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Nové črty programu Sklad vo verzii 3.2
Nová verzia skladového programu prináša viacero praktických noviniek uľahčujúcich prácu
v programe. Ide o novinky ako sú presuny dokladov alebo ich častí do iných mesiacov, či
výpisy všetkých zoznamov a tabuliek v programe tak ako ich práve vidíte na obrazovke,
a mnohé ďalšie.
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1. Presun dokladu do iného mesiaca
Ak zistíte, že niektoré príjemky alebo výdajky sú zaradené do nesprávneho mesiaca, môžete
ich v novej verzii jednoducho presúvať do správneho mesiaca. Doklad presuniete do iného
mesiaca zmenou hlavičky dokladu tak, že zmeníte dátum dokladu na dátum, ktorý si pre
doklad želáte. Ak zadáte dátum z iného mesiaca, doklad bude presunutý do tohoto mesiaca.
Program samozrejme skontroluje logickú prípustnosť presunu. Napr. pri pokuse presunúť
príjemku do nasledujúceho mesiaca program najprv overí, či z tejto príjemky nebolo
vydávané v starších mesiacoch než je novozvolený mesiac.

2. Presun riadkov medzi dokladmi
V prípadoch, keď potrebujete rozdeliť doklad (príjemku/výdajku) na viacero menších
dokladov, môžete s výhodou použiť presun riadku dokladu do iného dokladu. Presúvanie
riadkov je dostupné v tabuľke riadkov dokladu. Funkcia presunu vám umožní výber
ľubovoľného iného dokladu rovnakého typu (napr. pri príjmovom riadku pôjde o príjemky),
do ktorého má byť riadok presunutý. Cieľový doklad pritom nemusí byť iba v rámci toho
istého mesiaca.

3. Zrušenie celého dokladu aj s jeho riadkami
Nová verzia umožňuje zrušiť aj doklad (príjemku/výdajku), ktorý obsahuje riadky. Proces
zrušenia dokladu sa tým zjednodušuje, lebo nie je nutné najprv zrušiť riadky dokladu.
Samozrejme program najprv skontroluje, či každý riadok dokladu je zrušiteľný. Ak napr.
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riadok v príjemke už bol použitý v niektorom výdaji, program nedovolí zrušiť celú príjemku
aj s týmto riadkom. Miesto toho zobrazí varovný oznam a príjemka zostane nedotknutá.

4. Zamykanie dokladov jednotlivo
Pre zamedzenie neželaných dodatočných zmien v doklade (príjemke/výdajke) prináša nová
verzia možnosť zamknúť zvolený doklad. Zamykanie a odomykanie dokladu sa dá vykonať
v tabuľke príjemok alebo výdajok. Po zamknutí dokladu sa objaví písmeno „Z“ v prvom
stĺpčeku tabuľky dokladov. Odomknutý doklad nemá v prvom stĺpci žiadne písmeno. Tým sú
opticky ľahko rozlíšiteľné zamknuté doklady od nezamknutých.
Je možné zoradiť doklady podľa ich zamknutosti a sústrediť tak vedľa seba nezamknuté
doklady. Pri tomto poradí sú uvedené najprv nezamknuté doklady a až potom zamknuté.
Nezamknuté doklady sú zoradené podľa svojich dátumov. Až po poslednom nezamknutom
doklade v tabuľke (napr. výdajok) budú uvedené všetky ostatné zamknuté výdajky.
Presunutím kurzora do stĺpca so zamykacími príznakmi - prvý stĺpec - sa doklady
automaticky ihneď zoradia podľa zamknutosti tak, že najprv sú všetky nezamknuté a až po
nich nasledujú zamknuté doklady. Nájdenie prvého zamknutého dokladu je možné
jednoducho stlačením klávesy „Z“. Podobne nájdenie prvého nezamknutého dokladu je
možné stlačením medzerníku. Za prvým nezamknutým dokladom nasledujú jeden za druhým
všetky ostatné nezamknuté doklady podľa svojich dátumov.

5. Podmienená viditeľnosť obstarávacích cien
Jednotlivým užívateľom oprávneným vojsť do programu je možné nastaviť právo vidieť alebo
nevidieť obstarávacie ceny tovarov. Užívateľ nemajúci právo vidieť obstarávacie ceny vidí
miesto nich nuly. Ak si otvorí príjemku, tak nákupné aj obstarávacie ceny v príjemke vidí ako
nulové. Rovnako aj na všetkých ostatných miestach v programe, kde je vidno obstarávacie
ceny, napr. v pohybe na kartách, sú ukazované nulové ceny. Podobne je to so zobrazením
zisku na výpočet ktorého je potrebná obstarávacia cena. Taktiež všetky zostavy, bilancie a
prehľady, v ktorých vystupujú buď priamo obstarávacie ceny alebo hodnoty z nich dovodené,
tak sú použité nulové ceny namiesto skutočných obstarávacích cien. Napr. zostava inventúra
poskytujúca informáciu o stave skladu v množstvách aj cenách tovarov na sklade vykazuje
v tomto prípade nulovú hodnotu skladu a všetkých tovarov uvedených v zostave.

