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Nové črty programu Sklad vo verzii 3.4
Nová verzia skladového programu prináša najmä potrebné zaokruhľovanie halierov a viacero
praktických noviniek uľahčujúcich prácu v programe. Ich popis uvádzame nižšie.
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1. Nový spôsob zaokruhľovania
K doterajším spôsobom zaokruhľovania výslednej sumy na doklade (napr. faktúra, dodací list)
pribudol nový spôsob zaokruhľovania – na 50 halierov.
Pri tomto spôsobe bude výsledná suma:
• končiaca na 0,10 a 0,20 halierov zaokruhlená nadol na celú korunu, 
• končiaca na 0,30 a 0,40 halierov zaokruhlená nahor na 0,50,
• končiaca na 0,60 a 0,70 halierov zaokruhlená nadol na 0,50,
• končiaca na 0,80 a 0,90 halierov zaokruhlená nahor na celú korunu.

Nový spôsob  zaokruhľovania  sa  nastavuje  v  časti  „Služby –  DPH a  zaokruhľovanie“.  V
položke „Zaokruhliť výslednú sumu za doklad“ pribudla k doterajším 2 možnostiam aj tretia
„50 halierov“. Jej zvolením aktivujete nový spôsob zaokruhľovania.

V dokladoch sa nové zaokruhľovanie prejaví v závere dokladu v tzv. halierovom vyrovnaní,
ktoré sa v dokladoch objavovalo v prípade potreby už v predošlých verziách.
Užívateľov fiskálnych modulov upozorňujeme, že nová verzia nemení spôsob zaokruhľovania
na bločku z  fiskálu.  To sa zmení,  až výrobca zabuduje zaokruhľovanie do fiskálu.  Máme
prísľub, že to bude v blízkej budúcnosti.

2. Zaokruhlenie nastaviteľné každému dokladu
zvlášť

Každý  doklad  (príjemka,  výdajka,  objednávka,  ponuka)  má  svoj  spôsob  zaokruhlenia
výslednej sumy za doklad. Nový doklad získava pri svojom vzniku automaticky ten spôsob
zaokruhlenia, ktorý je globálne predvolený v časti „Služby – DPH a zaokruhľovanie“. Spôsob
zaokruhlenia výsledku za doklad je možné zmeniť kombináciou kláves „Shift F9“ v tabuľke
príjemok, výdajok, objednávok alebo ponúk. Zmena spôsobu zaokruhlenia napr. na výdajke sa



premietne aj na ostatné výdajky, ktoré majú rovnaké číslo faktúry (zberná faktúra). Podobne je
to aj s dodacími listami alebo so zálohovými faktúrami.

3. Storno predaja so zmeniteľnou cenou
Nová verzia umožňuje pri vrátení tovaru stornovať predaj tak, že vracaný tovar stornuje za inú
(nižšiu) cenu než bol pôvodne predaný. Umožňuje to riešiť situáciu, kedy zákazník má síce
nárok na vrátenie tovaru ale iba s čiastočnou refundáciou kúpnej ceny. Výšku ceny pri vrátení
tovaru  zadá  užívateľ  počas  zadávania  storna.  Počas  zadávania  storna  je  dostupná  nielen
položka „množstvo“, ale aj položka „predajná cena“ a je možné ju zmeniť.

4. Právo odomknúť doklad oddelené od práva
zamknúť doklad

Právo odomknúť  zamknutú  príjemku/výdajku  sa osamostatnilo  od práva  zamykať  doklad.
V praxi to umožňuje vytvoriť podmienky, kedy si užívateľ môže doklad zamknúť na ochranu
pred zásahom zo strany ostatných spolupracovníkov, ale nemôže si ho sám odomknúť a teda
bez súhlasu oprávnenej osoby nemôže vykonať dodatočné zmeny v doklade.
Právo odomknúť je možné priradiť/odobrať v časti  „Konfigurácia – Užívatelia – Osoby –
Práva pre sklad“. Je to právo č. 72 „Odomykanie príjemok a výdajok“.

5. Predvoľba používania cien netto/brutto je
individuálna

Doteraz  bola  voľba,  či  používať  a  zobrazovať  ceny netto  (bez  dph)  alebo brutto  (s  dph)
spoločná pre všetkých užívateľov v spoločnej počítačovej sieti. V novej verzii je táto voľba
indivuálna  pre  každého  užívateľa.  Pokojne  môže  mať  niektorý užívateľ  predvolené  napr.
brutto ceny, kým ostaní zase netto ceny. Ich preferencie sa vzájomne nerušia.

6. Nová voľba k povoleniu zrušiť celú
príjemku/výdajku aj s jej riadkami

Predošlá verzia priniesla možnosť zrušiť aj doklad (príjemku/výdajku), ktorý obsahuje riadky.
Niektorí užívatelia sa obávali, aby v zápale rýchlej práce nezrušili nechtiac doklad obsahujúci
vlastné riadky. 
Nová voľba prináša možnosť zakázať/povoliť takýto spôsob zrušenia dokladu. Táto voľba je
individuálna pre každého užívateľa v spoločnej počítačovej sieti.

7. Rozpoznanie opakovanej faktúry a dodacieho listu
od dodávateľa v príjemkách

Pri zadávaní príjemky program po zadaní čísla faktúry a dodacieho listu skontroluje, či od
tohto dodávateľa bolo v niektorej inej príjemke už zadané rovnaké číslo faktúry či dodacieho
listu. Ak áno, program zobrazí oznam a spýta sa, či je to v poriadku. Ak áno, údaje môžu byť
akceptované. Uvedená vlastnosť pomáha v prevencii pred duplicitným zadávaním toho istého
dodacieho listu alebo faktúry, napr. rôznymi pracovníkmi.
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8. Zoznam opravených chýb z predošlej verzie
Zmena označenia skladu sa nepremietla do ponúk
Pri  zmene  označenia  skladu  (veľmi  zriedkavý úkon)  nezmenil  program označenie  skladu
v jestvujúcich ponukách. Táto chyba je v novej verzii odstránená.

Zmena čísla karty sa nepremietla do riadkov ponuky
Pri zmene čísla karty sa zmena nepremietla do riadkov ponúk.  Táto chyba je v novej verzii
odstránená.

Súčet za kartu v zostave „Pohyb na kartách“
Ak ste  sa  pri  generovaní  zostavy rozhodli  bilancovať  „iba  karty použité  v  bilancovanom
období“, tak za istých okolností sa mohla do súčtu za kartu (jej počiatočného stavu) napočítať
aj predošlá karta, ak táto predošlá nemala v danom období žiaden pohyb.

Výber kariet do zostavy „Pohyb na kartách“
Ak váš predvolený spôsob zoradenia kariet bol podľa ich názvu a pri generovaní zostavy ste
zadali interval kariet od – do priamo (tj. bez výberu z menu), tak sa vybrané karty v zostave
neuvádzali v poradí podľa ich názvu.

Zmena sadzby DPH na karte, ak má karta viac merných jednotiek
Pri  zmene  sadzby  DPH  na  karte  s  viacerými  mernými  jednotkami  došlo  v  programe
k chybovému hláseniu. Táto chyba je v novej verzii odstránená.
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