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ES manas 2022 - Technická dokumentace

2022.01.01a
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

1.1

Technická dokumentace ES manas
Technická dokumentace vznikla z původních Novinek a jiných částí původní dokumentace roztříděním do
jednotlivých kapitol podle významu.
Obsahuje většinu všech publikovaných Novinek od 15.09.1999, většinu původní dokumentace a nahrazuje
původní Novinky i Dokumentaci.
Celkem jde o více jak 3.013 stran PDF dokumentu k 2022.01.01a.
Najdete zde odpovědi na většinu otázek o použití ES manas.
Informace zde uvedené jsou zatím v surovém tvaru, budeme je postupně doplňovat, upravovat a
formátovat.
Technickou dokumentaci doplníme o uživatelské příručky modulů ES manas včetně obrázků, příkladů a
videoprezentací.
Pokud zde nějakou důležitou informaci nenaleznete, rádi ji doplníme.

2

Číselníky

2.1

Centrální číselník
2015.04.14a / 00:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- aktuální verze uživatelského rozhraní

SQL - __CCREP3 - Tabulka změn polí Centrálního číselníku - všechny parametry
//--------------------------------------------------SELECT
CCDruhPole AS TabulkaPole,
TypPole,
ObsahPole AS ObsahNovy,
ObsahPoleOld AS ObsahPuvodni,
CCDruhTabulky AS Tabulka,
Klic AS KlicVety,
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IAutoInc AS Poradi,
DatumServer AS DatumACasServeru,
NazevTabulky,
TypTabulky,
IndexName AS IndexTabulky,
NazevPole,
Server,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
VerzeProgramu,
UzivatelProgramu,
DeleteOK,
Agenda,
LogPoint,
Opravneni,
Priorita,
GetTickCount,
DatumZpracovani
FROM
__CCREP3
//---------------------------------------------------

SQL - __CCREP3 - Tabulka změn polí Centrálního číselníku - podle četnosti
//--------------------------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
CCDruhPole,
COUNT(CCDruhPole) AS Pocet
FROM
__CCREP3
GROUP BY
CCDruhPole
) AS x
ORDER BY
Pocet DESC
//---------------------------------------------------

2015.04.10a / 00:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- v kartě zboží zvýrazněna pole pro Cena23/24/25
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SQL - CCrrmmdd - Tabulka změn polí Centrálního číselníku - denní
//--------------------------------------------------SELECT
CCDruhPole AS TabulkaPole,
TypPole,
ObsahPole AS ObsahNovy,
ObsahPoleOld AS ObsahPuvodni,
CCDruhTabulky AS Tabulka,
Klic AS KlicVety,
IAutoInc AS Poradi,
DatumServer AS DatumACasServeru,
NazevTabulky,
TypTabulky,
IndexName AS IndexTabulky,
NazevPole
FROM
CC150409
//---------------------------------------------------

2015.04.10a / 00:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- upraveny šířky sloupců v tabulkách __CCINI3 a __CCREP3 a nadpisy sloupců

SQL - __CCREP3 - Tabulka změn polí Centrálního číselníku
//--------------------------------------------------SELECT
CCDruhPole AS TabulkaPole,
TypPole,
ObsahPole AS ObsahNovy,
ObsahPoleOld AS ObsahPuvodni,
CCDruhTabulky AS Tabulka,
Klic AS KlicVety,
IAutoInc AS Poradi,
DatumServer AS DatumACasServeru,
NazevTabulky,
TypTabulky,
IndexName AS IndexTabulky,
NazevPole
FROM
__CCREP3
//---------------------------------------------------
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SQL - __CCINI3 - Tabulka parametrů replikace polí Centrálního číselníku
//--------------------------------------------------SELECT
Cislo,
Int_01 AS CisloDavky,
Int_01a AS PoradiOdDavky,
DateTime_01 AS CasOdDavky,
Int_02a AS PoradiDoDavky,
DateTime_02 AS CasDoDavky,
ZmenaDatumServer AS CasZmeny,
M_01 AS Parametry1,
M_02 AS Parametry2
FROM
__CCINI3
//---------------------------------------------------

2015.04.09c / 18:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- tuto verzi doporučuji co nejvíce rozšířit, protože obsahuje definitivní variantu zápisu změn v CČ
ve všech 4 agendách
- nová oprávnění:
8859 Servis / Číselníky / CČ - Odeslat XX
8860 Servis / Číselníky / Cč - Replikovat HR+HD+HP do XX
- záložka __CCREP3
- lze prohlížet data: Replikační tabulka: __CCREP3
- řazeno od nejstarších po nejnovější záznamy změn
- celkový počet vět a aktuální název tabulky změn je zobrazen vedle navigačních tlačítek
- velikost tabulky __CCREP3 se bude neustále zvětšovat, praxe ukáže jak moc, starší věty bude
možné
v rámci údržby v EM zrušit + Pack
nezbytné budou pouze věty v rámci nedokončené dávky
denní změny jsou uloženy v denních tabulkách CCrrmmdd - teprve od verze programu 2015.04.09c
- záložka Parametry
- seznam polí, které sebudou replikovat
- pole jsou upravena do tvaru:
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XX POLE
kde XX je označení tabulky CK/DO/OB/PA/PP/PS/ZB/ZP/ZR/ZS
POLE je název pole převedený na velká písmena
v tomto tvaru jsou v replikační tabulce __CCREP3 zapisovány řádky se změnami polí
- parametry replikace:
- Exportovaná pole z XX/VO do XX/MO
- zškrtnutá pole v záložce: Export změn z XX/VO do XX/MO
- Exportovaná pole z HR+HD+HP/VO do XX/VO
- zškrtnutá pole v záložce: Replikace změn z HR+HD+HP/VO do XX/VO

2015.04.09b / 14:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- v titulku oken jednotlivých číselníků a jejich karet doplněn název souboru číselníku
- funkce CČ Uložit změny a Uložit změny 2 (přejmenována) uloží do polí:
- ZmenaDatum a ZmenaDatumServer - aktuální datum a čas serveru změny
- aktuální hodnoty do polí:
ZmenaKdo
ZmenaKod
ZmenaPC
ZmenaPocet
ZmenaVerze
ZmenaWMU
- číselník parametrů Centrálního číselníku __CCINI3 je v záložce __CCINI3
- kopie aktuálních parametrů je dostupná v souborech:
\TEMP\CCPAR11_rrrrmmdd_hhmmss.TXT
\TEMP\CCPAR12_rrrrmmdd_hhmmss.TXT
Příklad obsahu:
@1 0 --- --- CK Obal ,,, Int32 ... karta ... obal
@1 1 --- --- CK Obal2 ,,, Int32 ... karta ... obal 2
1 na 4. pozici řádku značí zaškrtnutí parametru
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FAQ - Centrální číselník tvoří 10 tabulek agendy XX, která je použita na maloobchodu:
CK - XX__CK00 - Číselník čárkového kódu
DO - XX__DO00 - Číselník dodavatelů
OB - XX__O201 - Číselník obalů
PA - XX__P200 - Číselník partnerů
PP - XX__P211 - Číselník partnerů - Parametry
PS - XX__PS00 - Číselník skupin partnerů
ZB - XX__Z201 - Číselník zboží
ZP - XX__ZB11 - Číselník zboží - Parametry
ZR - XX__RCP1 - Číselník zboží - receptury
ZS - XX__ZS01 - Číselník skupin zboží

FAQ - Centrální číselník - parametry replikací - tato pole vždy zaškrtávejte v páru, t.j. xxx i xxxASCII
- pole s ASCII v názvu obsahují hodnotu pole bez ASCII převedenou na velká písmena bez diakritiky
slouží pro vyhledávání podle textového řetězce
- pole:
CK Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
zboží
CK NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
CK Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo
CK ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
DO Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
dodavatele
DO NazevASCII ,,, ShortString/32 / index
DO Zkratka ,,, ShortString/8 / index
DO ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
OB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
obalu
OB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII
OB Zkratka ,,, ShortString/8 / index
OB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
PA Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
PA NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
PA Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... karta ...
PA ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
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PS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
PS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index
PS Zkratka ,,, ShortString/8 / index
PS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
ZB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
ZB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII ... karta ...
ZB Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... karta ...
ZB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
ZS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
ZS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index
ZS Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo
ZS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev

2015.04.09a / 13:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- Oprávnění:
8857 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Uložit změny XX
8858 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Uložit změny HR...
- v titulku okna Centrálního číselníku je zobrazena agenda, pod kterou je program spuštěn
- v titulku číselníku zboží a karty zboží doplněn název tabulky
- zrušena funkce POS / Zvýšení Cena02 E-mailem
- karta zboží:
- odblokována Cena25
- pro HR+HD+HP mají pole Cena23/Cena24/Cena25 význam pro centrální číselník:
Cena23 - > C01-MO nákup bez DPH ... pole může obsahovat MO nákupní cenu bez DPH (Cena01
na MO v XX)
Cena24 - > C02-MO prodej s DPH ... pole může obsahovat MO prodejní cenu s DPH (Cena02 na
MO v XX)
Cena25 - > C03-MO sleva s DPH ... pole může obsahovat MO slevněnou cenu s DPH (Cena03
na MO v XX)
pokud v číselníku zboží HR+HD+XX nejsou tato 3 pole použita, můhou být pole Cena01/Cena02/
Cena03 nastavena
v XX pro replikaci na maloobchod
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2015.04.08a / 00:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- upraveno pro dvojúrovňovou replikaci - popis bude v samostatném FAQ v další verzi programu
- lze nastavit zaškrtnutím, která pole se mají replikovat a změny potom Uložit
- změna názvů tabulek:
__CCREP3 ... replikační
__CCINI3 ... parametry replikace
CCrrmmdd ... replikační denní
dřívější replikace již nejsou dostupné
dříve nastavené parametry replikace je nutné nastavit znovu

2015.04.07a / 00:00
001) Servis / Centrální číselník - uživatel 112016
- doplněna záložka: Export změn
- Export změn v centrálním číselníku na replikační server
- lze zaškrtnout agendy XX/HR/HD/HP, ze kterých se změny budou odesílat
- změny se budou odesílat v dávkách počínaje dávkou 0001
- vždy se odešlou změny od posledního odeslání a číslo dávky se zvýší + 1
- změny se tak budou dát odesílat za libovolné období, třeba i několikrát denně
- příjemce změn - maloobchodní prodejna - postupně načte davky od naposled importované až do
aktuální
- zaškrtnutím lze nastavit, změny kterých polí kterých tabulek se mají replikovat
při změně polí je nutné stisknout Uložit změny
Oprávnění: 8857 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Uložit změny
parametry jsou síťové, jedná se o 10 číselníků a 1.305 polí
parametry jsou uloženy v tabulce __CCINI1 ve větě 1001 (Cislo)
- funkci je možné použít na libovolném počítači v síti, parametry jsou síťové
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2015.04.07a / 00:00
002) Centrální číselník - replikace dat
- zrušeny denní replikační tabulky
- replikační tabulka se jmenuje _CCREPL2
- replikují se i receptury a parametry číselníku zboží a parametry číselníku partnerů

FAQ - Centrální číselník - 10 číselníků
===================================================
CČ: CK
Druh: CK00
Typ: CK00
Název: Číselník čárkového kódu
Soubor: as__CK00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
Indexy: Cislo, Cislo32
--------------------------------------------------CČ: DO
Druh: DO00
Typ: ZS00
Název: Číselník dodavatelů
Soubor: as__DO00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník dodavatelů
--------------------------------------------------CČ: OB
Druh: O200
Typ: Z200
Název: Číselník obalů
Soubor: as__O201
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník obalů
Indexy: Cislo
--------------------------------------------------CČ: PA
Druh: P200
Druh: P201
Druh: P202
Druh: P203
Typ: P200
Název: Číselník partnerů
Soubor: aa__P200
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů
Indexy: Cislo, Cislo32
--------------------------------------------------CČ: PP
Druh: PAR1
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Typ: PAR1
Název: Číselník partnerů - Parametry
Soubor: as__P211
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Seznam partnerů - Partner - další parametry
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Karta partnera / Uživatel - Partner - další parametry
--------------------------------------------------CČ: PS
Druh: PS00
Typ: DBXX
Název: Číselník skupin partnerů
Soubor: as__PS00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin partnerů
--------------------------------------------------CČ: ZB
Druh: Z200
Druh: Z201
Druh: Z202
Druh: Z203
Typ: Z200
Název: Číselník zboží
Soubor: as__Z201
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží
Indexy: Cislo, Cislo32, SkupinaNazev
--------------------------------------------------CČ: ZP
Druh: PAR2
Typ: PAR1
Název: Číselník zboží - Parametry
Soubor: as__ZB11
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Seznam zboží - PAR
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Zboží - další parametry
--------------------------------------------------CČ: ZR
Druh: PAR1
Typ: PAR1
Název: Číselník zboží - receptury
Soubor: as__RCP1
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Restaurační systém - Přepočítej receptury
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Receptura
--------------------------------------------------CČ: ZS
Druh: ZS00
Typ: ZS00
Název: Číselník skupin zboží
Soubor: as__ZS01
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží
===================================================

FAQ - Centrální číselník - 10 číselníků - pole
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2015.03.31b / 04:00
001) Centrální číselník - replikace změn - uživatel 112016
- denní replikace změn v následujících tabulkách centrálního číselníku:
- číselník zboží - Z200
- číselník skupin zboží - ZS00
- číselník obalů - O200
- číselník čárkových kódů - CK00
- číselník partnerů - P200
- číselník skupin partnerů - PS00
- číselník dodavatelů - DO00
- název denní replikační tabulky: C_rrmmdd
- replikují se změny všech agend - HR/HD/HP/XX
- po plném nasazení centrálního číselníku bude nutné aktualizovat verzi programu na poslední
aktuální
na všech počítačích, na kterých může dojít ke změnám ve výše uvedených číselnících
- nasaďte na co největší počet počítačů, na kterých dochází ke změnám v uvedených číselnících,
nákupu nebo prodeji zboží
- denní replikační tabulka bude sloužit k vytvoření dávky replikačních dat po půlnoci za předchozí den
pro odeslání na komunikační server a následný import a aktualizaci číselníků na jednotlivých
prodejnách

2015.03.31a / 00:00
001) Centrální číselník - uživatel 112016
- doplněna funkce Servis / Centrální číselník
- poslední
- doplněno oprávnění:
8828 Servis / Číselníky / Centrální číselník
- pro agendy XX / HR / HD / HP jsou dostupné následující samostatné číselníky (před názvem
číselníku je číslo oprávnění):
8829 Servis
8830 Servis
8831 Servis
8832 Servis
8833 Servis

/
/
/
/
/

Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky

/
/
/
/
/

Centrální číselník - Zboží XX
Centrální číselník - Skupiny zboží XX
Centrální číselník - Obaly XX
Centrální číselník - Čárkový kód XX
Centrální číselník - Partner XX
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8834 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Skupina partnerů XX
8835 Servis / Číselníky / Centrální číselník - Dodavatel XX
8836 Servis
8837 Servis
8838 Servis
8839 Servis
8840 Servis
8841 Servis
8842 Servis

/
/
/
/
/
/
/

Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky

/
/
/
/
/
/
/

Centrální číselník - Zboží HR
Centrální číselník - Skupiny zboží HR
Centrální číselník - Obaly HR
Centrální číselník - Čárkový kód HR
Centrální číselník - Partner HR
Centrální číselník - Skupina partnerů HR
Centrální číselník - Dodavatel HR

8843 Servis
8844 Servis
8845 Servis
8846 Servis
8847 Servis
8848 Servis
8849 Servis

/
/
/
/
/
/
/

Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky

/
/
/
/
/
/
/

Centrální číselník - Zboží HD
Centrální číselník - Skupiny zboží HD
Centrální číselník - Obaly HD
Centrální číselník - Čárkový kód HD
Centrální číselník - Partner HD
Centrální číselník - Skupina partnerů HD
Centrální číselník - Dodavatel HD

8850 Servis
8851 Servis
8852 Servis
8853 Servis
8854 Servis
8855 Servis
8856 Servis

/
/
/
/
/
/
/

Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky
Číselníky

/
/
/
/
/
/
/

Centrální číselník - Zboží HP
Centrální číselník - Skupiny zboží HP
Centrální číselník - Obaly HP
Centrální číselník - Čárkový kód HP
Centrální číselník - Partner HP
Centrální číselník - Skupina partnerů HP
Centrální číselník - Dodavatel HP

- číselníky jsou izolovaně dostupné bez ohledu na spuštěnou agendu programu
- zvolená agenda je vidět v titulku okna zvoleného číselníku

2015.03.30a / 00:00
001) Centrální číselník - replikace změn - uživatel 112016
- vytvořena replikace změn v následujících tabulkách centrálního číselníku:
- číselník zboží - Z200
- číselník skupin zboží - ZS00
- číselník obalů - O200
- číselník čárkových kódů - CK00
- číselník partnerů - P200
- číselník skupin partnerů - PS00
- číselník dodavatelů - DO00
- název replikační tabulky: _CCREPL1
- replikují se změny všech agend - HR/HD/HP/XX
- po plném nasazení centrálního číselníku bude nutné aktualizovat verzi programu na poslední
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aktuální
na všech počítačích, na kterých může dojít ke změnám ve výše uvedených číselnících

2.2

Číselník aut
Číselník aut
Číselník aut vytvoříme, pokud evidenci aut včetně řidičů a závozníků potřebujeme pro svou interní potřebu
případně pro uvedení řidičů na dokladu.
Kliknutím na tlačítko "+" otevřeme novou větu (řádek v databázi) a do ní zapíšeme potřebné údaje.
Číselník vytiskneme kliknutím na tlačítko "Tisk".

2.3

Číselník čárkového kódu
2017.08.12a / 00:00
002) Redukce duplicit v číselníku EANů (čárkových kódů)
- na závěr doplněn test duplicity vět v číselníku EANů, kdy pro jeden EAN je
nastaveno více čísel zboží
- v sestavě uvedené duplicitní EANy obsluha ručně zadá do funkce:
Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
a pod sebou vidí všechny výskyty EANu včetně čísla a názvu zboží a egalizace
a chybnou větu může přímo zrušit

2017.08.11a / 00:00
002) Redukce duplicit v číselníku EANů (čárkových kódů)
- Servis / Data / Cipher / Redukce duplicit v číselníku EANů
- před spuštěním funkce původní číselník XX__CK00 zaarchivujte
- oprávnění:
8888 Servis / Redukce duplicit v číselníku EANů
- v číselníku EANů se ruší druhé a další výskyty vět Cislo+Cislo32
- po provedení funkce v EM ručně spusťte Pack Table nad tabulkou XX__CK00
- pokud zůstanou v XX__CK nějaké duplicity, jedná se o případ, kdy je

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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pro jeden EAN použit pro několik různých čísel zboží - to nelze řešit
přes SQL ani programově, není známo, které číslo zboží je správné
===================================================
SQL - duplicita vět v číselníku čárkových kódů - stejný EAN a číslo zboží
--------------------------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo32,Cislo,
Count(Cislo32) AS Pocet
FROM
XX__CK00
GROUP BY
Cislo32,Cislo
) AS X
WHERE
Pocet>1
ORDER BY
Pocet DESC
===================================================
===================================================
SQL - věty EAN pro zboží 63257
--------------------------------------------------SELECT
Cislo,
Cislo32,
"AutoInc",
*
FROM
XX__CK00
WHERE
Cislo=63257
ORDER BY
Cislo,
Cislo32,
"AutoInc"
===================================================
===================================================
SQL - použito ve funkci - Redukce duplicit v číselníku EANů
- v číselníku EANů se ruší druhé a další výskyty vět Cislo+Cislo32
--------------------------------------------------SELECT
Cislo,
Cislo32,
"AutoInc"
FROM
XX__CK00
ORDER BY
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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Cislo,
Cislo32,
"AutoInc"
===================================================

===================================================
SQL - duplicita vět v číselníku čárkových kódů
--------------------------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo32,
Count(Cislo32) AS Pocet
FROM
XX__CK00
GROUP BY
Cislo32
) AS X
WHERE
Pocet>1
===================================================

2016.05.11c / 12:00
001) Servis / Data / Oprava dat
- doplněna nová funkce a oprávnění:
8882 Číselník EAN - Test duplicity vět

===================================================
CČ: CK
Druh: CK00
Typ: CK00
Název: Číselník čárkového kódu
Soubor: as__CK00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
Indexy: Cislo, Cislo32
--------------------------------------------------CK AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
CK Barva ,,, Byte / index
CK Cislo ,,, Int32 ...cislo zbozi / index ... karta ... číslo zboží
CK Cislo32 ,,, ShortString/32 ... EAN / index ... karta ... čárkový kód
CK Egalizace ,,, Double ... karta ... egalizace
CK Egalizace2 ,,, Double ... karta ... egalizace 2
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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CK Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
zboží
CK NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
CK Obal ,,, Int32 ... karta ... obal
CK Obal2 ,,, Int32 ... karta ... obal 2
CK PocetObalu ,,, Double ... karta ... počet obalů
CK PocetObalu2 ,,, Double ... karta ... počet obalů 2
CK Poznamka ,,, ShortString/64 ... karta ... další zboží pro EAN
CK Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... karta ... skupina
CK Stav ,,, Byte / index
CK StavArchivace ,,, Byte ... redukce zbozi NEW / index
CK StavPrenosu ,,, Byte / index
CK Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo
CK ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
CK ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...
CK ZmenaDatumServer ,,, DateTime ... karta ...
CK ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...
CK ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...
CK ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...
CK ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...
===================================================

