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DYNAC – Import & Autopost & Export.
K systému DYNAC - Účtovníctvo možno doinštalovať ďalšie moduly, ktoré umožňujú na jednej
strane import údajov do účtovníctva a ich automatické zaúčtovanie, na druhej strane export údajov
pre rôzne iné systémy.

Import údajov do účtovníctva (IMPORT).
Modul pre Import údajov zabezpečuje načítanie údajov o vydaných resp. prijatých faktúrach
z rôznych iných agiend (napr. ODBYT a pod.). Najjednoduchšia cesta pri prenose údajov do
účtovníctva je samozrejme v prípade, ak používate programy systému DYNAC (napr. Sklad &
odbyt). Systém je však otvorený aj pre prenos údajov zo systémov iných producentov.
Import údajov môžete vykonávať denne, týždenne, mesačne alebo vtedy, keď Vám to najlepšie
vyhovuje. Vzhľadom na možné dodatočné zmeny v príslušnej agende, dovoľuje DYNAC vykonať
viacnásobné opakovanie importu údajov so zabezpečením integrity celého systému a vylúčením
duplicít. Priebeh importu je zakaždým zaznamenaný do podrobného protokolu, v ktorom sú
uvedené údaje o korektne importovaných údajoch a takisto údaje a príčiny, pre ktoré boli niektoré
údaje odmietnuté.

Automatické zaúčtovanie údajov (AUTOPOST).
Po naimportovaní údajov vydaných faktúr z odbytu sú tieto zaevidované v knihe pohľadávok so
statusom nezaúčtované. Modul AUTOPOST sa postará o automatické zaúčtovanie evidovaných
faktúr a poradí si aj s takými, ktoré obsahujú kombináciu výrobkov, služieb, tovarov a pod. pričom
ich správne rozúčtuje na jednotlivé účty (601, 602, 604 ...). Pri účtovaní výnosov dokáže faktúry
účtovne rozložiť podľa jednotlivých skladov, stredísk, obdchodníkov, komodity a pod. na rôzne
analytické účty v zhode s predstavou účtovníka.

Export údajov z účtovníctva (EXPORT).
Modul pre Export údajov generuje súbor údajov o vydaných resp. prijatých faktúrach. Informácie
o úhradách jednotlivých faktúr môžu byť použité v iných agendách. Príkladom môže byť prenos
údajov do agendy pre ODBYT, kde budú mať odbytári prehľad o stave vydaných faktúr z hľadiska
ich úhrad, na základe ktorých môžu napríklad odmietnúť vydanie tovaru neplatičovi.
Najjednoduchšia cesta pri exporte údajov z účtovníctva je samozrejme v tých prípadoch, ak na
strane importu používate programy systému DYNAC (napr. Sklad & odbyt). Exportný súbor je
k dispozícii takisto pre systémy iných producentov.
Používanie exportu nie je z časového hľadiska nijako limitované, službu môžete vykonávať denne
(aj niekoľkokrát), týždenne, mesačne alebo vtedy, keď Vám to najlepšie vyhovuje. Vzhľadom na
možné dodatočné zmeny v účtovníctve, dovoľuje DYNAC vykonať viacnásobné opakovanie
exportu údajov.

