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Nové črty programu Sklad vo verzii 3.5
Nová verzia skladového programu prináša najmä zapracovanie legislatívnych zmien
a potrebné zaokruhľovanie halierov fiskálnym modulom. Ich popis uvádzame nižšie.
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1. Evidencia IČ DPH obchodných partnerov
V novej verzii môžete evidovať IČ DPH vašich obchodných partnerov. Ich zadávanie je
prístupné v časti Zoznamy – Firmy. Keďže numerická časť IČ DPH je totožná s hodnotou
nového DIČ, nie je potrebné špeciálne uchovávať novú hodnotu DIČ. Tá sa dá v prípade
potreby vždy odvodiť od IČ DPH. Namiesto toho je v programe uchovaná hodnota pôvodného
DIČ. Medzi údajmi firmy je uvedené ako „Pôv. DIČ“. Je to kvôli tomu, aby sa pri dodatočnej
tlači akýchkoľvek dokladov spred 1.5.2004 (Fa, dodací list) vytlačila na výstupnom
dokumente pôvodná hodnota DIČ. Preto odporúčame ponechať hodnotu pôvodného DIČ
nedotknutú. Venujte sa iba doplneniu nového IČ DPH partnera.

2. Skúška správnosti IČ DPH pri jeho zadávaní
Pri zadávaní IČ DPH sa vykoná skúška správnosti zadávanej hodnoty v závislosti od
nastavenia v Konfiguračnom programe (v časti Predvoľby – Parametre – Firmy). Každá
z možností môže byť zapnutá [x] alebo vypnutá [ ].
[ ] IČ DPH musí byť vyplnené
[ x ] IČ DPH – kontrola platnosti prefixu (kódu krajiny)
[ x ] IČ DPH – kontrola platnosti sufixu (numerickej časti)
[ ] IČ DPH – kontrola platnosti sufixu aj u zahr.subjektov
V zátvorkách vidíte prednastavené hodnoty po inštalácii novej verzie.

3. Evidencia vlastného IČ DPH
Vlastné IČ DPH môžete zaevidovať v Konfiguračnom programe v časti Užívateľ – Adresy.
Pôvodné DIČ je tam uvedené tiež v položke „Pôv. DIČ“. Všetky ostatné pravidlá pre IČ DPH
uvedené vyššie platia aj tu.
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4. Použitie IČ DPH resp. DIČ na dokladoch
Keďže na daňových dokladoch sa do 30.4.2004 používal ako povinný údaj DIČ a od 1.5.2004
údaj IČ DPH, program uchováva obidve hodnoty. V závislosti od dátumu vystavenia dokladu
program automaticky na vytlačený doklad uvedie buď pôvodné DIČ alebo nové IČ DPH. Toto
umožňuje aj dodatočné vytlačenie dokladov z obdobia pred zmenami, kde bude vytlačené
pôvodné DIČ.
Dátum rozhodujúci o novom/starom DIČ je dátum dokladu. Pre faktúry, dodacie listy
a dobropisy je to dátum výdajky, pre zálohové faktúry dátum prijatej objednávky, pre
príjmový pokladničný doklad o úhrade faktúry hotovosťou je to dátum príjmového dokladu,
ktorý zadávate pri zadávaní úhrady faktúry, pri vydanej objednávke je to dátum vydanej
objednávky, pri ponuke dátum ponuky. Pri každom doklade ide o dátum, ktorý pri práci
najčastejšie vidíte. Hoci to znie zložito, v žiadnom prípade sa netreba týchto vymenovaných
podmienok obávať. Ide iba o jednorazové prechodné obdobie, ktoré po pár mesiacoch odznie.

5. Ostatné zmeny dokladov so zmenou zákona
o DPH
Po 1.5.2004 už nebudú mať predajné doklady označenie „daňový doklad“. Program to sám
automaticky rozpozná a správne uvedie/neuvedie podľa vyššie popísaných kritérii.
Taktiež na faktúrach po 1.5.2004 bude automaticky premenovaný „Deň usk.zdan.plnenia“ na
„Deň dodania“.

6. Nový zoznam krajín s ISO kódmi
V časti Zoznamy - Krajiny môžete evidovať zoznam krajín spolu s ich ISO kódmi. ISO kódy
sa používajú pri tvorbe rôznych medzinárodných označení napr. IČ DPH, IBAN kód a pod.
Pri skúške správnosti zadávaného IČ DPH sa používa práve tento zoznam krajín. Zoznam je
už naplnený krajinamy EU a niektorými ďalšími a užívateľ ho môže kedykoľvek aktualizovať.

7. Inštalácia nových verzií z iného miesta ako
z diskety
V novej verzii môžete zadať miesto (zdroj), kde sa bude hľadať inštalačný program po
zvolení voľby Inštalácia v úvodnej ponuke pri vstupe do programu. Znamená to, že odteraz
nemusíte inštalovať nové verzie výlučne z diskety, ale môžete si uložiť inštalačný balík
priamo na váš pevný disk a inštaláciu vykonať bez použitia pomalej diskety.
V konfiguračnom programe v časti Počítač – Cesta k inštalačným súborom môžete teraz zadať
tzv. cestu. Pri definovaní cesty k inštalačnému programu môžete uviezť namiesto „a:\“ napr.
„c:\$dynac“ (bez úvodzoviek). Pri pokuse o následnú inštaláciu sa bude hľadať inštalačný
program na pevnom disku v priečinku c:\$dynac.

8. Tlač v režime Windows
Niektoré novšie typy tlačiarní a multifunkčných zariadení nepodporujú tlač v režime DOS,
resp. použivajú pre tlač tzv. USB port, ktoré Dynac nepozná. Preto sme do programu
zabudovali novú možnosť tlače v režime Windows. Tým sa prekonajú uvedené zábrany pri
tlači. Podmienkou je, že si na počítač nainštalujete program PageScript, ktorý spolupracuje
s DYNACom. Tento program vám dodáme na vyźiadanie bezplatne. Na vyžiadanie preto,
lebo je potrebný len pre tých, ktorý na problém s tlačou už narazili.
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Podľa našich skúseností je nová tlač v režime Windows pomocou PageScriptu bezproblémová
pri vyšších verziách Windows (W2000, XP), menšie problémy sa vyskytli pri inštaláciách na
platformách W95, W98, nie je to však pravidlom.

9. Zaokruhľovanie na 50 hal s fiskálnym modulom
Váš servisný technik pre fiskálny modul môže prepnúť spôsob zaokruhľovania fiskálneho
modulu na celých 50 halierov. Nová verzia 3.5 programu Dynac-Sklad si už bude „rozumieť“
s takýmto nastavením a fiskál bude na bločkoch uvádzať aj zaokruhlenie.
Nová verzia samozrejme bude spolupracovať s fiskálnym modulom aj v prípade, že servisný
technik zatiaľ nezmenil spôsob zaokruhľovania na fiskálnom module. Iba výsledné sumy na
bločkoch budú zaokruhlené po starom - na 10 halierov. Nemusíte teda čakať s inštaláciou
novej verzie na príchod technika.
Môžete návštevu technika spojiť aj so zadaním vášho nového IČ DPH do fiskálneho modulu.
To môže urobiť tiež iba servisný technik.
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