2011.04.27e / 17:00
001) Číselník čárkového kódu - Oprava
- upraveno

2008.11.27b / 15:00
001) Číselník čárkového kódu
- doplněn sloupec Další zboží pro EAN (pole Poznamka, čísla jsou oddělena čárkou)
uvedou se čísla zboží oddělena čárkou a potvrdí se zápis 'faječkou'
nebo přechodem na jiný řádek
Př.:
111,222,333

2008.09.01a / 21:00
001) Číselník čárkového kódu
- doplněna možnost omezení při tisku podle EANu na zadaný interval EANů

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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2004.08.20a / 12:00
02) Servis / Číselníky / Čárkový kód
- čárkový kód lze vybrat pomocí snímače čárkového kódu
- nový čárkový kód
- číslo zboží lze vybrat:
F9 - podle čísla
F10 - podle názvu
implicitně se nabízí výběr podle názvu

2002.04.23b / 23:00
01) Přidání nového ČK do číselníku ČK nebo oprava existujícího ČK
--> upraveno zadání zboží číslem nebo názvem (před číslem zboží je nutno zadat tečku)

Číselník čárkového kódu
Má význam při prodeji zboží ve velkoobchodě nebo i maloobchodě prostřednictvím modulu POS-Pokladní
systém.
Při zadání nového čárkového kódu se v číselníku ČK doplní název zboží.
Čárkový kód lze z číselníku zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit. Pro přidání nového kódu použijeme tlačítko
+
a zadáme všechny pro nás důležité hodnoty. Stejným způsobem - kliknutím tentokrát na tlačítko Opravit
provedeme opravu již zapsaných údajů v číselníku čárkového kódu.
Na monitoru se objeví malé okno s údaji aktivní věty, kde je možno opravit číslo zboží, druh obalu a
egalizaci

2.4

Číselník dodavatelů
===================================================
CČ: DO
Druh: DO00
Typ: ZS00
Název: Číselník dodavatelů
Soubor: as__DO00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník dodavatelů
---------------------------------------------------
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DO AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
DO Barva ,,, Byte / index
DO BlobMEMO ,,, BlobMEMO
DO BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
DO BlobMemoStav ,,, Int32
DO Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo dodavatele
DO Cislo32 ,,, ShortString/32 / index
DO Dodavatel ,,, Int32
DO Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
dodavatele
DO NazevASCII ,,, ShortString/32 / index
DO PocetDni ,,, Int32 ... karta ... zásoby požadovány na počet dní
DO Poznamka ,,, ShortString/64
DO Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... WMU_Cislo
DO Stav ,,, Byte / index
DO StavArchivace ,,, Byte ... pregenerovani / index
DO StavPrenosu ,,, Byte / index
DO Zkratka ,,, ShortString/8 / index
DO ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
DO ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
DO ZmenaDatumServer ,,, DateTime
DO ZmenaKdo ,,, Byte
DO ZmenaKod ,,, Byte
DO ZmenaPC ,,, Byte
DO ZmenaPocet ,,, Int32
===================================================

2011.11.14a / 00:00
001) Číselník dodavatelů / Objednávka
- jako první sloupec doplněno označení akce - pole CelniSazebnik z karty zboží
Př.:

Strana :

Objednávka za dodavatele: 30580 - UNILEVER
2

AKCE
Zboží Název zboží
Zásoba MJ Balení
Obr ObjBal Prodej DenPro Egal Obj.MJ
===========================================================================
====================================
a33
63212 Kuře/papr+peč.pytlík 35g KN
1425
57
42
0
720
34
25
0
K4
80174 Perla tip tuk 500g
1351
75
2
312 14621
696
18
5611

Objednávka za dodavatele: 30580 - UNILEVER
1
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AKCE
Zboží Název zboží
Obj.MJ
================================================================
K4
62598 Rama Máslová 250g tuk
10695

2006.12.04c / 17:00
002) Číselník dodavatelů
- přepracována Objednávka za dodavatele pomocí SQL (pro NexusDB)

2.5

Číselník obalů
===================================================
CČ: OB
Druh: O200
Typ: Z200
Název: Číselník obalů
Soubor: as__O201
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník obalů
Indexy: Cislo
--------------------------------------------------OB AkcniCenaBezDPH ,,, Currency
OB AkcniCenaSDPH ,,, Currency
OB AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
OB Barva ,,, Byte / index
OB BlobMEMO ,,, BlobMEMO
OB BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
OB BlobMemoStav ,,, Int32
OB BruttoVahaSObalemKg ,,, Double
OB CarkovyKod ,,, ShortString/32 / index
OB CelniSazebnik ,,, ShortString/16 / index
OB Cena00 ,,, Currency ... karta ... cena obalu
OB Cena01 ,,, Currency
OB Cena02 ,,, Currency
OB Cena03 ,,, Currency
OB Cena04 ,,, Currency
OB Cena05 ,,, Currency
OB Cena06 ,,, Currency
OB Cena07 ,,, Currency
OB Cena08 ,,, Currency
OB Cena09 ,,, Currency
OB Cena10 ,,, Currency
OB Cena11 ,,, Currency
OB Cena12 ,,, Currency
OB Cena13 ,,, Currency
OB Cena14 ,,, Currency
OB Cena15 ,,, Currency
OB Cena16 ,,, Currency
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OB Cena17 ,,, Currency
OB Cena18 ,,, Currency
OB Cena19 ,,, Currency
OB Cena20 ,,, Currency
OB Cena21 ,,, Currency
OB Cena22 ,,, Currency
OB Cena23 ,,, Currency
OB Cena24 ,,, Currency
OB Cena25 ,,, Currency
OB Cena26 ,,, Currency
OB Cena27 ,,, Currency
OB Cena28 ,,, Currency
OB Cena29 ,,, Currency
OB CenaPLC ,,, Currency
OB CenovaSkupina ,,, Int32
OB Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo obalu
OB Cislo32 ,,, ShortString/32 / index
OB Currency_01 ,,, Currency
OB Currency_02 ,,, Currency
OB Currency_03 ,,, Currency
OB Currency_04 ,,, Currency
OB Currency_05 ,,, Currency
OB Currency_06 ,,, Currency
OB Currency_07 ,,, Currency
OB Currency_08 ,,, Currency
OB Currency_09 ,,, Currency
OB Currency_10 ,,, Currency
OB Currency_11 ,,, Currency
OB Currency_12 ,,, Currency
OB DesetinnychMist ,,, Int32
OB Dodavatel ,,, Int32 / index
OB Dodavatel1 ,,, Int32
OB Dodavatel10 ,,, Int32
OB Dodavatel2 ,,, Int32
OB Dodavatel3 ,,, Int32
OB Dodavatel4 ,,, Int32
OB Dodavatel5 ,,, Int32
OB Dodavatel6 ,,, Int32
OB Dodavatel7 ,,, Int32
OB Dodavatel8 ,,, Int32
OB Dodavatel9 ,,, Int32
OB Double_01 ,,, Double
OB Double_02 ,,, Double
OB Double_03 ,,, Double
OB Double_04 ,,, Double
OB Double_05 ,,, Double
OB Double_06 ,,, Double
OB Double_07 ,,, Double
OB Double_08 ,,, Double
OB Double_09 ,,, Double
OB Double_10 ,,, Double
OB Double_11 ,,, Double
OB Double_12 ,,, Double
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OB DPCAkcniCenaBezDPH ,,, Currency
OB DPCAkcniCenaSDPH ,,, Currency
OB DPCTypCenoveSkupiny00 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny01 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny02 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny03 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny04 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny05 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny06 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny07 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny08 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny09 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny10 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny11 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny12 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny13 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny14 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny15 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny16 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny17 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny18 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny19 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny20 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny21 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny22 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny23 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny24 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny25 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny26 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny27 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny28 ,,, Byte
OB DPCTypCenoveSkupiny29 ,,, Byte
OB DPCVychoziCena ,,, Byte
OB DPH ,,, Byte ... karta ... DPH
OB DPHNakup ,,, Byte
OB Egalizace ,,, Double
OB Egalizace2 ,,, Double
OB HmotnostMJg ,,, Double ... karta ... hmotnost v gramech
OB Int32_01 ,,, Int32
OB Int32_02 ,,, Int32
OB Int32_03 ,,, Int32
OB Int32_04 ,,, Int32
OB Int32_05 ,,, Int32
OB Int32_06 ,,, Int32
OB Int32_07 ,,, Int32
OB Int32_08 ,,, Int32
OB Int32_09 ,,, Int32
OB Int32_10 ,,, Int32
OB Int32_11 ,,, Int32
OB Int32_12 ,,, Int32 ... WMU_Cislo
OB Inventura0KC ,,, Currency
OB Inventura22KC ,,, Currency
OB Inventura5KC ,,, Currency
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OB InventuraDatum ,,, DateTime
OB InventuraMJ ,,, Double
OB JKPOV ,,, ShortString/16 / index
OB Katalog ,,, ShortString/32 / index
OB Marze ,,, Double
OB MaxZasoba ,,, Double
OB MinZasoba ,,, Double
OB MJ ,,, ShortString/8 ... karta ... měrná jednotka
OB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
obalu
OB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII
OB NazevDodavatele ,,, ShortString/32 / index
OB Obal ,,, Int32 ... karta ... láhev
OB Obal2 ,,, Int32
OB ObjednanoMJ ,,, Single / index ObjednanoMJDesc
OB ObjednanoUDodavateleMJ ,,, Single / index ObjednanoUDodavateleMJDesc
OB ObjemM3 ,,, Double
OB PKoef ,,, Double
OB PLU ,,, ShortString/16 / index
OB PocatecniStavDatum ,,, DateTime
OB PocatecniStavMJ ,,, Double
OB PosledniDodavatel ,,, Int32 / index
OB Poznamka ,,, ShortString/64
OB Precislovani ,,, Int32 / index
OB Priznak ,,, Int32 / index
OB ProtokolOShode ,,, ShortString/32
OB Rabat ,,, Double
OB Receptura ,,, Int32
OB RezervovanoMJ ,,, Single / index RezervovanoMJDesc
OB SKP ,,, ShortString/16 / index
OB Skupina ,,, Int32 / index + index SkupinaNazev ... karta ... skupina
OB SlevaOK ,,, Int32
OB Stav ,,, Int32 / index
OB StavArchivace ,,, Byte / index
OB StavPrenosu ,,, Byte / index
OB TrvanlivostDni ,,, Int32
OB TypCenoveSkupiny00 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny01 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny02 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny03 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny04 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny05 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny06 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny07 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny08 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny09 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny10 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny11 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny12 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny13 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny14 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny15 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny16 ,,, Byte
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OB TypCenoveSkupiny17 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny18 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny19 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny20 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny21 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny22 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny23 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny24 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny25 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny26 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny27 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny28 ,,, Byte
OB TypCenoveSkupiny29 ,,, Byte
OB TypStroje ,,, ShortString/32 / index
OB TypZbozi ,,, Int32 / index + index TypZboziNazevASCII
OB UcetNaklad ,,, Int32 ... karta ... V/TypÚč
OB UcetSklad ,,, Int32 ... karta ... P/TypÚč
OB UcetVynos ,,, Int32
OB Umisteni ,,, Int32 / index
OB Umisteni2 ,,, ShortString/32 / index
OB VychoziCena ,,, Byte
OB ZarukaMesicu ,,, Int32
OB ZasobaDni ,,, Single / index ZasobaDniDesc
OB ZasobaKc ,,, Currency / index ZasobaKcDesc
OB ZasobaMJ ,,, Double / index ZasobaMJDesc ... karta ... zásoba MJ
OB ZasobaNaPocetDni ,,, Int32
OB ZdrojovaCena ,,, Currency / index ZdrojovaCenaDesc
OB Zkratka ,,, ShortString/8 / index
OB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
OB ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
OB ZmenaDatumServer ,,, DateTime
OB ZmenaKdo ,,, Byte
OB ZmenaKod ,,, Byte
OB ZmenaPC ,,, Byte
OB ZmenaPocet ,,, Int32
===================================================

2011.05.05a / 14:00
002) Číselník obalů
- cena obalu se uvede ve sloupci Cena 00 a musí být nenulová,
pokud se nejedná o neevidovaný ztratný obal

2008.08.07b / 16:00
001) Číselník obalů
- upraveno generování Sledovaných obalů ve verzi pro FlashFiler
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2006.12.17a / 17:00
002) Číselník obalů
- je zakázán obal s číslem 0, po ukončení editace číselníku obalů
se automaticky zruší, pokud existuje

2006.12.04b / 12:00
001) Číselník obalů / Sledované obaly
- upraveny obě funkce
- pro maximální urychlení obou SQL na NexusDB doporučujeme v EM doplnit
následující indexy:
následující indexy platí pro jeden měsíc jednoho typu dokladu - t.j.
opakujte pro další tabulky (HO,CA,VP,VR,DL,PR,RE) a případně měsíce
náhradou za HR6CY_FA
drop index if exists HR6CY_FA.DatumDokladu;
create index DatumDokladu on HR21Y_FA (DatumDokladu);
drop index if exists HR6CY_FA.Obal1;
create index Obal1 on HR21Y_FA (Obal1);
drop index if exists HR6CY_FA.Obal2;
create index Obal2 on HR21Y_FA (Obal2);
drop index if exists HR6CY_FA.PocetObalu1;
create index PocetObalu1 on HR21Y_FA (PocetObalu1);
pro měsíční tabulky řádků skladových dokladů pod NexusDB vytvořené
od následujícího měsíce se již indexy vytvoří automaticky

2006.11.27a / 10:00
001) Sledované obaly
- Číselník obalů / Sledované obaly
- upraveno pro NexusDB2
- lze doplnit i o Obal2 - pouze ve verzi pro NexusDB2
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2005.07.04a / 08:00
001) Číselník obalů
- doplněno pole Hmotnost [g]

2.6

Číselník partnerů
===================================================
CČ: PA
Druh: P200
Druh: P201
Druh: P202
Druh: P203
Typ: P200
Název: Číselník partnerů
Soubor: aa__P200
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů
Indexy: Cislo, Cislo32
--------------------------------------------------PA A1 ,,, ShortString/64 ... karta ...
PA A2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA A3 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA A4 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA AkcniCenaOK ,,, Boolean
PA AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
PA Banka1 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Banka2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Barva ,,, Byte / index
PA BlobMEMO ,,, BlobMEMO ... karta ...
PA BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO ... karta ...
PA BlobMemoStav ,,, Int32
PA Celek ,,, Byte ... karta ...
PA CenovaSkupina ,,, Byte ... karta ...
PA Cislo ,,, Int32 / index
PA Cislo32 ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
PA CisloObce ,,, Int32 ... karta ...
PA Ctverec10 ,,, Int32 ... karta ...
PA Ctverec100 ,,, Int32 ... karta ...
PA Ctverec25 ,,, Int32 ... karta ...
PA Ctverec50 ,,, Int32 ... karta ...
PA Currency_01 ,,, Currency ... Trzba prodejny
PA Currency_02 ,,, Currency ... Napocet nakupu POS
PA Currency_03 ,,, Currency ... Hruska - cas zavozu ... karta ...
PA Currency_04 ,,, Currency
PA Currency_05 ,,, Currency
PA Currency_06 ,,, Currency
PA Currency_07 ,,, Currency
PA Currency_08 ,,, Currency
PA Currency_09 ,,, Currency
PA Currency_10 ,,, Currency
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PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Currency_11 ,,, Currency
Currency_12 ,,, Currency
D_CenovaSkupina ,,, Byte ... karta ...
D_Koef ,,, Double ... karta ...
D_PKoef ,,, Double ... karta ...
D_TypCeny ,,, Byte ... karta ...
DatumOmezeni ,,, DateTime ... Datum kontroly nespolehliveho platce DPH ... karta ...
DatumPoslKontaktu ,,, DateTime ... karta ...
Dealer ,,, Boolean ... karta ...
DIC ,,, ShortString/16 ... karta ...
Dodavatel ,,, Boolean ... karta ...
Doprava ,,, Boolean ... karta ...
Double_01 ,,, Double ... Marze dodavatele [%] ... karta ...
Double_02 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 1
Double_03 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 2
Double_04 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 3
Double_05 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 4
Double_06 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 5
Double_07 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 6
Double_08 ,,, Double ... Pekarna - naposled celkem objednano za den 7
Double_09 ,,, Double
Double_10 ,,, Double ... sleva % mlecka ... karta ...
Double_11 ,,, Double ... karta ...
Double_12 ,,, Double ... sleva % OZ ... karta ...
DPCTypCenoveSkupiny ,,, Byte
DPCVychoziCena ,,, Byte
DPHObaly ,,, Byte ... karta ...
EMail ,,, ShortString/64 ... karta ...
FakturacniMisto ,,, Int32 ... karta ...
Fax ,,, ShortString/32 ... karta ...
GSMTelefon ,,, ShortString/32 ... karta ...
Heslo ,,, ShortString/16
Hotove ,,, Boolean ... karta ...
ICO ,,, Int32 / index ... karta ...
Int32_01 ,,, Int32 ... 0=disketa, 1=USB ... karta ...
Int32_02 ,,, Int32 ... 1=DKL misto DK2 na USB ... karta ...
Int32_03 ,,, Int32 ... 1=disketa misto USB ... karta ...
Int32_04 ,,, Int32 ... 1=disketa primo na drogerii ... karta ...
Int32_05 ,,, Int32 ... Typ souboru pro E-mail - 0=XML,1=DKL/DEG, 2 = DK2/DR2 ... karta ...
Int32_06 ,,, Int32 ... Neodesilat E-mailem ... karta ...
Int32_07 ,,, Int32 ... akcni cena 3 - Cena29, 0 nic, 1 HR, 2 HP, 3 HR+HP, 4 ostatni ... karta ...
Int32_08 ,,, Int32 ... ruseni nepouzitych vet ... karta ...
Int32_09 ,,, Int32 ... barva cisla partnera v ucetnictvi ... karta ... barva
Int32_10 ,,, Int32 ... Pekarna - predobjednavka ... karta ...
Int32_11 ,,, Int32 ... Pekarna - naposled celkem objednano za tyden
Int32_12 ,,, Int32 ... CisloWMU
Jmeno1 ,,, ShortString/32 ... karta ...
Jmeno2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
Jmeno3 ,,, ShortString/32 ... karta ...
KodBanky1 ,,, Int32 ... karta ...
KodBanky2 ,,, Int32 ... karta ...
Koef ,,, Double ... karta ...
Kraj ,,, Byte ... karta ...
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PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Maloobchod ,,, Boolean ... karta ...
Mistnost ,,, ShortString/32
MistoPodnikani ,,, ShortString/32 ... karta ...
Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
NazevASCII ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
Obrat ,,, Currency ... karta ...
Obyvatel ,,, Int32 ... karta ...
Odberatel ,,, Boolean ... karta ...
Okres ,,, Byte / index ... karta ...
Osoba1 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba2 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba3 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba4 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba5 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba6 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba7 ,,, Int32 ... karta ...
Osoba8 ,,, Int32 ... karta ...
PA1 ,,, ShortString/64 ... karta ...
PA2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA3 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA4 ,,, ShortString/32 ... karta ...
Penale ,,, Double ... karta ...
PKoef ,,, Double ... karta ...
Platba ,,, Byte ... karta ...
Pobocka1 ,,, ShortString/32 ... karta ...
Pobocka2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PocetKopii ,,, Byte ... karta ...
PocetSamolepek ,,, Byte
Poznamka ,,, ShortString/64 ... karta ...
Pozor ,,, Boolean ... karta ...
PPSC ,,, Int32 ... karta ...
Precislovani ,,, Int32 / index ... karta ...
Priloha ,,, Byte ... karta ...
Pritel ,,, Boolean ... karta ...
Prodejna ,,, Boolean ... karta ...
PSC ,,, Int32 ... karta ...
PStat ,,, ShortString/32 ... karta ...
Retezec ,,, Boolean ... karta ...
Rozvoz ,,, Int32 / index ... karta ...
SDani ,,, Byte ... karta ...
SidloPodnikani ,,, ShortString/32 ... karta ...
Sklad ,,, Boolean ... karta ...
Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... karta ...
SkupinaOpravneni ,,, Int32
SlevaOK ,,, Boolean ... karta ...
Sluzby ,,, Boolean ... karta ...
SMS ,,, ShortString/32 ... karta ...
Splatnost ,,, Int32 ... karta ...
Stat ,,, ShortString/32 ... karta ...
Stav ,,, Byte / index
StavArchivace ,,, Byte / index
StavPrenosu ,,, Byte / index
Stredisko ,,, Int32 ... karta ...
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PA Telefon1 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Telefon2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Telefon3 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Text01 ... karta ...
PA Text02 ... karta ...
PA Text03 ... karta ...
PA Text04 ... karta ...
PA Text05 ... karta ...
PA Text06 ... karta ...
PA Text07 ... karta ...
PA Text08 ... karta ...
PA TypCenoveSkupiny ,,, Byte
PA TypCeny ,,, Byte ... karta ...
PA TypDPH ,,, Byte ... karta ...
PA Ucet1 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Ucet2 ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA Urad ,,, Boolean ... karta ...
PA Velkoobchod ,,, Boolean ... karta ...
PA Verze ,,, ShortString/32 ... karta ...
PA VlastniProdejna ,,, Boolean ... karta ...
PA VychoziCena ,,, Byte
PA VzdalenostSilnicni ,,, Double ... karta ...
PA VzdalenostVzdusna ,,, Double ... karta ...
PA WWW ,,, ShortString/64 ... karta ...
PA Zahranicni ,,, Boolean ... karta ...
PA Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... karta ...
PA ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
PA ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...
PA ZmenaDatumServer ,,, DateTime
PA ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...
PA ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...
PA ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...
PA ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...
PA ZpusobDodani ,,, Byte ... FD, CD, ... karta ...
===================================================