6. Operatívne výpisy
Nová verzia obsahuje všadedostupnú funkciu, ktorá umožňuje vytvárať tzv. operatívne
výpisy. V praxi to znamená, že užívateľ môže v ktorejkoľvek rolovacej tabuľke bezprostredne
vytvoriť formátovaný výstup vhodný na vytlačenie. Výstup presne kopíruje aktuálny rozsah
údajov v zhode s nastavením, ktoré daná tabuľka umožňuje. Pri vytváraní tlačového výstupu
môžete špecifikovať stĺpce, ktoré budú súčasťou výstupu. Stĺpcom s číselnými honotami je
možné priradiť aj ich súčtovanie, ktoré bude uvedené na konci výpisu. Nadefinovaný profil
môžete uložiť a program pri neskorších opakovaných požiadavkách o vytvorenie výstupu
z danej tabuľky použije automaticky odpamätanú konfiguráciu. Ak v konfigurácii neuvediete
inak, tak vo výstupe budú všetky stĺpce, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnej tabuľke. Operatívny
výpis možno vyvolať v každej rolovacej tabuľke stlačením kombinácie kláves CTRL-T.
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7. Voliteľné časové obdobie prehľadu dokladov za
jednu firmu
Pohľad na doklady jednej firmy v časti „Zoznamy - Firmy“ sa dá zúžiť na ľubovoľné
obdobie. Po vstupe do tabuľky dokladov zvolenej firmy sú automaticky zobrazené všetky
doklady. Pribudla nová možnosť zadať obdobie od – do, ktorého doklady majú byť v tabuľke
uvedené. V kombinácii s funkciou „Operatívny výpis“ si veľmi pohodlne môžete vytlačiť
prehľad všetkých obchodných prípadov s danou firmou za vybrané obdobie. Podobne aj
finančné súčty sú vypočítavané s ohľadom na zvolené časové obdobie.

8. Rozšírená zostava „Prehľad pohybu na kartách“
Zostavy „Prehľad pohybu na skladových kartách“ a „Rekapitulácia pohybu na kartách“ sú
zlúčené do jednej zostavy s názvom „Prehľad pohybu na skladových kartách“. Zostava
ponúka v zadávaní svojho rozsahu voľbu „Úroveň podrobnosti“. Zvolenie úrovne podrobnosti
„Položkovite“ zabezpečí, že v zostave bude uvedený každý pohyb na skladovej karte a nielen
ich súčet. Zvolenie úrovne podrobnosti „Sumárne“ zabezpečí rekapituláciu, tj. neuvádzanie
jednotlivých pohybov ale iba súčet pohybov na karte za sledované obdobie.
Pribudli súčty za skupiny kariet, za každý sklad a za všetky sklady spolu v oboch úrovniach
podrobnosti.
Pribudlo meniteľné zoradenie kariet v zostave. Predvolené zoradenie kariet je zhodné
s globálne predvoleným zoradením používaným aj pri vstupe do tabuľky kariet
a nastaviteľným v časti „Služby – Rôzne nastavenia“.
Výber rozsahu kariet od-do pre zostavu je rozšírený o nastaviteľné zoradienie kariet v zostave.
Pri prvotnom vstupe do zadávania rozsahu pre zostavu program predvolí zoradenie kariet
podľa globálneho nastavenia z časti „Služby – Rôzne nastavenia“. Pre potreby zostavy je
možné zvoliť aj iné zoradenie bez toho, aby sa zmenilo globálne nastavenie. Zmena zoradenia
pre zostavu sa urobí jednoducho počas zadávania karty do položiek „Od karty“ alebo „Po
kartu“. Vtedy je možné si vyvolať zoznam kariet a v tejto tabuľke nielenže zvoliť kartu ale aj
zoradenie kariet. Použité zoradenie kariet pri výbere karty zo zoznamu bude použité aj
v zostave a bude aj uvedené v záhlaví výslednej zostavy.
Rozšírili sa aj možnosti zadávaných položiek „Od.../Po...“ na určenie rozsahu kariet v zostave
pomocou intervalov skladov, skupín a označení kariet. Ak žiadny z týchto údajov nie je
zadaný, znamená to, že majú byť v zostave spracované všetky. Ak napr. nie je vyplnená
položka "Od karty" a ani "Po kartu", tak budú v zostave všetky karty. (Pochopiteľne ešte aj
s ohľadom na zadanie intervalu skladov a skupín kariet). Ak je vyplnené iba "Od", tak
v zostave budú všetky, ktorých označenie je rovnaké‚ alebo väčšie ako to, čo je uvedené
v položke "Od". Ak je vyplnené iba "Po", tak v zostave budú všetky, ktorých označenie je
menšie alebo rovné tomu, čo je uvedené v položke "Po".

9. Konverzia do Latin 2
Prechodom do najnovšej verzie sa všetky vaše údaje skonvertuju z kódovania Kamenických
do kódovania Latin 2 podporovaného operačným systémom Windows.
Konverziou získate nasledovné výhody:
 aplikácia DYNAC bude znaky s diakritikou zobrazovať korektne aj v okne,
ktoré nie je roztiahnuté na celú obrazovku,
 výstupy z programu otvorené inými programami (editormi, prehliadačmi) budú
lepšie čitateľné vďaka zobrazeniu diakritických znakov v kódovaní Latin 2,
ktoré podporuje operačný systém Windows.
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10.Zoznam opravených chýb z predošlej verzie
Nemožnosť zmeny charakteristických údajov karty
Za určitých okolností nedovolil program zmenu údajov skladovej karty, napr. názov
s odôvodnením, že merná jednotka karty už existuje. Táto chyba je v novej verzii odstránená.

Zostava „Prehľad podľa druhu pohybu“ niekedy uvádza nákupné
ceny namiesto obstarávacích
V jednej zo štyroch foriem tejto zostavy boli príjemky vyčíslené v nákupnej cene namiesto
obstarávacej. Išlo o formu so sumárnou úrovňou podrobnosti a bez zadania položiek „Od
karty“ a „Po kartu“.
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