2014.04.02a / 00:00
001) Číselník partnerů - karta partnera / Kontakt:
- doplněno číselné pole 0-999 (význam má 1-999) Předpona DK2 souboru
- při obsahu 1-999 se před název DK2 souboru zasílaného e-mailem doplní nastavená 3-místná
předpona
ppp-dddddddd.DK2
kde ppp je 001-999 nastavená předpona (např. číslo prodejny)
dddddddd je číslo dokladu 00000000-99999999
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- obsah je uložen v poli Int32_08
- soubor DK2 se odesílá e-mailem, pokud je pole Dealer=TRUE, pole Int32_05=2 a v poli EMail je
zadána
e-mailová adresa

FAQ - Číselník partnerů aa__P200 - volná pole
Currency_01
Currency_04
Currency_05
Currency_06
Currency_07
Currency_08
Currency_09
Currency_10
Currency_11
Currency_12
Double_09

2011.12.30c / 15:00
001) Číselník partnerů
- doplněna možnost nastavení barvy čísla partnera v seznamu účetních dokladů
- barva je v kartě partnera uložena v poli Int32_09 a v hlavičce účetního dokladu
v poli Int_05 (pro eliminaci zpoždění)
- pro nastavení barvy nastaveno oprávnění:
8791 Karta partnera - barva čísla partnera v účetnictví
- nastavená barva partnera je v seznamu partnerů zobrazena vpravo nahoře nad
seznamem partnerů v číselníku partnerů
- podbarvení čísla partnera se projeví v:
- seznam účetních dokladů
- platby
- úhrady
- po nastavení barev v kartách partnera, jejich změnách nebo po použití starších
verzí programu na jiných účetních počítačích je nutné nastavit odpovídající barvy
přímo v hlavičkách účetních dokladů funkcí:
Účetnictví / Testy - Účto / Nastavení barvy partnera
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- oprávnění:
8792 Účetnictví / Testy - Účto / Nastavení barvy partnera
funkce může být pomalejší, protože prochází a případně doplňuje hlavičky účetních
dokladů všech typů účetních dokladů o aktuálně nastavenou barvu a při změně barev
v kartách partnerů je nutné ji znovu spustit

2011.03.03a / 18:00
002) Číselník partnerů - Geolokace a rozvozy
- doplněny další parametry za partnera do nové tabulky
aa__P211
vazba na tabulku partnerů aa__P200 je podle pole
Cislo
- pro uživatele 112016:
- zvolte:
Servis / číselníky / Číselník partnerů
vstupte do karty partnera buď vlastní prodejny a nebo
člena maloobchodní sítě a spusťte:
Partner - další parametry
nyní poprve vyčkejte, až se pro všechny partnery z MO sítě
včetně vlastních prodejen automaticky nastaví implicitní
nastavení geolokací a zobrazí se okno s dalšími parametry,
další spušténí již bude rychlé
- v okně Partner - Další parametry jsou dostupné tyto informace:
- GEO
- Zeměpisná šířka/Latitude +N/-S
- ve tvaru reálného čísla nebo stupně, minuty a vteřiny + volba N/S
- Zeměpisná délka/Longitude +E/-W
- ve tvaru reálného čísla nebo stupně, minuty a vteřiny + volba E/W
údaje se při změně automaticky přepočítají
- zadanou geolokaci lze zobrazit buď v okně v:
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- mapy.cz
- Google mapy
nebo v externím webbrowseru v:
- mapy.cz
- Google mapy
- Rozvoz
lze zadat parametry rozvozu:
- Identifikace rozvozu
- Poznámka
- Prodejna - Otevírací doba a Doba dodávky pro Po - Ne
- 7 poznámek, například pro omezení auta, ...
- ARES
- podle IČO partnera se zobrází informace z ARES
odkazy se otevřou v externím webbrowseru
- justice.cz
- podle IČO partnera se zobrází informace z justice.cz
- Adresa/mapy.cz
- podle adresy se zobrazí mapa na mapy.cz
- Jméno/firmy.cz
- podle jména firmy se zobrazí informace z firmy.cz
- Jméno/seznam.cz
- podle jména firmy se zobrazí informace z seznam.cz
- Mapa - MO síť
- pokud jde o člena MO sítě, zobrazí se mapa ČR s umístěním
centrály MO sítě (modrá), distribučních skladů (zelené)
a partnera (červené)
- po kliknutí na balónek místa je možné spustit nalezení
cesty v externím webbrowseru do/z místa (Sem/Odsud) a do
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distribučních skladů
po volbě císlového místa klikněte na Najdi cestu
- vstup do dalších parametrů partnera je možný pro oprávnění:
8761 Partner - další parametry - karta partnera
8762 Partner - další parametry - seznam partnerů
8763 Partner - další parametry - INFO partner
funkce jsou dostupné POUZE pro NexusDB

2010.04.16a / 00:00
008) Karta partnera / Uživatel
- zrušena skupina Informace na Internetu

2009.08.20a / 16:00
003) Karta partnera - uveden význam pole Koef - násobek ceny MJ (přirážka 1,05/sleva 0,95) a
PKoef - DPC - doporučená prodejní cena, #2 drogerie

2009.02.04b / 14:00
002) Číselník partnerů
- doplněna funkce Nákupy z PL
v Servis / Číselníky / Číselník partnerů
8680 Číselník partnerů - Nákup PL
a dále v
Info za partnera
8681 Info za partnera - Nákup PL
- funkce je dostupná POUZE ve verzi programu pro NexusDB
- funkce zpracuje data z aktuálního roku a až 9-ti předchozích roků,
pokud k nim existují tabulky řádků přijímacích listů
- příklad sestavy:
Nákupy z Přijímacích listů za partnera
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10002 - Dodavatel 1
Rok Období
Kč
tisíce Kč
miliony Kč
=================================================================
2008 / 01
30 107.47
30.11
0.03
2008 / 02
26 401.12
26.40
0.03
2008 / 03
26 873.36
26.87
0.03
2008 / 04
31 748.08
31.75
0.03
2008 / 05
22 389.21
22.39
0.02
2008 / 06
22 811.28
22.81
0.02
2008 / 07
27 179.62
27.18
0.03
2008 / 08
24 478.60
24.48
0.02
2008 / 09
30 235.47
30.24
0.03
2008 / 10
33 098.12
33.10
0.03
2008 / 11
17 753.94
17.75
0.02
2008 / 12
0.00
0.00
0.00
----------------------------------------------------------------2008 / Q1
83 381.95
83.38
0.08
2008 / Q2
76 948.57
76.95
0.08
2008 / Q3
81 893.69
81.89
0.08
2008 / Q4
50 852.06
50.85
0.05
----------------------------------------------------------------2008 / P1
160 330.52
160.33
0.16
2008 / P2
132 745.75
132.75
0.13
----------------------------------------------------------------2008 / R
293 076.27
293.08
0.29
=================================================================
- výhody této sestavy proti grafům:
1) 100% správné údaje, protože jsou pomocí SQL získány přímo z řádků pořízených
přijímacích listů (nákupů) = prvotních dokladů a to po všech provedených opravách
na dokladech
2) stačí mí na serveru i tabulky řádků přijímacích listů (HRrY_PL.*, r je rok) za až 9
předešlých roků a výsledky budou součástí této sestavy - snadný a nejrychlejší možný
přehled za až 10 let dodávek od dodavatelů
3) výstupy současně v Kč, tisících Kč a milionech Kč
4) výstupy současně za měsíce, čtvrtletí, pololetí a celý rok

2008.10.05b / 14:00
001) Karta partnera
- doplněna editace pole Currency_03 - v záložce Uživatel vpravo nahoře

2008.10.03c / 13:00
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001) Úprava pro uživatele 112016
- upraveno hromadné doplnění parametrů do číselníku partnerů

2008.09.23a / 12:00
003) Číselník partnerů
- při ukončení editace karty partnera se ověří správnost zadání parametrů
DPC (doporučených prodejních cen) ve tvaru
marže skupina_zboží cokoliv
nebo
Dmarže skupina_zboží cokoliv ... pro drogerii
Př.:
22.0 123 text
D22.0 123 text
t.j. marže 22% pro skupinu zboží 123
mimo tento předepsaný tvar může řádek parametrů začínat jen středníkem
004) Servis / Data / Číselníky / Zboží/Partner/EAN / Doplnění NazevASCII
- ve funkci
Číselník partnerů + Test parametrů
se provede test parametrů (viz bod 003)) pro všechny partnery

2008.09.08a / 11:00
001) Karta partnera / Servis
- upraveny údaje v Poslední změna

2008.07.02a / 09:00
001) Zadání nového partnera ručně
- doplněna funkce Zadání známého čísla partnera a oprávnění
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8611 Nový partner - v zadání podle skupin

2008.02.12a / 10:00
001) Konfigurace - pro horní hranici omezení čísla partnera povoleno 99999999

2007.11.19a / 10:00
002) Karta partnera / Kontakt
- doplněno zaškrtávací pole Neodesílat E-mailem
- po zaškrtnutí se provedou všechny akce podle nastavení, datový soubor
ale není odeslán E-mailem

2007.09.18a / 12:00
002) Číselník partnerů
- doplněn sloupec Kredit - je v něm zobrazeno pole Currency_02
obsahující nápočet všech nákupů
- do pole vpravo dole je možné zadat částku, která se ke kreditu
aktuálně vybraného partnera připočítá, případně záporně, pokud má jít
o odpočet kreditu a potvrdí se stisknutím tlačítka +Kredit
- takto ručně zadaný kredit ale nebude součástí rozborů POS, protože
ty jsou generovány nad řádky dokladů jednotlivých pokladen

2007.09.17c / 12:00
002) Číselník zboží a partnerů - hledání
- pokud je první hledaný znak číslice, nastaví se automaticky hledání
podle čísla a lze již dále zadávat jen číslice, jinak podle názvu zboží
- toto nastavení lze ručně změnit např. při hledání zboží, jehož název
začíná na číslici, podle názvu

2007.01.01a / 00:00
017) Číselník partnerů - karta partnera
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- doplněna záložka Parametry #2
- lze doplnil libovolný počet dalších požadovaných parametrů
- parametry jsou uloženy v poli BlobMemo za původními parametry
ve tvaru
~X Y
kde X je název parametru a Y hodnota parametru oddělené mezerou
- parametry nejsou přímo dostupné v SQL dotazech, lze pro ně ale
doplnit MISSQL funkci pro zpracování v kombinovaných SQL dotazech
- zatím dostupné následující parametry, které budou použity
při tisku adres - v záložce Adresy:
Text01 - Text08

2006.12.29a / 08:00
001) Paralelní číselník partnerů P299 omezen pouze na uživatele 112016

2006.12.28a / 22:00
001) Sklad / POS doklady
- upraveny Parametry #2 v číselníku partnerů a zboží
- parametry jsou uloženy v poli BlobMemo za původními parametry
ve tvaru
;~X Y
kde X je název parametru a Y hodnota parametru oddělené mezerou

2006.12.08a / 18:00
001) Číselník partnerů
- pro použití číselníku partnerů v SQL dotazech účetního serveru (FFU)
se od této verze programu provádí kopie všech zápisů do standardního
číselníku partnerů na skladovém serveru (FF) do tabulky
aa__P299 na účetním serveru
kde aa je agenda, např. HR__P299.nx1
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před nasazením doporučujeme aktuální verzi číselníku partnerů
aa__P200.nx1 ze skladového serveru překopírovat s přejmenováním na
aa__P299.nx1 na účetní server
V SQL dotazech na účetním serveru je pak možné informace z číselníku
partnerů získat např:
SELECT * FROM HR__P299

2005.08.02a / 12:00
001) Číselník partnerů
- v záložce 5/Účto je možné zadáním 1 do pole DPH obaly nastavit to,
že se DPH obalů na skladě bere vždy 19% (základní sazba) bez ohledu na
nastavení v číselníku obalů

2005.06.30d / 18:00
002) Číselník partnerů / Zařazení
- doplněno pole Sleva OZ %
- sleva v procentech z obratu ovoce a zeleniny
- použito původní nepoužité celočíselné pole PocetSamolepek,
uložená hodnota je 100 násobek zadané hodnoty slevy

2005.05.04b / 09:00
01) Číselník partnerů
- Seznam partnerů + Informace o partnerovi - doplněna funkce Obalové konto
- pracuje nyní rychle přes SQL
- doplněn název obalu

2005.05.03a / 20:00
01) Číselník partnerů
- Seznam partnerů + Informace o partnerovi - doplněna funkce Obalové konto
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2005.04.05e / 13:00
02) Karta partnera
- jednotlivé záložky lze z klávesnice přepínat pomocí
Ctrl + 1 ... Ctrl + 9, Ctrl + 0

2005.04.05b / 09:00
02) Číselník partnerů - doplněny horké klávesy:
Ctrl + Delete ... Zrušení věty
Ctrl + Insert ... Nová věta / Automaticky
Ctrl + * ........ Seznam horkých kláves (vyžaduje aktuální helpy)
Ctrl + A ........ Nový partner / Automaticky
Ctrl + C ........ Hledání podle čísla
Ctrl + F ........ Grafy měsíční
Ctrl + G ........ Grafy týdenní
Ctrl + H ........ Pohyb #2
Ctrl + I ........ Informace
Ctrl + L ........ Grafy týdenní / Objednávky
Ctrl + N ........ Hledání podle názvu
Ctrl + O ........ Opravit
Ctrl + P ........ Pohyb
Ctrl + Q ........ Grafy měsíční / Objednávky
Ctrl + R ........ Nový partner / Ručně
Ctrl + S ........ Export SQL
Ctrl + T ........ Tisk
Ctrl + U ........ Nákup
Ctrl + W ........ Mazání pole hledání
Ctrl + X ........ Export
Ctrl + Y ........ Zrušit větu
Ctrl + Z ........ Zrušit větu

2004.12.30f / 22:00
01) Sklad/POS - výběr partnera / zboží
- maximálně možně urychleno
- při stisknutí první číslice (výběr podle čísla) nebo písmene (podle názvu)
musí dojít k nastavení dat a indexů a omezení zobrazených údajů, což představuje
jistou režii v řádu zlomků sekund (po tuto dobu vlevo dole svítí červeně Pracuji),
teprve POTOM je možné zadávat další znaky
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Jak jednoduše zjistím na Internetu informace o partnerovi v číselníku partnerů?
- zvolte partnera v číselníku partnerů a na kartě partnera nebo v okně
Informace o partnerovi je možné zjistit:
informace podle IČO
informace podle názvu firmy
informace podle názvu obce
mapu podle PSČ
mapu podle názvu obce
fulltextové/katalogové hledání podle IČO
fulltextové/katalogové hledání podle názvu firmy
fulltextové/katalogové hledání podle názvu obce
- ve 24 nejdůležitějších fulltextových vyhledávačích a katalozích

2004.11.21c / 22:00
01) Číselník partnerů / zboží
- po dvojkliku vstup do věty číselníku stejně jako po
volbě Opravit
upraveno

2004.09.22c / 14:00
01) Číselník partnerů + zboží/služeb/materiálu
- Nový(é)/R - původní ruční zadání čísla nové věty
- Nový(é)/A - nové zadání nabídnutého čísla nové věty podle zvolené skupiny

2004.09.18a / 11:00
01) Nový partner / Nové zboží
- komfortní tvorba číselníku partnerů a zboží přidáváním nových položek
- Nový partner = Alt + F9 ... kdekoliv v programu
- Nové zboží = Alt + F10 ... kdekoliv v programu
- otevře se okno, ve kterém se provedou následující kroky:
a) vybere se skupina, do které má být nová položka zařazena
číselník skupin je přímo dostupný pro doplňování skupin
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b) po stisknutí [=>] (lze použít i dvojklik nebo Enter na zvolené skupině)
se v pravém výběrovém seznamu zobrazí seznam
aktuálních položek ze zvolené skupiny, které končí souvislé číselné
řady z celého číselného rozsahu
c) po volbě položky, po které má nová položka následovat (+1) a stisknutí
Nový partner / Nové zboží (lze použít i dvojklik a Enter)
se zobrazí okno číselníku pro doplnění údajů nové položky
- pokud se nastaví Počet nových položek (1-99) větší než 1, vygeneruje se
automaticky zadaný počet nových vět v číselníku v souvislé číselné řadě
a k editaci se nabídne 1. věta
další věty mají v názvu nastaveno '?' a jsou pro editaci dostupné
z číselníku - Servis / Číselník partnerů/zboží ...

2004.09.16a / 13:00
01) Číselník zboží a partnerů
- sjednoceno používání v celém programu
Shift + F9 ... číselník partnerů
Shift + F10 ... číselník zboží
===> kdekoliv v programu !!!
- zcela nový způsob přidávání nového partnera a zboží do číselníku:
Alt + F9 ... nový partner
Alt + F10 ... nové zboží
===> kdekoliv v programu !!!
v novém okně se v seznamu nabídnou poslední položky v souvislých
číselných řadách - výběrem položky se založí nová položka s následujícím
číslem a otevře se okno pro její pořízení

2003.08.24a / 10:00
04) Editace partnera
- zaškrtávací pole Řetězec přesunuto pod označením Řetězec / obaly na USB
ze záložky Zařazení do záložky Uživatel

2002.05.24a / 15:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

41

42

ES manas 2022 - Technická dokumentace

04) Partner - do záložky uživatel doplněn Kredit ve věrnostním systému
- pole Currency_02

2002.05.06a / 09:00
01) Doplněno zadání polohy partnera v číselníku partnerů z číselníku obcí
doplní se následující pole - možno použít v SQL dotazech:
partner

obec

popis

CisloObce
pořadovým číslem

Cislo

číslo obce PPPPPnn tvořené PSČ a

VzdalenostVzdusna
VzdalenostSilnicni
Uherského Brodu
Okres
Kraj
Celek
Obyvatel
Ctverec10
km
Ctverec25
km
Ctverec50
km
Ctverec100
100 km
Verze

VOstrava
VUB

v rámci stejného PSČ
vzdušná vzdálenost v km z Ostravy
vzdušná vzdálenost v km z

NOkres
NKraj
NCelek
Obyvatel
Ctverec10

číslo okresu z číselníku okresů
číslo kraje z číselníku krajů
číslo celku z číselníku celků
orientační počet obyvatel
umístění obce v ČR v síti 10 x 10

Ctverec25

umístění obce v ČR v síti 25 x 25

Ctverec50

umístění obce v ČR v síti 50 x 50

Ctverec100

umístění obce v ČR v síti 100 x

Nazev

název obce

2002.04.15a / 17:00
01) číslo partnera může být 8-mi místné

2000.03.12b / 21:00
03) Doplněna funkce:
Import / Doplnění polohy podle PSČ do P200
---> pro použití v SQL dotazech i jinde v MIS2000 je užitečné
pro každého partnera v číselníku partnerů doplnit údaj
o čísle obce pro fyzické místo, kam se vozí zboží
pomocí této funkce se pro počáteční použití doplni cislo
obce a dalsi udaje z ciselniku obci na zaklade znalosti PSC
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obce (nejsou podporovana PSC firem a ulic, pouze standardni
PSC obci a jejich casti)
pokud je v ciselniku partneru pro partnera dostupne i PSC
pro zaslani, pouzije se misto standardniho PSC
---> protoze jde o velmi hrube nastaveni, doporucuji postupne pro
VSECHNY partnery doplnit udaj o cislu obce z ciselniku obci
04) Do ciselniku partneru doplnena zalozka Parametry
---> sem se budou pro kazdeho partnera zapisovat dalsi parametry, jako
napriklad marze pro doporucenou prodejni cenu

1999.12.02b
01) v ciselniku partneru a zbozi se po <Esc> implicitne zapisi
zmeny;
zapis lze zakazat klavesou <F2> - Nezapisuj

1999.12.02a
01) je-li v ciselniku partneru nastaven typ ceny 0 (t.j. neni nastaven),
bere se implicitne typ ceny 1
neplati pro <F8> - lze zvolit i typ ceny 0

Číselník partnerů
V číselníku (seznamu) partnerů jsou jednotlivé věty seřazeny podle čísla (první sloupec) nebo podle
abecedy. Podle těchto dvou kritérií je možno i partnery vyhledávat. V pravé části panelu uprostřed jsou
tlačítka pro práci s databází partnerů - vytvoření nové věty v databázi, zrušení věty a oprava stávající věty
v databázi.
Nový partner
Nového partnera do databáze můžeme doplnit dvěma způsoby:
1.
číslo nového partnera zadáme ručně podle zvyklostí ve firmě, pak zvolíme tlačítko Nový/R, otevře
se okno, kde do pole zadáme číslo nového partnera, potvrdíme ENTER a do nově otevřeného panelu se
záložkami doplníme potřebné údaje o partnerovi.
2.
pokud pracujeme se skupinami partnerů, nebo nechceme nové číslo zadávat ručně, klikneme na
tlačítko Nový/A. V otevřeném panelu je postup podrobně popsán.
Doplňování údajů o partnerovi - editace číselníku
Údaje o každém jednotlivém partnerovi jsou rozděleny pro přehlednost do několika dalších záložek. Mezi
jednotlivými záložkami můžeme přepínat pomocí kurzoru myši nebo lze využít kurzorové klávesy na
klávesnici (šipka vlevo a vpravo), jednotlivé záložky lze z klávesnice přepínat také pomocí kombinace
kláves Ctrl + 1 ... Ctrl + 9, Ctrl + 0. Ucho aktivní záložky je barevně zvýrazněno (na obrázku je aktivní
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záložka Uživatel).
Číslo partnera může být jedno až osmimístné a zadáváme je buď sami při ručním způsobu doplňování
partnera, nebo je vytvořeno programem při otevírání věty nového partnera výše popsaným automatickým
způsobem. Údaje o partnerovi pak doplňujeme do jednotlivých záložek číselníku:
Záložky číselníku
1. Uživatel - v této záložce je uvedeno především číslo partnera a jeho název, dále pokud je to nutné tak
charakter partnera (dodavatel, odběratel), marže (pokud je smluvní a pevná) atd..
2. Základ - zde vyplníme údaje o partnerovi pro potřeby fakturace a evidence. Číslo partnera je převzato
ze záložky Uživatel. Pole Název doporučujeme vyplňovat stejným způsobem. Podle tohoto pole jsou věty
v databázi tříděny a podle tohoto pole také probíhá případné vyhledávání v databázi partnerů. Je tedy
vhodné zadávat například název našich partnerů - fyzických osob - ve tvaru "Příjmení Jméno Titul" pro
pozdější jednodušší vyhledávání a práci s databází. Pole Adresa lze naopak vyplnit libovolně, mělo by
však obsahovat obchodní jméno partnera ve správném tvaru, protože obsah tohoto pole se přebírá do
vystavovaných dokladů. Dále se může vyplnit pole Poznámka (vlevo dole). Obsah tohoto pole se přebírá
při vyhotovení dokladu na tohoto partnera na vyhotovený doklad.
3. Zařazení - v této záložce můžeme uvést rozlišení partnera podle našeho vztahu k němu a naopak, typ
ceny pro obchodování apod..
4. Kontakt - slouží k zápisu telefonického a faxového spojení, E-mailu, případně www stránek partnera.
5. Účto - uvedeme bankovní spojení a údaje pro fakturaci, tj. splatnost, preferovaný způsob platby atd.
Uvedeme-li v poli splatnost počet dnů, je pak při vytváření dokladů uváděno datum splatnosti jako aktuální
datum povýšené o v číselníku zadaný počet dnů splatnosti.
Pro každého nového partnera se nastaví parametr "S daní" na 1, tj. vystavují se doklady včetně výpočtu
DPH.
6. Poloha - v této záložce můžeme získat upřesňující údaje o poloze místa podnikání partnera. Klikneme
na pole Hledej, otevře se číselník obcí ČR. Začneme zadávat počáteční písmena místa podnikání,
zvolenou obec (modře podsvícené pole v řádku obce) přeneseme do záložky stiskem klávesy Esc a
údaje vztahující se k ní se ihned doplní.
Další záložky mají pouze informativní charakter a není nutno jejich obsah naplnit. Záložka Poznámka
umožní vepsat naši interní poznámku týkající se partnera, způsobu spolupráce atd. V záložce Parametry
je možno pro každého partnera zapisovat další parametry, jako například marže pro doporučenou
prodejní cenu atd..
Tisk číselníku
Tlačítko Tisk umístěné v pravé části okna vytvoří tiskovou sestavu. Po potvrzení se otevře nový panel, v
němž zvolíme třídění (podle názvu nebo podle čísla) a druh tisku (tisk celého číselníku nebo tisk s
výběrem vět). Tisková sestava je poté nabídnuta k prohlížení na obrazovce a případnému tisku na
tiskárně.
Vyvolání číselníku v programu
V jakémkoliv místě programu lze kombinací kláves Shift+F9 otevřít číselník zboží, nové zboží zadáme v
libovolném panelu programu po kombinaci kláves Alt+F9.

Číselník partnerů
V seznamu partnerů jsou jednotlivé věty seřazeny podle čísla (první sloupec) nebo podle abecedy. Podle
těchto dvou kritérií je možno i partnery vyhledávat. V pravé části panelu uprostřed jsou tlačítka pro práci s
databází partnerů - vytvoření nové věty v databázi, zrušení věty a oprava stávající věty v databázi.
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Postup editace jednotlivých vět v číselníku byl obecně popsán v kapitole Práce s číselníky, zde se
podrobněji podíváme na přidání nové věty do databáze - číselníku - partnerů.
1. Nový partner
Nového partnera do databáze můžeme doplnit dvěma způsoby:
1. číslo nového partnera zadáme ručně podle zvyklostí ve firmě, pak zvolíme tlačítko Nový/R, otevře se
okno, kde do pole zadáme číslo nového partnera, potvrdíme ENTER a do nově otevřeného panelu se
záložkami doplníme potřebné údaje o partnerovi.
2. pokud pracujeme se skupinami partnerů, nebo nechceme nové číslo zadávat ručně, klikneme na
tlačítko Nový/A a otevře se panel, kde v levé části najdeme seznam skupin partnerů. Vybereme skupinu,
do které chceme nového partnera zařadit (myší, kurzorovými klávesami) a zvolíme symbol uprostřed
panelu. V pravé části panelu se otevře seznam všech koncových položek z číselníku partnerů v námi
zvolené skupině. Máme-li například očíslovány partnery čísly 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 120 a
121, bude seznam obsahovat čísla 103, 114 a 121. Dále postupujeme podle kroku č. 3, tj. vybereme
jedno z těchto koncových čísel partnerů. Při výběru čísla 103 tak bude otevřena nová věta s číslem
následujícím, tj. 104.
Doplňování údajů o partnerovi - editace číselníku
Údaje o každém jednotlivém partnerovi jsou rozděleny pro přehlednost do několika dalších záložek. Mezi
jednotlivými záložkami můžeme přepínat pomocí kurzoru myši nebo lze využít kurzorové klávesy na
klávesnici (šipka vlevo a vpravo), jednotlivé záložky lze z klávesnice přepínat také pomocí kombinace
kláves Ctrl + 1 ... Ctrl + 9, Ctrl + 0. Ucho aktivní záložky je barevně zvýrazněno (na obrázku je aktivní
záložka Uživatel).
Číslo partnera může být jedno až osmimístné a zadáváme je buď sami při ručním způsobu doplňování
partnera, nebo je vytvořeno programem při otevírání věty nového partnera výše popsaným automatickým
způsobem. Údaje o partnerovi pak doplňujeme do jednotlivých záložek číselníku:
2. Záložky číselníku
2.1. Uživatel
V této záložce je uvedeno především číslo partnera a jeho název, dále pokud je to nutné tak charakter
partnera (dodavatel, odběratel), marže (pokud je smluvní a pevná) atd..
2.2. Základ
Zde vyplníme údaje o partnerovi pro potřeby fakturace a evidence. Číslo partnera je převzato ze záložky
Uživatel. Pole Název doporučujeme vyplňovat stejným způsobem. Podle tohoto pole jsou věty v databázi
tříděny a podle tohoto pole také probíhá případné vyhledávání v databázi partnerů. Je tedy vhodné zadávat
například název našich partnerů - fyzických osob - ve tvaru "Příjmení Jméno Titul" pro pozdější
jednodušší vyhledávání a práci s databází.
Pole Adresa lze naopak vyplnit libovolně, mělo by však obsahovat obchodní jméno partnera ve správném
tvaru, protože obsah tohoto pole se přebírá do vystavovaných dokladů. Dále se může vyplnit pole
Poznámka (vlevo dole). Obsah tohoto pole se přebírá při vyhotovení dokladu na tohoto partnera na
vyhotovený doklad.
2.3. Zařazení
V této záložce můžeme uvést rozlišení partnera podle našeho vztahu k němu a naopak, typ ceny pro
obchodování apod..
2.4. Kontakt
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Záložka Kontakt slouží k zápisu telefonického a faxového spojení, E-mailu, případně www stránek
partnera.
2.5. Účto
Zde uvedeme bankovní spojení a údaje pro fakturaci, tj. splatnost, preferovaný způsob platby atd.
Uvedeme-li v poli splatnost počet dnů, je pak při vytváření dokladů uváděno datum splatnosti jako aktuální
datum povýšené o v číselníku zadaný počet dnů splatnosti.
Pro každého nového partnera se nastaví parametr "S daní" na 1, tj. vystavují se doklady včetně výpočtu
DPH.
2.6. Poloha
V této záložce můžeme získat upřesňující údaje o poloze místa podnikání partnera. Klikneme na pole
Hledej, otevře se číselník obcí ČR. Začneme zadávat počáteční písmena místa podnikání, zvolenou obec
(modře podsvícené pole v řádku obce) přeneseme do záložky stiskem klávesy Esc a údaje vztahující se
k ní se ihned doplní.
Další záložky mají pouze informativní charakter a není nutno jejich obsah naplnit. Záložka Poznámka
umožní vepsat naši interní poznámku týkající se partnera, způsobu spolupráce atd. V záložce Parametry
je možno pro každého partnera zapisovat další parametry, jako například marže pro doporučenou
prodejní cenu atd..
3. Tisk číselníku
Tlačítko Tisk umístěné v pravé části okna vytvoří tiskovou sestavu. Po potvrzení se otevře nový panel, v
němž zvolíme třídění (podle názvu nebo podle čísla) a druh tisku (tisk celého číselníku nebo tisk s
výběrem vět). Tisková sestava je poté nabídnuta k prohlížení na obrazovce a případnému tisku na
tiskárně.
4. Vyvolání číselníku v programu
V jakémkoliv místě programu lze kombinací kláves Shift+F9 otevřít číselník zboží, nové zboží zadáme v
libovolném panelu programu po kombinaci kláves Alt+F9.

2.7

Číselník partnerů - Parametry
===================================================
CČ: PP
Druh: PAR1
Typ: PAR1
Název: Číselník partnerů - Parametry
Soubor: as__P211
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Seznam partnerů - Partner - další parametry
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Karta partnera / Uživatel - Partner - další parametry
--------------------------------------------------PP Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... cislo partnera
PP Cislo32 ,,, ShortString/32 / index ... karta ... Identifikace rozvozu
PP Cislo32A ,,, ShortString/32 / index
PP Cislo32B ,,, ShortString/32 / index
PP Cislo32C ,,, ShortString/32 / index
PP Cislo32D ,,, ShortString/32 / index ... karta ...nazev partnera
PP CisloA ,,, Int32 / index
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PP CisloB ,,, Int32 / index
PP CisloC ,,, Int32 / index
PP CisloD ,,, Int32 / index
PP Currency_01 ,,, Currency
PP Currency_02 ,,, Currency
PP Currency_03 ,,, Currency
PP Currency_04 ,,, Currency
PP Currency_05 ,,, Currency
PP Currency_06 ,,, Currency
PP Currency_07 ,,, Currency
PP Currency_08 ,,, Currency
PP Currency_09 ,,, Currency
PP Currency_10 ,,, Currency
PP Currency_11 ,,, Currency
PP Currency_12 ,,, Currency
PP Currency_13 ,,, Currency
PP Currency_14 ,,, Currency
PP Currency_15 ,,, Currency
PP Currency_16 ,,, Currency
PP Currency_17 ,,, Currency
PP Currency_18 ,,, Currency
PP Currency_19 ,,, Currency
PP Currency_20 ,,, Currency
PP Currency_21 ,,, Currency
PP Currency_22 ,,, Currency
PP Currency_23 ,,, Currency
PP Currency_24 ,,, Currency
PP Currency_25 ,,, Currency
PP Currency_26 ,,, Currency
PP Currency_27 ,,, Currency
PP Currency_28 ,,, Currency
PP Currency_29 ,,, Currency
PP Currency_30 ,,, Currency
PP Currency_31 ,,, Currency
PP Currency_32 ,,, Currency
PP DateTime_01 ,,, DateTime
PP DateTime_02 ,,, DateTime
PP DateTime_03 ,,, DateTime
PP DateTime_04 ,,, DateTime
PP DateTime_05 ,,, DateTime
PP DateTime_06 ,,, DateTime
PP DateTime_07 ,,, DateTime
PP DateTime_08 ,,, DateTime
PP DateTime_09 ,,, DateTime
PP DateTime_10 ,,, DateTime
PP DateTime_11 ,,, DateTime
PP DateTime_12 ,,, DateTime
PP DateTime_13 ,,, DateTime
PP DateTime_14 ,,, DateTime
PP DateTime_15 ,,, DateTime
PP DateTime_16 ,,, DateTime
PP DateTime_17 ,,, DateTime
PP DateTime_18 ,,, DateTime
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PP DateTime_19 ,,, DateTime
PP DateTime_20 ,,, DateTime
PP DateTime_21 ,,, DateTime
PP DateTime_22 ,,, DateTime
PP DateTime_23 ,,, DateTime
PP DateTime_24 ,,, DateTime
PP DateTime_25 ,,, DateTime
PP DateTime_26 ,,, DateTime
PP DateTime_27 ,,, DateTime
PP DateTime_28 ,,, DateTime
PP DateTime_29 ,,, DateTime
PP DateTime_30 ,,, DateTime
PP DateTime_31 ,,, DateTime
PP DateTime_32 ,,, DateTime
PP DatumVytvoreni ,,, DateTime ... karta ...
PP Double_01 ,,, Double ... karta ... GEO - sekunda Lat
PP Double_02 ,,, Double ... karta ... GEO - sekunda Lon
PP Double_03 ,,, Double ... karta ... GEO - realne Lat
PP Double_04 ,,, Double ... karta ... GEO - realne Lon
PP Double_05 ,,, Double
PP Double_06 ,,, Double
PP Double_07 ,,, Double
PP Double_08 ,,, Double
PP Double_09 ,,, Double
PP Double_10 ,,, Double
PP Double_11 ,,, Double
PP Double_12 ,,, Double
PP Double_13 ,,, Double
PP Double_14 ,,, Double
PP Double_15 ,,, Double
PP Double_16 ,,, Double
PP Double_17 ,,, Double
PP Double_18 ,,, Double
PP Double_19 ,,, Double
PP Double_20 ,,, Double
PP Double_21 ,,, Double
PP Double_22 ,,, Double
PP Double_23 ,,, Double
PP Double_24 ,,, Double
PP Double_25 ,,, Double
PP Double_26 ,,, Double
PP Double_27 ,,, Double
PP Double_28 ,,, Double
PP Double_29 ,,, Double
PP Double_30 ,,, Double
PP Double_31 ,,, Double
PP Double_32 ,,, Double
PP Int_01 ,,, Int32 ... karta ... GEO - stupen Lat
PP Int_02 ,,, Int32 ... karta ... GEO - minuta Lat
PP Int_03 ,,, Int32 ... karta ... GEO - stupen Lon
PP Int_04 ,,, Int32 ... karta ... GEO - stupen Lon
PP Int_05 ,,, Int32 ... karta ... GEO - Lat NS
PP Int_06 ,,, Int32 ... karta ... GEO - Lon EW
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PP Int_07 ,,, Int32
PP Int_08 ,,, Int32
PP Int_09 ,,, Int32
PP Int_10 ,,, Int32
PP Int_11 ,,, Int32
PP Int_12 ,,, Int32
PP Int_13 ,,, Int32
PP Int_14 ,,, Int32
PP Int_15 ,,, Int32
PP Int_16 ,,, Int32
PP Int_17 ,,, Int32
PP Int_18 ,,, Int32
PP Int_19 ,,, Int32
PP Int_20 ,,, Int32
PP Int_21 ,,, Int32
PP Int_22 ,,, Int32
PP Int_23 ,,, Int32
PP Int_24 ,,, Int32
PP Int_25 ,,, Int32
PP Int_26 ,,, Int32
PP Int_27 ,,, Int32
PP Int_28 ,,, Int32
PP Int_29 ,,, Int32
PP Int_30 ,,, Int32
PP Int_31 ,,, Int32
PP Int_32 ,,, Int32
PP M_01 ,,, BlobMEMO
PP M_01_Stav ,,, Int32
PP M_02 ,,, BlobMEMO
PP M_02_Stav ,,, Int32
PP M_03 ,,, BlobMEMO
PP M_03_Stav ,,, Int32
PP M_04 ,,, BlobMEMO
PP M_04_Stav ,,, Int32
PP M_05 ,,, BlobMEMO
PP M_05_Stav ,,, Int32
PP M_06 ,,, BlobMEMO
PP M_06_Stav ,,, Int32
PP M_07 ,,, BlobMEMO
PP M_07_Stav ,,, Int32
PP M_08 ,,, BlobMEMO
PP M_08_Stav ,,, Int32
PP M_09 ,,, BlobMEMO
PP M_09_Stav ,,, Int32
PP M_10 ,,, BlobMEMO
PP M_10_Stav ,,, Int32
PP M_11 ,,, BlobMEMO
PP M_11_Stav ,,, Int32
PP M_12 ,,, BlobMEMO
PP M_12_Stav ,,, Int32
PP M_13 ,,, BlobMEMO
PP M_13_Stav ,,, Int32
PP M_14 ,,, BlobMEMO
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PP M_14_Stav ,,, Int32
PP M_15 ,,, BlobMEMO
PP M_15_Stav ,,, Int32
PP M_16 ,,, BlobMEMO
PP M_16_Stav ,,, Int32
PP M_17 ,,, BlobMEMO
PP M_17_Stav ,,, Int32
PP M_18 ,,, BlobMEMO
PP M_18_Stav ,,, Int32
PP M_19 ,,, BlobMEMO
PP M_19_Stav ,,, Int32
PP M_20 ,,, BlobMEMO
PP M_20_Stav ,,, Int32
PP M_21 ,,, BlobMEMO
PP M_21_Stav ,,, Int32
PP M_22 ,,, BlobMEMO
PP M_22_Stav ,,, Int32
PP M_23 ,,, BlobMEMO
PP M_23_Stav ,,, Int32
PP M_24 ,,, BlobMEMO
PP M_24_Stav ,,, Int32
PP M_25 ,,, BlobMEMO
PP M_25_Stav ,,, Int32
PP M_26 ,,, BlobMEMO
PP M_26_Stav ,,, Int32
PP M_27 ,,, BlobMEMO
PP M_27_Stav ,,, Int32
PP M_28 ,,, BlobMEMO
PP M_28_Stav ,,, Int32
PP M_29 ,,, BlobMEMO
PP M_29_Stav ,,, Int32
PP M_30 ,,, BlobMEMO
PP M_30_Stav ,,, Int32
PP M_31 ,,, BlobMEMO
PP M_31_Stav ,,, Int32
PP M_32 ,,, BlobMEMO
PP M_32_Stav ,,, Int32
PP PoleAutoInc ,,, AutoInc / index + index PoleAutoIncDesc
PP Poznamka ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka
PP Stav ,,, Int32 / Stav
PP Stav32 ,,, ShortString/32 / index
PP String_02 ,,, ShortString/2
PP String_04 ,,, ShortString/4
PP String_08 ,,, ShortString/8
PP String_16 ,,, ShortString/16
PP String_32 ,,, ShortString/32
PP String_64 ,,, ShortString/64
PP String_64_01 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba Po
PP String_64_02 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba Ut
PP String_64_03 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba St
PP String_64_04 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba Ct
PP String_64_05 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba Pa
PP String_64_06 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba So
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PP String_64_07 ,,, ShortString/64 ... karta ... Oteviraci doba No
PP String_64_08 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky Po
PP String_64_09 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky Ut
PP String_64_10 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky St
PP String_64_11 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky Ct
PP String_64_12 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky Pa
PP String_64_13 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky So
PP String_64_14 ,,, ShortString/64 ... karta ... Doba dodavky Ne
PP String_64_15 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 1
PP String_64_16 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 2
PP String_64_17 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 3
PP String_64_18 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 4
PP String_64_19 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 5
PP String_64_20 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 6
PP String_64_21 ,,, ShortString/64 ... karta ... Poznamka 7
PP String_64_22 ,,, ShortString/64
PP String_64_23 ,,, ShortString/64
PP String_64_24 ,,, ShortString/64
PP String_64_25 ,,, ShortString/64
PP String_64_26 ,,, ShortString/64
PP String_64_27 ,,, ShortString/64
PP String_64_28 ,,, ShortString/64
PP String_64_29 ,,, ShortString/64
PP String_64_30 ,,, ShortString/64
PP String_64_31 ,,, ShortString/64
PP String_64_32 ,,, ShortString/64
PP Zarazka ,,, Int32
PP ZmenaDatum ,,, DateTime
PP ZmenaDatumServer ,,, DateTime
PP ZmenaKdo ,,, Int32
PP ZmenaKod ,,, Int32
PP ZmenaPC ,,, Int32
PP ZmenaPocet ,,, Int32
PP ZmenaVerze ,,, Int32
PP ZmenaWMU ,,, Int32
===================================================

2.8

Číselník PC
2010.01.19a / 13:00
001) Číselník PC
- doplněn sloupec Cislo32

2007.09.07a / 19:00
002) Číselník PC
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- doplněny další sledované parametry
- doplněn síťový číselník PC ____PC01

2005.06.30a / 00:00
003) Číselník počítačů
- neukládají se do něho při startu lokální konfigurace PC ani chybové stavy
pro zrychlení startu programu
- při přihlášení se zapisuje poslední datum a čas přihlášení do pole
ZmenaDatumServer a počet přihlášení do pole ZmenaPocet, verze programu
do pole Poznamka

2003.01.06b / 12:00
01) Konfigurace
- číselník PC, který obsahuje síťovou konfiguraci, přejmenován z
aa__PC00.ff2
na
aar_PC00.ff2
kde aa je agenda a r je znak roku (2002 - 2, 2003 - 3, atd.)
pro zachování stávající konfigurace je nutné původní číselník PC
překopírovat s přejmenováním na aa2_PC00.ff2 a aa3_PC33.ff2
(při vypnutém serveru) nebo uložením tabulky v FFE.exe pod oběma
novými názvy
nutno provést pro všechny používané agendy

2.9

Číselník řidičů
Číselník řidičů
Číselník řidičů vytvoříme, pokud evidenci řidičů a závozníků potřebujeme pro svou interní potřebu případně
pro uvedení řidičů na dokladu.
Kliknutím na tlačítko "+" otevřeme novou větu (řádek v databázi) a do ní zapíšeme potřebné údaje.
Číselník vytiskneme kliknutím na tlačítko "Tisk".
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2.10 Číselník skupin partnerů
===================================================
CČ: PS
Druh: PS00
Typ: DBXX
Název: Číselník skupin partnerů
Soubor: as__PS00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin partnerů
--------------------------------------------------PS AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
PS Barva ,,, Byte / index
PS BlobMEMO ,,, BlobMEMO
PS BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
PS BlobMemoStav ,,, Int32 ... WMU_Cislo
PS Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo
PS Cislo32 ,,, ShortString/32 / index
PS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
PS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index
PS Poznamka ,,, ShortString/64
PS Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev
PS Stav ,,, Byte / index
PS StavArchivace ,,, Byte / index
PS StavPrenosu ,,, Byte / index
PS Zkratka ,,, ShortString/8 / index
PS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
PS ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
PS ZmenaDatumServer ,,, DateTime
PS ZmenaKdo ,,, Byte
PS ZmenaKod ,,, Byte
PS ZmenaPC ,,, Byte
PS ZmenaPocet ,,, Int32
===================================================

Číselník skupin partnerů
Zde můžeme definovat libovolný počet skupin partnerů. Se skupinou partnerů se poté pracuje
specifickým způsobem, který lze nastavit v číselníku partnerů.

2.11 Číselník skupin zboží
===================================================
CČ: ZS
Druh: ZS00
Typ: ZS00
Název: Číselník skupin zboží
Soubor: as__ZS01
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží
--------------------------------------------------ZS AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
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ZS Barva ,,, Byte / index
ZS BlobMEMO ,,, BlobMEMO
ZS BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
ZS BlobMemoStav ,,, Int32
ZS Cislo ,,, Int32 / index ... karta ... číslo
ZS Cislo32 ,,, ShortString/32 / index
ZS Dodavatel ,,, Int32 ... karta ... dodavatel
ZS Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ... název
ZS NazevASCII ,,, ShortString/32 / index
ZS PocetDni ,,, Int32 ... karta ... počet dní
ZS Poznamka ,,, ShortString/64
ZS Skupina ,,, Int32 / index SkupinaNazev ... karta ... skupina
ZS Stav ,,, Byte / index ... karta ... BON
ZS StavArchivace ,,, Byte ... pregenerovani / index ... karta ... tisk
ZS StavPrenosu ,,, Byte / index
ZS Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... WMU_Cislo
ZS ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev
ZS ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
ZS ZmenaDatumServer ,,, DateTime
ZS ZmenaKdo ,,, Byte
ZS ZmenaKod ,,, Byte
ZS ZmenaPC ,,, Byte
ZS ZmenaPocet ,,, Int32
===================================================

2011.11.14a / 00:00
001) Číselník skupin zboží / Objednávka
- jako první sloupec doplněno označení akce - pole CelniSazebnik z karty zboží
Př.:

Strana :

Objednávka za skupinu zboží: 1 - OVOCE
1

AKCE
Zboží Název zboží
Zásoba MJ Balení
Obr ObjBal Prodej DenPro Egal Obj.MJ
===========================================================================
====================================
A41
11147 Jablka červená,70+,PL
107
8
0
0
5831
278
13
0

2006.12.04c / 17:00
001) Číselník skupin zboží
- přepracována Objednávka za skupinu zboží pomocí SQL (pro NexusDB)
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Číselníky

55

1999.12.08b
02) doplnena funkce Servis / Databaze / Skupiny zbozi
---> Objednavka za skupinu
- lze zvolit aktualni / minuly / predminuly tyden
pokud se zada 0, tyden se nebere
- tyden se bere jako 7 dni, pouze aktualni tyden jak
aktualni pocet dni (podle data)

Číselník skupin zboží/služeb/materiálu
Zde můžeme definovat libovolný počet skupin zboží. Se skupinou zboží se poté pracuje specifickým
způsobem, který lze nastavit v číselníku zboží, služeb a materiálu.

2.12 Číselník středisek
2006.10.05a / 14:00
001) Číselník středisek
- tisk samostatně v záložce Tisk s možností definovat výběr a pořadí
sloupců na tiskové sestavě, výběr se lokálně pamatuje
- v Menu okna doplněna funkce Celá obrazovka, která cyklicky přepíná
mezi aktuální velikostí okna a celou obrazovkou
- doplněno zaškrtávací pole
Při zrušení volby omezení nastavit implicitní hodnoty parametrů

2006.10.04b / 21:00
003) Číselník středisek
- zcela přepracován, ovládání jako u karty majetku v Evidenci majetku
- doplněno pole Datum inventury
- doporučujeme ovládat kartu střediska pomocí myši
- doplněna oprávnění:
8418 Číselník středisek - Opravit
8419 Číselník středisek - Nový
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8420 Číselník středisek - Zrušit
8421 Číselník středisek - Export
8422 Číselník středisek - Tisk
8423 Číselník středisek - Test

2.13 Číselník uživatelů
2010.07.31a / 06:00
001) Číselník uživatelů
- upravena editace

2009.12.16b / 12:00
004) V číselníku uživatelů je ve sloupci Poznamka verze programu, se kterou
uživatel naposled pracoval

2008.02.19a / 09:00
001) Doplněn parametrizovatelný tisk číselníku uživatelů
Servis / Konfigurace / Číselník uživatelů / Tisk
- lze zvolit třídění podle čísla a jména uživatele a skupiny oprávnění
(v jiných systémech se používá označení role)
- lze omezit na zadaný interval čísel uživatelů a skupin oprávnění
- pro jednu skupinu oprávnění (obě omezení jsou shodná) se na konci
sestavy vypíše
Seznam povolených oprávnění pro skupinu oprávnění
vhodné pro kontrolu povolených akcí oprávnění pro skupinu oprávnění
nebo konkrétního uživatele
- pomocí funkcí Výběr podle čísla a Výběr podle jména lze parametry
nastavit pro zvoleného uživatele - např. pro kontrolu povolení
akcí oprávnění

2005.06.30a / 00:00
004) Číselník uživatelů
- při přihlášení se zapisuje poslední datum a čas přihlášení do pole
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ZmenaDatumServer a počet přihlášení do pole ZmenaPocet

2000.03.24a / 12:00
15) V Servis / Databaze / Uzivatele doplneno pro kazdeho uzivatele
rozliseni, zda je (muze byt):
- dealer
- scaner
- vychystavac
- vychystavac 2
- dispecer
- transfer
- expedient
---> pri vyberu pri porizeni dokladu se nabidnou odpovidajici
uzivatele

2.14

Číselník zboží
2021.10.29b / 12:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) Číselník zboží
- upraveno

2021.10.29a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Číselník zboží
- upraveno

2021.04.13b / 00:00
003) Pokud seznam zboží obsahuje na začátku prázdné řádky (problém před mnoha lety),
je možné je zrušit v EnterpriseMonitoru pomocí SQL:
SQL - zrušení prázdných řádků v číselníku zboží
DELETE
FROM
XX__Z201
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WHERE
Cislo IS NULL
místo XX použijte používanou agendu

2020.11.26a / 00:00
001) 2093 - Neimportovat egalizaci
- Servis / Číselníky / Číselník zboží / AKCE MO/VO - 3. Nastav AKCE
- hodnota Egalizace se neaktualizuje
- na straně exportu i importu musí být min. tato verze programu

2020.10.13a / 00:00
003) 2076 - Umisteni2
- Servis / Číselníky / Číselník zboží /
Seznam zboží - Změň Umístění
- upraveno dle zadání

2020.09.11a / 09:00
001) 2050 - Č. zboží - na oprávnění změna Pozice-Umístění
- v titulku okna pro zadání Umisteni je zobrazeno
i pole Umisteni2 - původní umístění
- pokud je nové umístění zadáno, původní hodnota se zapíše so pole Umisteni2
v kartě zboží
002) 2069 - Č. zboží - Doplněk - TypStroje neaktivní

2020.08.26c / 11:00
001) 2050 - Č. zboží - na oprávnění změna Pozice-Umístění
- Servis / Číselníky / Číselník zboží
- v seznamu zboží je vpravo nahoře doplněna funkce
Změň Umístění
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- oprávnění:
8909 Číselník zboží - Změň Umístění
- zobrazí se malé okno se stávající hodnotou a tu je možné změnit a po Enter
se zapíše do karty zboží
po Esc se zápis neprovede
číselné pole 0 - 99999999
- hodnota Umístění pro aktuální řádek v seznamu zboží je zobrazena vpravo dole

2020.07.17a / 00:00
001) 2039 - Protokol o shodě
- pouze uživatel 112016
- pole ProtokolOShode se z karty zboží do řádku dokladů nastaví i při
Importu objednávky

2020.07.13a / 00:00
003) číselník zboží - karta zboží
zaškrtávací políčka Mléčka a Tabák nastavují pole:
Int32_05
ve větě číselníku zboží
1 = Mléčka
2 = Tabák

2020.05.27a / 16:00
001) Upraveny barvy v programu
2016 - Barvy - číselník zboží (2010)

2020.05.25e / 17:00
002) 2013 - Ciselnik zbozi - barvy radku (2010)
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Barva 7: SkyBlue -> Blue
Vla: Cream -> Green
Kat: InfoBk -> Teal

2020.05.24a / 00:00
001) 2010 - Ciselnik zbozi - barvy Radku
- změněny barvy - původní i nové barvy zobrazeny v Číselníku zboží v záložce
Horké klávesy + Barvy
- barvy upraveny pro sklad v celém programu
- barvy lze upravit - je možné vybírat z Normální barvy a Barvy systému na:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Colors_in_the_VCL

2020.04.17a / 00:00
002) Pro uživatele 112016
- v číselníku zboží se nedoplňují karty speciálních čísel zboží 98xxx
a ani se nenastavují jejich parametry automaticky

2020.01.02b / 14:00
001) Číselník zboží - pole CelniSazebnik
- karta zboží / Spotřební daň - Celní sazebník
- upraveno

2020.01.02a / 00:00
001) Číselník zboží - Nákup a Pohyb
- zobrazení upraveno pro rok 2020

2019.11.11a / 00:00
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001) 1570 - 1530 - SKL - Č-zbo-barva-VP
- pro uživatele 112016
- Číselník zboží - Seznam zboží
- pro VP akce zobrazen odstín modro-zelené

2019.11.01b / 13:00
001) 1530 - 1420 - Celni sazebnik - žádná barva
- pro uživatele 112016
- Číselník zboží - Seznam zboží
- pro neprázdné pole CelniSazebnik se barva řádku nemění

2019.10.25d / 17:00
001) 1420 - Čís. Zboží - Barva zboží na VO zelená
- pro uživatele 112016
- na VO v číselníku Zboží v seznamu zboží obarveny řádky v akci stejně jako na MO
podle nastavení Akcí VO v kartě zboží
pro neprázdné pole CelniSazebnik zvolen jiný odstín zelené než původní světle zelená

2019.10.08b / 14:00
001) Pole ZarukaMesicu v číselníku zboží se v programu nikde nenuluje
- požadavek: 1340 - Č. zboží - pole ZarukaMesicu nenulovat

2017.06.30a / 00:00
003) Číselník zboží
- doplněno logování

2017.06.26a / 00:00
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003) Pro novou kartu zboží se implicitně nastaví DPH = 1 (15%)

===================================================
SQL - Overeni prazdnych radku v ciselniku zbozi agendy XX
--------------------------------------------------SELECT
*
FROM
XX__Z201
WHERE
Cislo IS NULL
===================================================

===================================================
SQL - Zruseni prazdnych radku v ciselniku zbozi agendy XX
--------------------------------------------------Pred spustenim ciselnik zbozi XX__Z201 archivujte!
--------------------------------------------------DELETE
FROM
XX__Z201
WHERE
(Cislo IS NULL)
===================================================

===================================================
SQL - duplicita vět v číselníku zboží
--------------------------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo,
Count(Cislo) AS Pocet
FROM
XX__Z201
GROUP BY
Cislo
) AS X
WHERE
Pocet>1
===================================================
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2016.05.31a / 08:00
001) POS - Karta zboží - uživatel 112016
- pro admina neplatí omezení pro změnu Cena02, pro běžného uživatele ano pro VPZ
upraveno

2016.05.30b / 12:00
001) Číselník zboží - Zrušit - uživatel 112016 + POS
- funkce se neprovede pro zboží 50000 - 99999 a 7-místné drogerie
- pro Admina povoleno

2016.05.27b / 12:00
001) POS - Karta zboží - uživatel 112016
- pro admina neplatí omezení pro změnu Cena02
upraveno, zápis povolen

2016.05.27b / 12:00
002) Ceny v Kartě zboží zaokrouhleny na halíře

2016.05.27a / 08:00
001) Import HR__Z201 - uživatel 112016
- před importem se na serveru zkopíruje aktuální stav HR__Z201 do
HR__Z201_rrrrmmdd_hhmmss

2016.05.27a / 08:00
002) POS - Karta zboží - uživatel 112016
- pro admina neplatí omezení pro změnu Cena02
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2016.05.26e / 18:00
001) Karta zboží
- po Esc signalizuje nulové DPH
- nepovolí kartu opustit, pokud je nulová Skupina nebo Hmotnost
(pokud je zapnuto v konfiguraci)

2016.05.26e / 18:00
002) POS - Karta zboží - uživatel 112016
- pro 5-ti nebo 7-mi místné číslo jde při nulové Cena02 opustit kartu zboží

2016.05.26e / 18:00
003) Export/Import HR__Z201 - uživatel 112016
- doplněno pole CarkovyKod pro kusový EAN
- importuje se i zboží, které na VO neexistuje - vytvoří se nová karta zboží
- nejprve je na VO OV pod touto nebo novější verzí programu nutné udělat export
a teprve až potom na ostatních VO import pod touto nebo novější verzí programu

2016.05.26c / 14:00
001) Servis / Číselník zboží
- titulek sloupce Cena08 změněn na Cena Katalog
- titulek sloupce Cena09 změněn na Cena AKCE
- v okně vpravo nahoře doplněno tlačítko Celá obrazovka,
které okno zvětší na celou obrazovku

2016.05.26b / 12:00
001) Export / Import HR__Z201 - uživatel 112016
- doplněn export / import všech (neprázdných) 01 - 32 parametrů
- exportují se pouze neprázdné parametry
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- export je se všemi mezerami v parametrech
- export i import je optimalizován na rychlost
- export použijte pod min. touto verzí programu dříve, než jiný VO provede import
- při importu parametrů se původní parametry zruší
a naimportují se aktuální z dat pro import
pokud tedy na jiných VO používáte i jiné Parametry než
na VO, kde se data exportují, budou tyto parametry
zrušeny
- před importem na VO aktuální číselník zboží HR__Z201 zaarchivujte

2016.05.24b / 13:00
001) Export/Import HR__Z201
- doplněno pole NazevASCII pro výběr z číselníku podle názvu zboží
- neimportuje se Cena20 a Cena22

2015.11.20a / 00:00
001) Zvětšen rozměr okna číselníku zboží z 780 x 550 na 1000 x 700

2015.10.15a / 00:00
003) Program nyní obsahuje rozšířené logování při změnách cen

2015.10.14a / 00:00
003) Rozšířeno logování změn cen na všechny ceny 00 - 29

2015.10.08a / 00:00
001) Doplněno logování změn cen zboží

2015.09.08a / 00:00
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

65

66

ES manas 2022 - Technická dokumentace

001) Při změnách všech polí v kartě zboží se aktualizuje pole ZmenaDatum
může se tak projevit až po nějaké době, nejdříve po importu nové akce
poprve proto doporučuji datum změny v karté zboží nastavit dlouho před aktuálním datumem, ideálně
tak,
aby se vyexportovalo do vah veškeré vážené zboží

2015.08.15b / 01:00
001) Doplněno podrobné logování změn cen zboží - rozšířeno o původní hodnoty

2015.08.15a / 00:00
001) Doplněno podrobné logování změn cen zboží

===================================================
CČ: ZB
Druh: Z200
Druh: Z201
Druh: Z202
Druh: Z203
Typ: Z200
Název: Číselník zboží
Soubor: as__Z201
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží
Indexy: Cislo, Cislo32, SkupinaNazev
--------------------------------------------------ZB AkcniCenaBezDPH ,,, Currency ... karta ...
ZB AkcniCenaSDPH ,,, Currency
ZB AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
ZB Barva ,,, Byte / index ... karta ...
ZB BlobMEMO ,,, BlobMEMO ... karta ...
ZB BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO ... karta ...
ZB BlobMemoStav ,,, Int32
ZB BruttoVahaSObalemKg ,,, Double ... karta ...
ZB CarkovyKod ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
ZB CelniSazebnik ,,, ShortString/16 / index ... karta ...
ZB Cena00 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena01 ,,, Currency ... ProdejniCenaVOBezDPH ... karta ...
ZB Cena02 ,,, Currency ... ProdejniCenaMOSDPH ... karta ...
ZB Cena03 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena04 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena05 ,,, Currency ... Inventura10Kc ... karta ...
ZB Cena06 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena07 ,,, Currency ... karta ...
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ZB Cena08 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena09 ,,, Currency ... Akce 1 ... karta ...
ZB Cena10 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena11 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena12 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena13 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena14 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena15 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena16 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena17 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena18 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena19 ,,, Currency ... Akce 2 ... karta ...
ZB Cena20 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena21 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena22 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena23 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena24 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena25 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena26 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena27 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena28 ,,, Currency ... karta ...
ZB Cena29 ,,, Currency ... Akce 3 ... karta ...
ZB CenaPLC ,,, Currency ... karta ...
ZB CenovaSkupina ,,, Int32 ... karta ...
ZB Cislo ,,, Int32 / index ... karta ...
ZB Cislo32 ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
ZB Currency_01 ,,, Currency ... Posledni nakupni cena
ZB Currency_02 ,,, Currency ... Hruska/INV K1KcMJ
ZB Currency_03 ,,, Currency ... Hruska/INV K1CenaCelkem
ZB Currency_04 ,,, Currency
ZB Currency_05 ,,, Currency
ZB Currency_06 ,,, Currency
ZB Currency_07 ,,, Currency
ZB Currency_08 ,,, Currency
ZB Currency_09 ,,, Currency ... Posledni prodejni cena
ZB Currency_10 ,,, Currency ... Celnice - Spotrebni dan Kc/MJ ... karta ...
ZB Currency_11 ,,, Currency ... Inventura - puvodni Kc
ZB Currency_12 ,,, Currency ... Inventura - nove Kc
ZB DesetinnychMist ,,, Int32 ... 1=HlidatZasoby ... karta ...
ZB Dodavatel ,,, Int32 / index ... HD, pro rozbor MO za dodavatele ... karta ...
ZB Dodavatel1 ,,, Int32
ZB Dodavatel10 ,,, Int32
ZB Dodavatel2 ,,, Int32
ZB Dodavatel3 ,,, Int32
ZB Dodavatel4 ,,, Int32
ZB Dodavatel5 ,,, Int32
ZB Dodavatel6 ,,, Int32
ZB Dodavatel7 ,,, Int32
ZB Dodavatel8 ,,, Int32
ZB Dodavatel9 ,,, Int32
ZB Double_01 ,,, Double ... maximalni cena ... karta ...
ZB Double_02 ,,, Double ... Hruska/INV K1MJ
ZB Double_03 ,,, Double ... Hruska/INV PFMJ
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ZB Double_04 ,,, Double ... Hruska/INV ZAMJ
ZB Double_05 ,,, Double ... HruskaInvRozdil Double_05 kladné = prebytek zasob, Double_05 záporné =
manko zasob
ZB Double_06 ,,, Double ... HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem Double_06 = manka se
zapoctenym prebytkem ===> c : \ zapocet.txt
ZB Double_07 ,,, Double ... HruskaInvZustatekMank Double_07 = zustatek mank ===> c : \ manka.txt
ZB Double_08 ,,, Double
ZB Double_09 ,,, Double ... Datum posledniho nakupu CAST(Double_09 AS DateTime)
ZB Double_10 ,,, Double ... Datum posledniho prodeje CAST(Double_10 AS DateTime)
ZB Double_11 ,,, Double ... Inventura - puvodni MJ
ZB Double_12 ,,, Double ... Inventura - nove MJ
ZB DPCAkcniCenaBezDPH ,,, Currency ... karta ...
ZB DPCAkcniCenaSDPH ,,, Currency ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny00 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny01 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny02 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny03 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny04 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny05 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny06 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny07 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny08 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny09 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny10 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny11 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny12 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny13 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny14 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny15 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny16 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny17 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny18 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny19 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny20 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny21 ,,, Byte
ZB DPCTypCenoveSkupiny22 ,,, Byte ... 1 = zakazat prodej ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny23 ,,, Byte ... 1 = nehlidat DPH ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny24 ,,, Byte ... Nove zbozi - pocet EANu ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny25 ,,, Byte ... Cena receptury A ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny26 ,,, Byte ... Cena receptury B ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny27 ,,, Byte ... Pocet polozek v recepture ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny28 ,,, Byte ... Pouze cela egalizace ... karta ...
ZB DPCTypCenoveSkupiny29 ,,, Byte ... redukce zbozi NEW
ZB DPCVychoziCena ,,, Byte ... NehlidatNulovouCenu ... karta ...
ZB DPH ,,, Byte ... karta ...
ZB DPHNakup ,,, Byte ... karta ...
ZB Egalizace ,,, Double ... karta ...
ZB Egalizace2 ,,, Double ... karta ...
ZB HmotnostMJg ,,, Double ... karta ...
ZB Int32_01 ,,, Int32 ... POS / Cislo POS ... karta ...
ZB Int32_02 ,,, Int32 ... Posledni odberatel
ZB Int32_03 ,,, Int32 ... POS / Klavesa ... karta ...
ZB Int32_04 ,,, Int32 ... POS / Typ POS ... karta ...
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ZB Int32_05 ,,, Int32 ... 1= Mlecka ... karta ...
ZB Int32_06 ,,, Int32 ... 1 = cist hmotnost z vahy ... karta ...
ZB Int32_07 ,,, Int32 ... Ingredience pro DIGI RM40 ... karta ...
ZB Int32_08 ,,, Int32 ... WMU_Cislo
ZB Int32_09 ,,, Int32 ... PEK - poradi zbozi v objednavce ... karta ...
ZB Int32_10 ,,, Int32 ... PEK - Hromadny vyrobek ... karta ...
ZB Int32_11 ,,, Int32 ... Hlidat nulove a zaporne zasoby ... karta ...
ZB Int32_12 ,,, Int32 ... Test CK ... karta ...
ZB Inventura0KC ,,, Currency ... karta ...
ZB Inventura22KC ,,, Currency ... karta ...
ZB Inventura5KC ,,, Currency ... karta ...
ZB InventuraDatum ,,, DateTime ... karta ...
ZB InventuraMJ ,,, Double ... karta ...
ZB JKPOV ,,, ShortString/16 / index ... karta ...
ZB Katalog ,,, ShortString/32 / index ... VerzeProgramu ... karta ...
ZB Marze ,,, Double ... karta ...
ZB MaxZasoba ,,, Double ... karta ...
ZB MinZasoba ,,, Double
ZB MJ ,,, ShortString/8 ... karta ...
ZB Nazev ,,, ShortString/32 / index + index SkupinaNazev + index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
ZB NazevASCII ,,, ShortString/32 / index + index TypZboziNazevASCII ... karta ...
ZB NazevDodavatele ,,, ShortString/32 / index
ZB Obal ,,, Int32 ... karta ...
ZB Obal2 ,,, Int32 ... karta ...
ZB ObjednanoMJ ,,, Single / index ObjednanoMJDesc
ZB ObjednanoUDodavateleMJ ,,, Single / index ObjednanoUDodavateleMJDesc
ZB ObjemM3 ,,, Double ... nasobek - rozlevany alkohol, pouzito dale jen na pekarne ... karta ...
ZB PKoef ,,, Double ... karta ...
ZB PLU ,,, ShortString/16 / index ... karta ...
ZB PocatecniStavDatum ,,, DateTime
ZB PocatecniStavMJ ,,, Double ... karta ...
ZB PosledniDodavatel ,,, Int32 / index ... karta ...
ZB Poznamka ,,, ShortString/64 ... karta ...
ZB Precislovani ,,, Int32 / index ... karta ...
ZB Priznak ,,, Int32 / index ... AKCE akcni, sleva, ... karta ...
ZB ProtokolOShode ,,, ShortString/32 ... karta ...
ZB Rabat ,,, Double ... KoeficientMerneCeny ... karta ...
ZB Receptura ,,, Int32 ... karta ...
ZB RezervovanoMJ ,,, Single / index RezervovanoMJDesc
ZB SKP ,,, ShortString/16 / index ... karta ...
ZB Skupina ,,, Int32 / index + index SkupinaNazev ... karta ...
ZB SlevaOK ,,, Int32 ... karta ...
ZB Stav ,,, Int32 / index
ZB StavArchivace ,,, Byte / index
ZB StavPrenosu ,,, Byte / index ... 99 - blokace zbozi
ZB Text01 ... karta ...
ZB Text02 ... karta ...
ZB Text03 ... karta ...
ZB Text04 ... karta ...
ZB Text05 ... karta ...
ZB Text06 ... karta ...
ZB Text07 ... karta ...
ZB Text08 ... karta ...
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ZB Text09 ... karta ...
ZB Text10 ... karta ...
ZB Text11 ... karta ...
ZB Text12 ... karta ...
ZB Text13 ... karta ...
ZB Text14 ... karta ...
ZB Text15 ... karta ...
ZB Text16 ... karta ...
ZB Text17 ... karta ...
ZB Text18 ... karta ...
ZB Text19 ... karta ...
ZB Text20 ... karta ...
ZB Text21 ... karta ...
ZB Text22 ... karta ...
ZB Text23 ... karta ...
ZB Text24 ... karta ...
ZB Text25 ... karta ...
ZB Text26 ... karta ...
ZB Text27 ... karta ...
ZB Text28 ... karta ...
ZB Text29 ... karta ...
ZB Text30 ... karta ...
ZB Text31 ... karta ...
ZB Text32 ... karta ...
ZB TrvanlivostDni ,,, Int32 ... karta ...
ZB TypCenoveSkupiny00 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny01 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny02 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny03 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny04 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny05 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny06 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny07 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny08 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny09 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny10 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny11 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny12 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny13 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny14 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny15 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny16 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny17 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny18 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny19 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny20 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny21 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny22 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny23 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny24 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny25 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny26 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny27 ,,, Byte
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ZB TypCenoveSkupiny28 ,,, Byte
ZB TypCenoveSkupiny29 ,,, Byte
ZB TypStroje ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
ZB TypZbozi ,,, Int32 / index + index TypZboziNazevASCII ... 1=PRMarket, 0 - obal, 1 - zbozi, 2 - sluzba,
3 - sada, 4 - komplet, 5 - vyrobek ... karta ...
ZB UcetNaklad ,,, Int32 ... karta ...
ZB UcetSklad ,,, Int32 ... karta ...
ZB UcetVynos ,,, Int32 ... karta ...
ZB Umisteni ,,, Int32 / index ... karta ...
ZB Umisteni2 ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
ZB VychoziCena ,,, Byte ... NeskladovaPolozka ... karta ...
ZB ZarukaMesicu ,,, Int32 ... karta ...
ZB ZasobaDni ,,, Single / index ZasobaDniDesc
ZB ZasobaKc ,,, Currency / index ZasobaKcDesc ... karta ...
ZB ZasobaMJ ,,, Double / index ZasobaMJDesc ... karta ...
ZB ZasobaNaPocetDni ,,, Int32 ... karta ...
ZB ZdrojovaCena ,,, Currency / index ZdrojovaCenaDesc ... karta ...
ZB Zkratka ,,, ShortString/8 / index ... karta ...
ZB ZkratkaASCII ,,, ShortString/8 / index ZkratkaASCIINazev ... karta ...
ZB ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...
ZB ZmenaDatumServer ,,, DateTime ... karta ...
ZB ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...
ZB ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...
ZB ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...
ZB ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...
===================================================

2015.02.27a / 00:00
003) Sklad / POS
- v seznamu zboží v číselníku zboží a v okně výběru zboží mají sloupce šířku:
- 02 - název zboží ... -5 bodů
- 07 - celní sazebník ... -5 bodů
- 96 - název dodavatele ... +5 bodů

2014.12.11a / 00:00
003) Karta zboží
- původní Cena 05 v záložce Ceny použita jako pole
Inventura Kč DPH sníž. 2
v záložce Inventura
pro inventurní zásobu v Kč pro novou sazbu DPH 10%
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2014.12.01a / 00:00 BETA
003) Karta zboží / Uživatel + Základ:
- pole
DPH (0/1/2/3) + DPH nákup
rozšířeno na novou 10% sazbu DPH od 1.1.2015
- lze nastavit až před prvním pohybem zboží od 1.1.2015
- protože se bude jednat o změnu u cca. desítek karet zboží, doporučujeme následující postup:
a) před 1.1.2015 si připravte seznam zboží, u kterého bude nutné změnit DPH na 3 = 10%
b) před prvním pohybem zboží od 1.1.2015 v konfiguraci nastavte 3. sazbu DPH na 10%
c) následně v kartách zboží, u kterého bude nutné změnit DPH na 10% ručně nastavte DPH 3 a
ručně nastavte
požadovanou prodejní cenu včetně DPH 10%
nová_cena = původní_cena / 1.15 * 1.10 = původní_cena * 0,9565
a zaokrouhlete dle zvyklostí

2014.12.01a / 00:00 BETA
004) Číselník zboží / Tisk
- doplněna 3. sazba DPH 10% od 1.1.2015

2014.10.30a / 00:00
001) Koeficient měrné ceny
- pole Rabat a MarzeZeSKU - na 4 desetinná místa

2014.10.30a / 00:00
002) Tisk Zásoba MJ v číselníku zboží
- rozšířeno na 3 desetinná místa
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2014.08.26a / 00:00
004) Aktualizace číselníku zboží
- po uzavření okna se aktualizuje i pole ZmenaDatumServer

2014.07.03a / 00:00
004) Parametrová pole Text09 - Text32 v kartě zboží v BlobMemo
- nejsou dostupná v textových mustrech dokladů

FAQ - Číselník zboží aa__Z201 - volná pole
- žádné pole již není nepoužité

2016.05.30b / 12:00
001) Číselník zboží - Zrušit - uživatel 112016 + POS
- funkce se neprovede pro zboží 50000 - 99999 a 7-místné drogerie
- pro Admina povoleno

2016.05.30a / 00:00
003) Karta zboží / Uživatel - Přepočítej DPC + Řádky dokladu - DPC - Přepočítej DPC
- uživatel 112016 + POS
- funkce se neprovede pro zboží 50000 - 99999 a 7-místné drogerie
004) Číselník zboží - Zrušit - uživatel 112016 + POS
- funkce se neprovede pro zboží 50000 - 99999 a 7-místné drogerie
- pro Admina povoleno

2016.05.27b / 12:00
001) POS - Karta zboží - uživatel 112016
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- pro admina neplatí omezení pro změnu Cena02
upraveno, zápis povolen
002) Ceny v Kartě zboží zaokrouhleny na halíře

2016.05.27a / 08:00
002) POS - Karta zboží - uživatel 112016
- pro admina neplatí omezení pro změnu Cena02

2016.05.26e / 18:00
001) Karta zboží
- po Esc signalizuje nulové DPH
- nepovolí kartu opustit, pokud je nulová Skupina nebo Hmotnost
(pokud je zapnuto v konfiguraci)
002) POS - Karta zboží - uživatel 112016
- pro 5-ti nebo 7-mi místné číslo jde při nulové Cena02 opustit kartu zboží

2016.05.26c / 14:00
001) Servis / Číselník zboží
- titulek sloupce Cena08 změněn na Cena Katalog
- titulek sloupce Cena09 změněn na Cena AKCE
- v okně vpravo nahoře doplněno tlačítko Celá obrazovka,
které okno zvětší na celou obrazovku

2016.05.24d / 18:00
001) Nové zboží ručně v číselníku zboží na POS - uživatel 112016
- nelze zadat nové 5-ti a 7-mi místné číslo zboží
- upraveno
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2016.05.23b / 16:00
002) POS - uživatel 112016
- Číselník zboží - Nové zboží - ručně i automaticky
- nelze zadat nové 5-ti a 7-mi místné číslo zboží
- upraveno

FAQ - Seznam zboží s DPH 10%
1) Servis / Číselníky / Číselník zboží
- Tisk
- do omezení pole DPH zadat 3 - 3
- Tisk

2016.05.20a / 00:00
002) POS - uživatel 112016
- Číselník zboží - Nové zboží - ručně i automaticky
- nelze zadat nové 5-ti a 7-mi místné číslo zboží

2016.04.29c / 13:00
001) POS - uživatel 112016
- pro čísla zboží 50000 - 99999 a 7-mi místné (drogerie) je v kartě zboží pole
Cena02 neaktivní a nelze ho změnit ani v záložce Uživatel

2016.04.25d / 03:00
001) POS pro uživatele 112016
- pro čísla zboží 50000 - 99999 a 7-mi místné (drogerie) je v kartě zboží pole
Cena02 neaktivní a nelze ho změnit
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2016.03.30a / 08:00
004) POS pro uživatele 112016
- pro čísla zboží 50000 - 99999 a 7-mi místné (drogerie) se v kartě zboží nezapíše
Cena02, nelze ji tak změnit

2015.11.20a / 00:00
001) Zvětšen rozměr okna číselníku zboží z 780 x 550 na 1000 x 700

SQL - Cena02 v kartě zboží - necelé halíře
SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo,
Nazev,
Cena02,
(Cena02*100.0) AS Cena02_100x,
FLOOR(Cena02*100.0) AS Cena02_100x_Cele,
FLOOR(Cena02*100.0)-(Cena02*100.0) AS C02_Rozdil_halire
FROM
XX__Z201
) AS X
WHERE
ABS(C02_Rozdil_halire)>0.000099

SQL - SQL pro duplicitu vět v číselníku zboží
SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo,
Count(Cislo) AS Pocet
FROM
XX__Z201
GROUP BY
Cislo
) AS X
WHERE
Pocet>1
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2014.12.01a / 00:00 BETA
004) Číselník zboží / Tisk
- doplněna 3. sazba DPH 10% od 1.1.2015

SQL - Číselník zboží
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
MJ,
Cena02 AS ProdejniCenaMOsDPH,
Cena03 AS ProdejniCenaMOsDPHPoLomitku,
HmotnostMJg,
Rabat AS KoeficientMerneCeny,
"AutoInc",
AkcniCenaBezDPH,
AkcniCenaSDPH,
Barva,
BlobMEMO,
BlobMemoPoznamka,
BlobMemoStav,
BruttoVahaSObalemKg,
CarkovyKod,
CelniSazebnik,
Cena00,
Cena01 AS ProdejniCenaVObezDPH,
Cena04,
Cena05,
Cena06,
Cena07,
Cena08,
Cena09 AS Akce1,
Cena10,
Cena11,
Cena12,
Cena13,
Cena14,
Cena15,
Cena16,
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Cena17,
Cena18,
Cena19 AS Akce2,
Cena20,
Cena21,
Cena22,
Cena23,
Cena24,
Cena25,
Cena26,
Cena27,
Cena28,
Cena29 AS Akce3,
CenaPLC,
CenovaSkupina,
Cislo32,
Currency_01 AS PosledniNakupniCena,
Currency_02 AS HruskaInvK1KCMJ,
Currency_03 AS HruskaInvK1CenaCelkem,
Currency_04,
Currency_05,
Currency_06,
Currency_07,
Currency_08,
Currency_09 AS PosledniProdejniCena,
Currency_10 AS SpotrebniDanKcMJ,
Currency_11 AS InventuraPuvodniKc,
Currency_12 AS InventuraNoveKc,
DesetinnychMist AS HlidatZasoby, // 1=HlidatZasoby
Dodavatel AS RozborMOzaDodavatele,
Dodavatel1,
Dodavatel2,
Dodavatel3,
Dodavatel4,
Dodavatel5,
Dodavatel6,
Dodavatel7,
Dodavatel8,
Dodavatel9,
Dodavatel10,
Double_01 AS MaximalniCena,
Double_02 AS HruskaInvK1MJ,
Double_03 AS HruskaInvPFMJ,
Double_04 AS HruskaInvZAMJ,
Double_05 AS HruskaInvRozdil, // Double_05 kladné = prebytek zasob, Double_05 záporné = manko
zasob
Double_06 AS HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem,
Double_07 AS HruskaInvZustatekMank, // Double_07 = zustatek mank ===> c : \ manka.txt
Double_08,
CAST(Double_09 AS DateTime) AS DatumPoslednihoNakupu,
CAST(Double_10 AS DateTime) AS DatumPoslednihoProdeje,
Double_11 AS InventuraPuvodniMJ,
Double_12 AS InventuraNoveMJ,
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DPCAkcniCenaBezDPH,
DPCAkcniCenaSDPH,
DPCTypCenoveSkupiny00,
DPCTypCenoveSkupiny01,
DPCTypCenoveSkupiny02,
DPCTypCenoveSkupiny03,
DPCTypCenoveSkupiny04,
DPCTypCenoveSkupiny05,
DPCTypCenoveSkupiny06,
DPCTypCenoveSkupiny07,
DPCTypCenoveSkupiny08,
DPCTypCenoveSkupiny09,
DPCTypCenoveSkupiny10,
DPCTypCenoveSkupiny11,
DPCTypCenoveSkupiny12,
DPCTypCenoveSkupiny13,
DPCTypCenoveSkupiny14,
DPCTypCenoveSkupiny15,
DPCTypCenoveSkupiny16,
DPCTypCenoveSkupiny17,
DPCTypCenoveSkupiny18,
DPCTypCenoveSkupiny19,
DPCTypCenoveSkupiny20,
DPCTypCenoveSkupiny21,
DPCTypCenoveSkupiny22 AS ZakazatProdej, // 1 = zakazat prodej
DPCTypCenoveSkupiny23 AS NehlidatDPH, // 1 = nehlidat DPH
DPCTypCenoveSkupiny24 AS NoveZboziPocetEANu, // Nove zbozi - pocet EANu
DPCTypCenoveSkupiny25 AS CenaRecepturyA, // Cena receptury A
DPCTypCenoveSkupiny26 AS CenaRecepturyB, // Cena receptury B
DPCTypCenoveSkupiny27 AS PocetPolozekVRecepture, // Pocet polozek v recepture
DPCTypCenoveSkupiny28 AS PouzeCelaEgalizace, // Pouze cela egalizace
DPCTypCenoveSkupiny29 AS RedukceZboziNEW, // redukce zbozi NEW
DPCVychoziCena AS BlokovaniRadkuDokladu_NehlidatNulovouCenu, // 1=BlokovaniRadkuDokladu
DPHNakup,
Egalizace,
Egalizace2,
Int32_01 AS CisloPOS,
Int32_02 AS PosledniOdberatel,
Int32_03 AS KlavesaPOS,
Int32_04 AS TypPOS,
Int32_05 AS Mlecka, // 1=Mlecka
Int32_06 AS CistHmotnostZVahy, // 1=CistHmotnostZVahy
Int32_07 AS IngredienceProDigiRM40,
Int32_08 AS CisloLicence,
Int32_09 AS PEKPoradiZboziVObjednavce, // PEK - poradi zbozi v objednavce
Int32_10 AS PEKHromadnyVyrobek, // PEK - Hromadny vyrobek
Int32_11 AS HlidatNuloveAZaporneZasoby, // 1=HlidatNuloveAZaporneZasoby
Int32_12 AS TestCK, // 1=TestCK
Inventura0KC,
Inventura22KC,
Inventura5KC,
InventuraDatum,
InventuraMJ,
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JKPOV,
Katalog AS VerzeProgramu,
Marze,
MaxZasoba,
MinZasoba,
NazevASCII,
NazevDodavatele,
Obal,
Obal2,
ObjednanoMJ,
ObjednanoUDodavateleMJ,
ObjemM3 AS Nasobek, // nasobek - rozlevany alkohol, pouzito dale jen na pekarne
PKoef AS KoeficientCeny,
PLU,
PocatecniStavDatum,
PocatecniStavMJ,
PosledniDodavatel,
Poznamka,
Precislovani,
Priznak AS AKCE,
ProtokolOShode,
Receptura,
RezervovanoMJ,
SKP,
Skupina,
SlevaOK,
Stav,
StavArchivace,
StavPrenosu AS BlokaceZbozi99, // 99 - blokace zbozi
TrvanlivostDni,
TypCenoveSkupiny00,
TypCenoveSkupiny01,
TypCenoveSkupiny02,
TypCenoveSkupiny03,
TypCenoveSkupiny04,
TypCenoveSkupiny05,
TypCenoveSkupiny06,
TypCenoveSkupiny07,
TypCenoveSkupiny08,
TypCenoveSkupiny09,
TypCenoveSkupiny10,
TypCenoveSkupiny11,
TypCenoveSkupiny12,
TypCenoveSkupiny13,
TypCenoveSkupiny14,
TypCenoveSkupiny15,
TypCenoveSkupiny16,
TypCenoveSkupiny17,
TypCenoveSkupiny18,
TypCenoveSkupiny19,
TypCenoveSkupiny20,
TypCenoveSkupiny21,
TypCenoveSkupiny22,
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TypCenoveSkupiny23,
TypCenoveSkupiny24,
TypCenoveSkupiny25,
TypCenoveSkupiny26,
TypCenoveSkupiny27,
TypCenoveSkupiny28,
TypCenoveSkupiny29,
TypStroje,
TypZbozi AS PRMarket, // 1=PRMarket, 0 - obal, 1 - zbozi, 2 - sluzba, 3 - sada, 4 - komplet, 5 vyrobek
UcetNaklad,
UcetSklad,
UcetVynos,
Umisteni,
Umisteni2,
VychoziCena AS NeskladovaPolozka, // 1=NeskladovaPolozka
ZarukaMesicu,
ZasobaDni,
ZasobaKc,
ZasobaMJ,
ZasobaNaPocetDni,
ZdrojovaCena,
Zkratka,
ZkratkaASCII,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKdo,
ZmenaKod,
ZmenaPC,
ZmenaPocet
FROM
XX__Z201

FAQ - Číselník zboží aa__Z201 - volná pole
- žádné pole již není nepoužité

2012.09.13a / 12:00
002) Sklad / POS
- každá změna Cena02 = prodejní cena včetně DPH na POS - je podrobněji logována

2012.09.13a / 12:00
003) Sklad / POS
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- lépe ošetřena práce s číselníkem zboží při pořízení dokladu
- POZOR !!!
doporučujeme číselník zboží (hledání a úprava karet zboží, nastavení cen, ...)
v rámci pořízení dokladu NEPOUŽÍVAT, t.j. používat ho JEN jako samostatnou funkci
programu

2012.08.14a / 20:00
002) Servis / Data / Číselníky / Zboží:
- doplněny funkce s oprávněním:
Export => skupina1.txt
- oprávnění: 8800 Z/Skupiny - Export
- zaškrtnutím lze zvolit, zda se mají nenulové exportovat skupiny karet Mléčka a Ostatní,
obojí implicitně zaškrtnuto
a
Import <= skupina1.txt
- oprávnění: 8801 Z/Skupiny - Import
- zaškrtnutím lze zvolit Všechny karty, nejen s nulovou skupinou,
při nezaškrtnutí se nastavují pouze karty zboží s nulovou skupinou, implicitně nezaškrtnuto

2012.07.16a / 00:00
001) Dokončena rozsáhlá úprava práce s číselníkem zboží ve skladových dokladech
- doplněno logování

2012.05.30a / 15:00
001) Číselník zboží
- doplněno logování změny zásob

2011.10.03a / 09:00
001) Karta zboží
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- platí POUZE pro výdajové skladové uživatele 112016
- v záložce Uživatel vpravo nahoře doplněno zaškrtávací pole
Blokovat prodej
zaškrtnuté pole odpovídá hodnotě 1 v tabulce zboží v poli DPCTypCenoveSkupiny22
povoleno pro oprávnění:
8778 Zboží - Blokuj prodej

2011.10.03a / 09:00
002) Číselník zboží / Seznam zboží
- řádek zboží se zaškrtnutým Blokovat prodej zobrazen inverzně (bílá na černé)

2011.03.22a / 00:00
001) Karta zboží / Uživatel
- doplněno zaškrtávací pole
Nehlídat nulové DPH
pro SQL odpovídá poli
DPCTypCenoveSkupiny23 - 1 pro nehlídat nulové DPH

2010.12.01e / 11:00
002) Servis / Data / Doplnění dat
- nová funkce (vlevo dole):
Nastavení ZdrojovaCena v č. zboží z PS*.TXT [ADMIN]
oprávnění:
pouze pro ADMINa
zásoby se nemění
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2010.11.25a / 17:00
001) Karta zboží / Zásoby
- pro administrátora doplněna možnost změny zdrojové ceny Kč
Změnit [ADMIN]
změna je zapsána do pohybu zboží včetně příjmu s typem pohybu z/Z
je zapsáno storno původního stavu a aktuální stav

2010.11.14a / 00:00
006) Číselník zboží - Tisk
- upraven popis sestavy
- doplněna možnost omezení podle zásoby:
Záporné množství
Nulové množství
Kladné množství
- doplněna možnost omezení podle cen:
01 - vše
02 - Cena02 = Cena01
03 - Cena02 = Zdrojová cena
04 - Cena02 < Cena01
05 - Cena02 < Zdrojová cena
06 - Cena02 bez DPH = Cena01
07 - Cena02 bez DPH = Zdrojová cena
08 - Cena02 bez DPH < Cena01
09 - Cena02 bez DPH < Zdrojová cena
10 - Cena02 bez DPH < Násobek x Cena01
11 - Cena02 bez DPH < Násobek x Zdrojová cena
12 - Cena02 bez DPH > Násobek x Cena01
13 - Cena02 bez DPH > Násobek x Zdrojová cena
- doplněno třídění podle:
01 - Číslo
02 - Název
03 - Skupina
04 - MJ
05 - DPH
06 - Cena01
07 - Cena02
08 - Zdrojová cena
09 - Zásoba MJ
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10 - Zásoba Kč/ZC
11 - Cena01/o
12 - Cena02/o
13 - Zdrojová cena/o
14 - Zásoba MJ/o
15 - Zásoba Kč/ZC/o
- doplněno omezení zadáním rozsahu hodnot pro:
Číslo
Obsahuje text
Skupina
DPH
Cena01
Cena02
Zdrojová cena
Zásoba MJ
Zásoba Kč/Cena01
Zásoba Kč/Cena02
Zásoba Kč/Zdrojová cena
- doplněno zaškrtávací pole
Akční cena místo Cena02 a volba datumu
a
Pouze zboží v akci
akční zboží je vyznačeno vedle sloupce Cena02:
K - katalogová
T - týdenní
W - víkendová
V - vlastní
vlastní má přednost před víkendovou, ta před týdenní a ta před katalogovou
- doplněno omezení názvu podle zadaného řetězce (fulltext)
- odstraněno meziokno volby tisku
- tisk zboží je tak nyní velmi silná analytická sestava pro
rozbor nastavených prodejních cen
- výběr určený k prohlížení a tisku je možné i vyexportovat

2010.11.14a / 00:00
013) Karta zboží - násobek MJ
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- pro restaurační systém se zboží na DL odepisuje ve ZdrojovaCena, v ostatních případech
v Cena02

2010.11.11a / 19:00
002) Číselník zboží
- dole posunuta Zásoba MJ a další zobrazované parametry

2010.07.22b / 11:00
002) Karta zboží + tisk
- pro Neplátce DPH a v demoverzi nesignalizováno nulové DPH

2010.07.07a / 00:00
004) číselník zboží - upravena funkce hledání podle EAN

2010.05.26a / 12:00
002) Rozšířeno logování práce s daty - číselník zboží

2010.05.26a / 12:00
004) Lépe ošetřeno zachování původního stavu po vstupu do číselníku zboží
a akcí prováděných v něm včetně použití Ctrl+F10 v řádcích skladového
dokladu

2010.04.16a / 00:00
007) Karta zboží / Doplněk
- zrušena skupina Informace na Internetu

2010.03.06b / 12:00
002) Servis / Data / Oprava dat
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- doplněna funkce
Číselník zboží - zrušení neúplných vět
- POUZE pro uživatele 114943 a agendu HK, 7120700 a 7120701 a agendu AS
oprávnění 8230
funkce v číselníku zboží zruší ty věty, které mají současně pole
ZasobaMJ nulové nebo nevyplněné a ZdrojovaCena nevyplněné
před i po akci je číselník zboží zaarchivován
po této funkci doporučujeme spustit funkci:
Servis / Data / Doplnění dat / Rušení ČK bez zboží
- doplněna funkce
Číselník zboží - Test duplicity vět
oprávnění 8231
funkce v číselníku zboží najde případné duplicitní věty a vypíše je do
tiskové sestavy
Uvedená čísla zboží vyhledejte v číselníku zboží a z duplicitních
vět zrušte vždy tu, která má nulovou zásobu nebo méně informací

2010.02.19a / 00:00
002) Číselník zboží - seznam zboží
- řádky zboží s kladnou zásobou jsou podbarveny bíle, s nulovou zásobou
šedě
pokud toto rozlišení není výrazné, může být problém v nastavení jasu
a hlavně kontrastu monitoru
platí i pro výběr zboží podle názvu

2009.12.16a / 00:00
002) Přidání čárkového kódu v kartě zboží
- tlačítko pro přidání zvětšeno
- tlačítko pro zrušení přesunuto dolů
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2009.06.05a / 09:00
006) Doplněno logování zápisu do číselníku zboží - Egalizace

2009.04.20b / 12:00
001) Číselník zboží - výběr zboží
- doplněna nová záložka Sestavy
- v záložce Sestavy doplněna nová funkce a oprávnění:
8684 Z / Máloobrátkové zboží
- určeno POUZE pro NexusDB
- prodej MJ zboží za zvolené měsíce je zjišťován z nápočtů za zboží,
které jsou použity v grafech
- pro přesnější vyhodnocení od libovolného do libovolného datumu
by bylo nutné použít SQL nad řádky dokladů a taková funkce by byla
podstatně pomalejší a použitelná pouze pod NexusDB, bude proto
do programu doplněna až později
- zvolí se omezení za měsíce a za průměrný denní prodej MJ zboží
- hlavička tiskové sestavy:
Číslo,Název zboží,MJ,Průměrný denní prodej MJ,Celkem prodej MJ,Počet dní,Zásoba MJ,Zásoba
na dní
- řádky jsou řazeny sestupně podle průměrné denní obrátky
- v záložce Sestavy doplněna nová funkce a oprávnění:
8685 Z / Dlouho neprodávané zboží
- určeno POUZE pro NexusDB
- zadá se datum posledního prodeje
- sestava obsahuje zboží s aktuální nenulovou zásobou, které bylo naposled
prodáno v zadaném dni nebo dříve
- hlavička tiskové sestavy:
Číslo,Název zboží,MJ,Zásoba,MJ,Poslední prodej
- tato funkce je doplňkovou k funkci předchozí pro minulý rok
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2009.03.31b / 18:00
003) Karta zboží
- mimo POS obnoven posun po jednotlivých cenách v záložce Ceny / AKCE
po řadě

2009.03.05a / 17:00
001) Sklad / Číselník zboží
- maximální počet položek pro nastavení DPC zvýšen z 500 na 999

2009.02.10a / 00:00
001) Číselník zboží
- pod funkci Zrušit doplněno zaškrtávací pole CK
pokud toto pole není zaškrtnuto nedojde ke zrušení všech EANů vázaných
na rušené zboží

2008.12.01b / 09:00
003) Tisk aktuálního stavu zásob
- Servis / Číselníky / Číselník zboží ... / Tisk / Tisk - výběr / Tisk
doplněny součty

2008.11.29b / 15:00
004) Karta zboží - záložka Uživatel
- vlevo dole zobrazena aktuální zásoba - MJ, Kč, zdrojová cena
- pokud je karta zboží zobrazena po pořízení řádku PL, je vedle aktuální
zásoby zobrazena i zásoba původní před zpracováním zadaného řádku

2008.08.11b / 21:00
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001) Číselník zboží
- záporná zásoba je označena červeným řádkem
- při změně způsobu hledání - podle čísla / názvu - se vymaže zadaný text
- hledat podle EANu je možné při způsobu hledání podle čísla i názvu

2008.07.10b / 12:00
001) Servis / Data / Číselníky / Zboží ...
- vlevo dole doplněna funkce
Doplnění PosledniDodavatel z PL do Z
oprávnění:
8612 Doplnění PosledniDodavatel z PL do Z
funkce je dostupná POUZE pro verzi programu pro NexusDB
funkce čte všechny příjmy od začátku roku přihlášení a všechny
dodavatele mimo 90000 - 91999 zapisuje v řazení od nejstarších
příjmů do pole PosledniDodavatel v číselníku zboží v kartě zboží
ignoruje se pohyb zboží 99999 - Pohyb obalů

2008.04.12b / 12:00
001) Karta zboží
- upravena práce s polem Double_09

2008.03.27a / 12:00
002) Karta zboží - prázdné pole pro zadání čárkového kódu

2008.02.25b / 06:00
001) Servis / Data / Doplnění dat
- vlevo dole doplněna funkce MZ/MV
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- funkce je bez oprávnění
- funkce nejprve vynuluje v číselníku zboží obsah doposud nepoužitých polí
DPCAkcniCenaBezDPH a DPCAkcniCenaSDPH
- následně funkce projde tabulku nákupů zboží a pro každé zboží
z této tabulky doplní do karty zboží poslední nákup tohoto zboží
uskutečněný před 2.1.2008, tedy před dnem inventury POS
do pole DPCAkcniCenaBezDPH dosadí zdrojovou cenu v době posledního
nákupu
a do pole
do pole DPCAkcniCenaSDPH dosadí nákupní cenu v době posledního
nákupu
v kartě zboží jsou obě ceny zobrazeny v záložce Inventura dole:
DPCAkcniCenaBezDPH / zdrojová cena z posledního nákupu před 2.1.2008
DPCAkcniCenaSDPH / nákupní cena z posledního nákupu před 2.1.2008
- generování funkce může trvat několik minut

2008.02.14c / 14:00
001) Číselník zboží
- upraveno automatické doplnění čárkového kódu
- pokud je prázdný název výrobku, není po Esc prováděna žádná kontrola
při opuštění karty zboží

2008.02.12c / 15:00
002) Seznam zboží
- Nové zboží - upraveno zadání nového čísla zboží

2008.01.03a / 00:00
001) Servis / Data / Redukce zboží
1. Hledej zboží bez obratu 2007/2008
Za zboží bez obratu se považuje POUZE zboží s nulovou zásobou
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(mimo 98760-98775, 999999 a neskladové položky), které
v roce aktuálním 2008 a minulém 2007 nemělo žádný pohyb
navíc nesmí takové zboží mít nastaveno Číst z váhy a nesmí mít
měrnou jednotku (MJ) kg - nesmí tedy jít o vážené zboží

2008.01.02b / 17:00
005) Servis / Data / Redukce zboží
1. Hledej zboží bez obratu 2007/2008
Za zboží bez obratu se považuje POUZE zboží s nulovou zásobou
(mimo 98760-98775, 999999 a neskladové položky), které
v roce aktuálním 2008 a minulém 2007 nemělo žádný pohyb.
seznam takového zboží se zobrazuje
2. Zruš zboží bez obratu
ruší se zboží ze zobrazeného seznamu
POZOR - Před spuštěním této funkce doporučujeme archivovat číselník zboží!
po zrušení vět doporučujeme ve správci dat serveru provést
Pack (fyzické odstranění zrušených vět) tabulky číselníku zboží (xx__Z201)

2007.12.07c / 19:00
005) Výběr zboží
- zboží Mléčka je podbarveno šedě, pokud je jeho zásoba nulová nebo záporná

2007.10.26a / 18:00
001) Karta zboží
- pole pro Cena 09 a 19 podbarvena žlutě

2007.10.05b / 12:00
003) Seznam zboží
- při hledání zboží lze obsah pole hledání vymazat horkou klávesou

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Číselníky

Ctrl + W
- při hledání zboží podle čísla, které nebylo nalezeno, je možné
pokračovat přímo v zadávání hledání podle názvu - pokud pole
hledání obsahuje více než 2 číslice jeho obsah se automaticky
vymaže a vyhledává se přímo podle názvu
- při hledání zboží s názvem typu 3bit je možné po zadání 3,
kdy se hledání přepne na hledání podle čísla hned zadat b
a hledání se automaticky přepne na hledání podle názvu

2007.10.05a / 00:00
002) Seznam zboží
- upravena funkce Nákup a Pohyb
- automaticky zobrazí data z aktuálního měsíce zpracování, tlačítko
odpovídajícího měsíce bude mít nastaven tučný font
má význam pro funkci Pohyb, kdy se zobrazí pohyby z vybraného měsíce,
u funkce Nákup se zobrazují všechny dostupné nákupy i několik let
zpětně

2007.09.18a / 12:00
001) Číselník zboží
- vpravo dole doplněno zobrazení kusového EANu z karty zboží pro
aktivní řádek zboží
- hledání pracuje automaticky:
- pokud je 1. znak hledání nečíselný, hledá se podle názvu zboží
- pokud je 1. znak hledání číselný, hledá se podle čísla zboží a
automaticky podle EANu, pokud zadané číslo neexistuje v číselníku
zboží
- pokud je nutné hledat zboží začínající číslem podle názvu, např.
3bit, zadá se 3, tím se hledání přepne na hledání podle čísla,
ručně se hledání přepne na hledání podle názvu a je možné zadávat
další nečíselné znaky z názvu zboží

2007.09.17c / 12:00
002) Číselník zboží a partnerů - hledání
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- pokud je první hledaný znak číslice, nastaví se automaticky hledání
podle čísla a lze již dále zadávat jen číslice, jinak podle názvu zboží
- toto nastavení lze ručně změnit např. při hledání zboží, jehož název
začíná na číslici, podle názvu

2007.08.02b / 20:00
001) POS
- upraveno F8 - Fulltext po výběru zboží podle názvu

2007.07.13a / 13:00
001) Výběr zboží
- při výběru zboží (tabulkově, SQL, číselník zboží) jsou řádky zboží
podbarveny:
bíle ... zboží se zásobou
šedě ... zboží bez zásoby
žlutě ... Mléčka (pole Int32_05 - zaškrtávací pole Mléčka v záložce
uživatel nenulové)
zeleně ... AKCE (pole CelniSazebnik v záložce Spotřební daň neprázdné)

2007.05.17a / 09:00
001) Konfigurace / 2. Sklad/POS / Číselníky
- Zboží - Výběr
- nastavení sloupců 3-8 a jejich pořadí při výběru zboží a
současně nastavení informačních řádků 1-8 v okně výběru
- parametry jsou lokální a výběry tak lze nastavit samostatně
pro každý počítač
Sloupce výběru 3-8
Řádky informací 1-8
Parametry se projeví, pokud bude Sloupec výběru 3 nenulový.
Ostatní nulové parametry nebudu zobrazeny.
Po nulovém parametru nesmí následovat nenulový parametr
(platí pro Sloupce výběru).
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- Zboží - Sloupce
- nastavení sloupců 3-17 a jejich pořadí v seznamu zboží v číselníku
zboží
- parametry jsou lokální a výběry tak lze nastavit samostatně
pro každý počítač
Sloupce číselníku zboží 3-17
Parametry se projeví, pokud bude Sloupec číselníku
zboží 3 nenulový. Žádný parametr by v tomto případě
neměl být nulový.
- Seznam polí:
001 - Cislo
002 - Nazev
003 - AkcniCenaBezDPH
004 - Barva
005 - BlobMemoStav
006 - CarkovyKod
007 - CelniSazebnik
008 - Cena00
009 - Cena01 = ProdejniCenaVObezDPH
010 - Cena02 = ProdejniCenaMOsDPH
011 - Cena03
012 - Cena04
013 - Cena05
014 - Cena06
015 - Cena07
016 - Cena08
017 - Cena09
018 - Cena10
019 - Cena11
020 - Cena12
021 - Cena13
022 - Cena14
023 - Cena15
024 - Cena16
025 - Cena17
026 - Cena18
027 - Cena19
028 - Cena20
029 - Cena21
030 - Cena22
031 - Cena23
032 - Cena24
033 - Cena25
034 - Cena26
035 - Cena27
036 - Cena28
037 - Cena29
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038 - CenaPLC
039 - CenovaSkupina
040 - Cislo32
041 - Currency_01 = PosledniNakupniCena
042 - Currency_02 = HruskaInvK1KCMJ
043 - Currency_03 = HruskaInvK1CenaCelkem
044 - Currency_09 = PosledniProdejniCena
045 - Currency_10 = SpotrebniDanKcMJ
046 - Currency_11 = InventuraPuvodniKc
047 - Currency_12 = InventuraNoveKc
048 - DesetinnychMist = HlidatZasoby
049 - Dodavatel
050 - Dodavatel1
051 - Dodavatel10
052 - Dodavatel2
053 - Dodavatel3
054 - Dodavatel4
055 - Dodavatel5
056 - Dodavatel6
057 - Dodavatel7
058 - Dodavatel8
059 - Dodavatel9
060 - Double_01 = MaximalniCena
061 - Double_02 = HruskaInvK1MJ
062 - Double_03 = HruskaInvPFMJ
063 - Double_04 = HruskaInvZAMJ
064 - Double_05 = HruskaInvRozdil
065 - Double_06 = HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem
066 - Double_07 = HruskaInvZustatekMank
067 - Double_11 = InventuraPuvodniMJ
068 - Double_12 = InventuraNoveMJ
069 - DPCVychoziCena = BlokovaniRadkuDokladu
070 - DPH
071 - DPHNakup
072 - Egalizace
073 - Egalizace2
074 - HmotnostMJg
075 - Int32_01 = CisloPOS
076 - Int32_02 = PosledniOdberatel
077 - Int32_03 = KlavesaPOS
078 - Int32_04 = TypPOS
079 - Int32_05 = Mlecka
080 - Int32_06 = CistHmotnostZVahy
081 - Int32_07 = IngredienceProDigiRM40
082 - Int32_11 = HlidatNuloveAZaporneZasoby
083 - Int32_12 = TestCK
084 - Inventura0KC
085 - Inventura22KC
086 - Inventura5KC
087 - InventuraDatum
088 - InventuraMJ
089 - JKPOV
090 - Katalog = VerzeProgramu
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091 - Marze
092 - MaxZasoba
093 - MinZasoba
094 - MJ
095 - NazevASCII
096 - NazevDodavatele
097 - Obal
098 - Obal2
099 - PKoef = KoeficientCeny
100 - PLU
101 - PocatecniStavMJ
102 - PosledniDodavatel
103 - Poznamka
104 - Precislovani
105 - Priznak = AKCE
106 - ProtokolOShode
107 - Rabat = KoeficientMerneCeny
108 - Receptura
109 - SKP
110 - Skupina
111 - SlevaOK
112 - Stav
113 - StavArchivace
114 - StavPrenosu
115 - TrvanlivostDni
116 - TypStroje
117 - TypZbozi = PRMarket
118 - UcetNaklad
119 - UcetSklad
120 - Umisteni
121 - Umisteni2
122 - VychoziCena = NeskladovaPolozka
123 - ZarukaMesicu
124 - ZasobaKc
125 - ZasobaMJ
126 - ZasobaNaPocetDni
127 - ZdrojovaCena
128 - Zkratka
129 - ZkratkaASCII
130 - ZmenaDatum
131 - ZmenaDatumServer
132 - ZmenaKdo
133 - ZmenaKod
134 - ZmenaPC
135 - ZmenaPocet

2007.03.08b / 11:00
001) Servis / Data / Číselníky / Zboží / Doplnění číselníku skupin zboží
funkce projde číselník zboží a testuje, zda pro pole Skupina existuje
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v číselníku skupin zboží položka - pokud ne tak ji doplní
číselník skupin zboží je použit např. při tisku cenovek z číselníku
zboží, kdy se nabízí vždy seznam zboží za zvolenou skupinu
Oprávnění: 8521 Data - Doplnění číselníku skupin zboží

2007.03.08a / 05:00
001) Servis / Data / Číselníky / Zboží / Doplnění kusového EANu
Funkce doplní známý kusový EAN (z rozsáhlé stále doplňované databáze)
do číselníku zboží do pole Čárkový kód - CarkovyKod.
Původní obsah pole CarkovyKod zůstane zachován.
Kusový EAN bude použit pro identifikaci konkrétního zboží mezi
dodavatelem a odběratelem.
Oprávnění: 8520 Data - Doplnění kusového EANu

2007.02.21a / 17:00
001) Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
- doplněna funkce
Hledej EAN
funkce dostupná na horkou klávesu Alt+E
po zadání EANu se nastaví odpovídající zboží jako aktuální a po Enter
je možné jej editovat

2007.01.01a / 00:00
001) Číselník zboží
- pro následující čísla zboží se speciálním významem se nekontroluje
zadaná skupina, hmotnost, rabat, cena01 a cena02:
98760 - F10 - láhve
98762 - F2 - DPH 19%
98763 - F3 - ovoce / zelenina
98764 - F4 - pečivo
98765 - F5 - DPH 5%
98766 - F6 - maso
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98769 - F9 - stravenky
98770 - Shift + F5 - Master Card
98771 - Shift + F6 - Visa
98772 - Shift + F2 - stravenky vlastní
98773 - Ctrl + F5 - vklad/výběr do/z pokladny
98774 - Sfift + F3 - věrnostní karta - odečet ze všech nákupů
98775 - Shift + F4 - věrnostní karta - odměna

2007.01.01a / 00:00
016) Číselník zboží - karta zboží
- doplněna záložka Parametry #2
- lze doplnil libovolný počet dalších požadovaných parametrů
- parametry jsou uloženy v poli BlobMemo za původními parametry
ve tvaru
~X Y
kde X je název parametru a Y hodnota parametru oddělené mezerou
- parametry nejsou přímo dostupné v SQL dotazech, lze pro ně ale
doplnit MISSQL funkci pro zpracování v kombinovaných SQL dotazech
- zatím dostupné následující parametry, které budou použity
při tisku cenovek - v záložce Cenovky:
Text01 - Text08

2006.12.28a / 22:00
001) Sklad / POS doklady
- upraveny Parametry #2 v číselníku partnerů a zboží
- parametry jsou uloženy v poli BlobMemo za původními parametry
ve tvaru
;~X Y
kde X je název parametru a Y hodnota parametru oddělené mezerou

2006.12.04c / 17:00
003) Do číselníku zboží je pro urychlení obou objednávek vhodné doplnit
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v EM následující indexy:
drop index if exists hr__z201.Skupina;
create index Skupina on hr__z201 (Skupina);
drop index if exists hr__z201.PosledniDodavatel;
create index PosledniDodavatel on hr__z201 (PosledniDodavatel);

2006.11.10a / 16:00
001) Vyhledání zboží Shift + F10
- v okně se dole zobrazí pole Umisteni

2006.11.01c / 16:00
001) Vyhledání zboží podle JKPOV
- ve skladu / POS je možné zboží vyhledávat podle:
JKPOV ... 1*Home
Zkratky ... 1*PageUp
Skupiny ... 1*PageDown
- do informací v okně výběru z číselníku doplněno JKPOV a Umístění

2006.10.30a / 09:00
001) Číselník zboží
- vpravo dole se zobrazuje pole Umisteni pro aktuální zboží

2006.10.11b / 12:00
002) Číselník zboží
- dole doplněn obsah polí Zkratka a JKPOV pro aktuální zboží
- pole JKPOV doplněno do seznamu zboží (úplně vpravo)

2006.08.29a / 07:00
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001) Číselník zboží
- každá ruční změna egalizace se zapisuje do souboru
\DATA\z200egal.txt
002) Generování kmc.txt
- zobrazí se seznam zboží s egalizací nastavenou na 1.0
003) Import kmc.txt
- zobrazí se seznam zboží s egalizací nastavenou na 1.0

2005.10.11b / 21:00 BETA
002) Servis / Data / Doplnění dat / Test zboží x ČK
- test na konci doplněn o duplicity čísla zboží nebo 28XXXX/29XXXX váhových
čárkových kódů (délka 6 číslic, v číselníku zboží nastaveno nenulové číslo
pokladny)
případná duplicita by měla být pro správnou funkčnost digitálních vah
ručně odstraněna
004) Číselník zboží / Přidání ČK
- při přidání váhového kódu 28xxxx nebo 29xxxx se testuje, zda již
neexistuje doplňkový kód (29 k 28 a naopak)

2005.10.02a / 15:00 BETA
001) Servis / Data / Číselníky / Zboží:
- Koeficient měrné ceny, Egalizace - rozšířeno o Egalizaci
- Export => c:\kmc.txt
- oprávnění:
8285 Z/Koef. měrné ceny, Egalizace - Export
- Import - Koeficient měrné ceny <= c:\kmc.txt
- oprávnění:
8286 Z/Koeficient měrné ceny - Import
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- Import - Egalizace <= c:\kmc.txt
- oprávnění:
8287 Z/Egalizace - Import

2005.10.01a / 09:00 BETA
006) Servis / Data / Čiselníky / Zboží:
- Koeficient měrné ceny
- Export => c:\kmc.txt
- oprávnění:
8285 Z/Koeficient měrné ceny - Export
- Import <= c:\kmc.txt
- oprávnění:
8286 Z/Koeficient měrné ceny - Import

2005.09.14a / 09:00 BETA
001) Servis / Data / Doplnění dat
- Vytvoření Z9__Z201/CK00 z *.D?L/2/G
- z importního souboru *.D?L / *.D?2 / *.D?G vytvoří číselník zboží
a číselník čárkového kódu v agendě Z9 (přejmenuje se ručně na
požadovanou agendu)
v souboru může být použita čárka místo desetinné tečky
- oprávnění 8274

2005.07.19c / 20:00
003) Tisk číselníku zboží - Číselník zboží / Tisk
- Grafický tisk
- podle čísla / názvu zboží
- sloupce: číslo, název, skupina, MJ, DPH, zásoba MJ, zásoba Kč, zdrojová cena
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- Textový tisk
- podle čísla / názvu / skupiny zboží
- lze omezit číslo a skupinu zboží
- výsledek je možné Exportovat
- ve sloupcích navíc Cena 01 a Cena 02

2005.07.04i / 22:00
002) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Číselníky
- doplněno pole
Požadovat koef. měrné ceny
po zaškrtnutí je v kartě zboží nutné údaj vyplnit

2005.07.04b / 09:00
001) Číselník zboží
- Zrušení zboží
- zruší se i všechny odpovídající čárkové kódy v číselníku čárkových kódu
- všechny čárkové kódy bez existujícího zboží lze zrušit jednorázově:
Servis / Data / Doplnění dat / Rušení ČK bez Z

2005.06.30a / 00:00
012) Číselník zboží
- Editace - okno zaplní celou obrazovku
- Konec editace - zrušeno, nahradí Esc - ukončení práce s číselníkem zboží
- doplněny sloupce:
- Hmotnost MJ [g]
- Koeficient M.C. (měrné ceny)
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013) Editace karty zboží
- doplněna funkce Zruš pro zrušení čárkového kódu

2005.04.05e / 13:00
01) Karta zboží
- jednotlivé záložky lze z klávesnice přepínat pomocí
Ctrl + 1 ... Ctrl + 9, Ctrl + 0, Ctrl + Q

2005.04.05b / 09:00
01) Číselník zboží - doplněny horké klávesy:
Ctrl + Delete ... Zrušení věty
Ctrl + Insert ... Nová věta / Automaticky
Ctrl + * ........ Seznam horkých kláves (vyžaduje aktuální helpy)
Ctrl + A ........ Nové zboží / Automaticky
Ctrl + C ........ Hledání podle čísla
Ctrl + E ........ Editace
Ctrl + F ........ Grafy měsíční
Ctrl + G ........ Grafy týdenní
Ctrl + H ........ Pohyb #2
Ctrl + I ........ Informace
Ctrl + K ........ Konec editace
Ctrl + L ........ Grafy týdenní / Objednávky
Ctrl + N ........ Hledání podle názvu
Ctrl + O ........ Opravit
Ctrl + P ........ Pohyb
Ctrl + Q ........ Grafy měsíční / Objednávky
Ctrl + R ........ Nové zboží / Ručně
Ctrl + S ........ Export SQL
Ctrl + T ........ Tisk
Ctrl + U ........ Nákup
Ctrl + W ........ Mazání pole hledání
Ctrl + X ........ Export
Ctrl + Y ........ Zrušit větu
Ctrl + Z ........ Zrušit větu

2005.01.10c / 17:00
01) Číselník zboží
- lze zadat nové číslo zboží až 99999999
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2004.12.30f / 22:00
01) Sklad/POS - výběr partnera / zboží
- maximálně možně urychleno
- při stisknutí první číslice (výběr podle čísla) nebo písmene (podle názvu)
musí dojít k nastavení dat a indexů a omezení zobrazených údajů, což představuje
jistou režii v řádu zlomků sekund (po tuto dobu vlevo dole svítí červeně Pracuji),
teprve POTOM je možné zadávat další znaky

Jak jednoduše zjistím na Internetu informace o zboží v číselníku zboží?
- zvolte zboží v číselníku zboží a na kartě zboží nebo v okně
fulltextové/katalogové hledání podle názvu zboží
- ve 24 nejdůležitějších fulltextových vyhledávačích a katalozích

2004.11.21c / 22:00
01) Číselník partnerů / zboží
- po dvojkliku vstup do věty číselníku stejně jako po
volbě Opravit
upraveno

2004.09.30a / 12:00
1) Vybery z ciselniku - sloupec neni podbarven zlute
a pri vyberu zbozi nedojde ke kolizi se zlute
podbarvenymi radky Mlecka

2004.09.23b / 16:00
01) Výběry z číselníků
- sloupec, podle kterého je výběr seřazen, je podsvícen žlutě

2004.09.22c / 14:00
01) Číselník partnerů + zboží/služeb/materiálu
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- Nový(é)/R - původní ruční zadání čísla nové věty
- Nový(é)/A - nové zadání nabídnutého čísla nové věty podle zvolené skupiny

2004.09.18a / 11:00
01) Nový partner / Nové zboží
- komfortní tvorba číselníku partnerů a zboží přidáváním nových položek
- Nový partner = Alt + F9 ... kdekoliv v programu
- Nové zboží = Alt + F10 ... kdekoliv v programu
- otevvře se okno, ve kterém se provedou následující kroky:
a) vybere se skupina, do které má být nová položka zařazena
číselník skupin je přímo dostupný pro doplňování skupin
b) po stisknutí [=>] (lze použít i dvojklik nebo Enter na zvolené skupině)
se v pravém výběrovém seznamu zobrazí seznam
aktuálních položek ze zvolené skupiny, které končí souvislé číselné
řady z celého číselného rozsahu
c) po volbě položky, po které má nová položka následovat (+1) a stisknutí
Nový partner / Nové zboží (lze použít i dvojklik a Enter)
se zobrazí okno číselníku pro doplnění údajů nové položky
- pokud se nastaví Počet nových položek (1-99) větší než 1, vygeneruje se
automaticky zadaný počet nových vět v číselníku v souvislé číselné řadě
a k editaci se nabídne 1. věta
další věty mají v názvu nastaveno '?' a jsou pro editaci dostupné
z číselníku - Servis / Číselník partnerů/zboží ...

2004.09.16a / 13:00
01) Číselník zboží a partnerů
- sjednoceno používání v celém programu
Shift + F9 ... číselník partnerů
Shift + F10 ... číselník zboží
===> kdekoliv v programu !!!
- zcela nový způsob přidávání nového partnera a zboží do číselníku:
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Alt + F9 ... nový partner
Alt + F10 ... nové zboží
===> kdekoliv v programu !!!
v novém okně se v seznamu nabídnou poslední položky v souvislých
číselných řadách - výběrem položky se založí nová položka s následujícím
číslem a otevře se okno pro její pořízení

2004.08.20a / 12:00
03) Servis / Sklad / Číselníky / Zboží
- nové zaškrtávací pole
Požadovat hmotnost zboží
při zaškrtnutí vyžaduje zadání hmotnosti zboží do pole Hmotnost g

2004.05.12c / 14:00
04) Číselník zboží - Koeficient měrné ceny
- bere se jako 1.0 pro zadanou hodnotu menší než 0.0001 (0,1 g), původně to bylo
0.0099 (9,9 g)

2003.09.12a / 10:00
01) Číselník zboží
- v záložce Ceny doplněno pole Maximální cena
- pokud je nulové, bere se jako maximální cena MJ zboží maximální cena MJ
nastavená v konfiguraci
- maximální cenu MJ v konfiguraci je tak možné nastavit na např. 999.99 Kč
a pro vybrané druhy zboží s vyšší cenou nastavit individuální maximální cenu
- řešení zabrání zadat omylem jako cenu zboží číslo zboží (při číslování
zboží od 4 míst)

2003.08.24c / 18:00
03) Servis / Test zboží x čárkový kód
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- Seznam čárkových kódů s nulovým nebo neexistujícím zboží
- po provedení funkce je možné nepoužité čárkové kódy zrušit

2003.08.23a / 09:00
06) Servis / Konfigurace / Sklad / Číselníky / Zboží
- doplněn parametr:
Požadovat skupinu zboží
kontrola se provádí u aktuálního zboží při ukončení editace v číselníku
07) Číselník zboží - editace zboží
- na poli Skupina (v záložce Uživatel nebo základ) lze skupinu zboží
vybrat pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu
- při ukončení editace se kontroluje existující nenulová skupina zboží,
je-li nastaven parametr viz 06)

2003.04.21c / 22:00
01) Číselník zboží
- v záložce uživatel lze definovat pole
Min. zásoba #1
Min. zásoba #2

2002.11.14a / 12:00
02) Servis / Data / Import dat / Další / c:\DOUBLE12.TXT
- od ZasobaMJ v číselníku zboží odečte údaj množství v textovém souboru
a aktualizuje ZasobaKč

2002.09.19a / 08:00
03) Sklad
- Data / Export dat / Redukce databází
- lze zadat minimální a maximální měsíc pro stanovení bezpohybového zboží
- nezruší zboží 98760-98775
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- před provedením funkce zazálohujte číselník zboží ????Z201.FF2

2002.05.22a / 16:00
04) Upraveno - Pro zboží definována další záložka - Parametry
- pro nastavení 2. až 7. řádku digitálních vah
Seznam parametrů:
2text
3text
4text
5text
6text
7text

pro řádek 2
pro řádek 3
pro řádek 4
pro řádek 5
pro řádek 6
pro řádek 7

Pozice:
1 ... identifikátor řádku 2=B2/3=E1/4=E2/5=E3/6=H1/7=H2
2, ... text řádku
velikost písma nastavena na 2
pro nový řádek je nutné použít Ctrl+Enter

2002.05.19a / 07:00
01) Konfigurace / Další / POS / POS
- doplněn lokální parametr: Povolit hledání zboží podle názvu

2000.10.30a / 16:00
- doplněna oprávnění pro zobrazení zdrojové a poslední nákupní ceny
1275 - Zobrazení zdrojové ceny
1276 - Zobrazení poslední nákupní ceny

2000.10.27a / 09:00
- číselník zboží:
- při každém nákupu / prodeji se aktualizuje (mimo 90/590/806/808/820):
- číslo (PosledniDodavatel) a název posledního dodavatele (NazevDodavatele)
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- seznam 10 nejstarších dodavatelů (Dodavatel1 - Dodavatel10)
- poslední nákupní cena (Currency_01)
- datum posledního nákupu (Double_09)
- číslo (Int32_02) posledního odběratele
- poslední prodejní cena (Currency_09)
- datum posledního prodeje (Double_10)
- v poli Katalog je verze MIS2000 při posledním změně zásob

2000.10.03a / 08:00
- při editaci zboží se objeví upozornění na nulové DPH

2000.08.01a / 07:00
- ciselnik zbozi
- do 1. zalozky doplnena pole Egalizace 1 a obal 1
- pokud je Egalizace 1 nulova, nastavi se pri zapisu na 1.0
- pri doplneni CK se v ciselniku CK doplni nazev zbozi
- lze zrusit CK v ciselniku CK

2000.07.31a / 11:00
- ciselnik zbozi / opravit
- snadna zmena vsech udaju nutnych pro pokladnu:
Cena 1 - nakupni cena bez DPH
Cena 2 - DPC - vcetne DPH a marze zaokrouhlena na 0,10 Kc nahoru
DPH - 0/1/2
Marze %
<Prepocitej DPC>
<Prepocitej marzi>
Skupina
MJ
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Obal 2
CK - seznam existujicich s moznosti doplneni

Seznam zdvojenych cisel zbozi ziskate pomoci tohoto SQL (pro FFE)
select * from
(
SELECT cislo,count(cislo) as pocet
FROM CiselnikZdvojeny
group by cislo
order by cislo
)
where pocet>1

Test zboží x čárkový kód
Seznam čárkových kódů s nulovým nebo neexistujícím zboží
- Seznam zboží s neexistujícím čárkovým kódem

Číselník zboží/služeb/materiálu
Číselník zboží/služeb/materiálu se otevře do okna s podobnou strukturou jako číselník partnerů, ovládání
je podrobně popsáno v dokumentaci. Pokud vedeme skladem větší počet druhů zboží a potřebujeme je
mít pro přehlednost rozčleněny do několika skupin, nastavíme požadované skupiny zboží v číselníku
skupin zboží
- můžeme zde definovat libovolný počet skupin zboží. Se skupinou zboží se poté pracuje specifickým
způsobem. Při zadávání zboží do číselníku zboží, služeb a materiálu lze poté u každé jednotlivé položky
zvolit skupinu zboží, do níž tato položka patří.
Editace číselníku zboží / služeb / materiálu
Číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze a vlevo potom svislou
lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na libovolné pole (sloupec) vybraného
řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu, tj. požadovaný druh zboží). Ve svislé liště
vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v řádku se
barevně odliší.
Přímo v hlavním okně číselníku zboží můžeme volit jednotlivé funkce pro práci s číselníkem, v pravé části
okna jsou umístěna obslužná tlačítka, jejichž funkce vyplývá přímo z jejich názvu.
Přidání nové věty do databáze - číselníku - zboží, služeb a materiálu můžeme provést dvěma způsoby:
1. číslo nového zboží zadáme ručně podle zvyklostí ve firmě, pak zvolíme tlačítko Nové/R, otevře se
okno, kde do pole zadáme číslo nového zboží, potvrdíme ENTER a do nově otevřeného panelu se
záložkami doplníme potřebné údaje o zboží.
2. číslo nového zboží nemusíme zadávat ručně, program nám umožňuje poloautomatické zadávání.
Klikneme na tlačítko Nové/A a otevře se panel, kde v levé části najdeme seznam skupin zboží.
Vybereme skupinu zboží, do které chceme nové zboží zařadit a dále postupujeme podle instrukcí na
obrazovce, celý postup zadávání nového čísla zboží je podrobně popsán ve spodní části aktivního panelu.
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Změny v číselníku po provedené editaci se zapíší při ukončení práce klávesou ESC, zápis nových údajů
lze zakázat použitím klávesy F2 nebo kliknutím na tlačítko Nezapisuj. Okno při editaci zaplní celou
obrazovku, práci s číselníkem ukončíme stiskem klávesy ESC.
Tisk číselníku
Tlačítko Tisk umístěné v pravé části okna vytvoří tiskovou sestavu. Po potvrzení se otevře nový panel, v
němž zvolíme třídění (podle názvu nebo podle čísla) a druh tisku (tisk celého číselníku nebo tisk s
výběrem vět).

Číselník zboží / služeb / materiálu
Číselník zboží/služeb/materiálu se otevře do okna s podobnou strukturou jako číselník partnerů, ovládání
je podrobně popsáno v kapitole Práce s číselníky. Pokud vedeme skladem větší počet druhů zboží a
potřebujeme je mít pro přehlednost rozčleněny do několika skupin, nastavíme požadované skupiny zboží
v
číselníku skupin zboží
- můžeme zde definovat libovolný počet skupin zboží. Se skupinou zboží se poté pracuje specifickým
způsobem
Při zadávání zboží do číselníku zboží, služeb a materiálu lze poté u každé jednotlivé položky zvolit
skupinu zboží, do níž tato položka patří.
1. Editace číselníku zboží / služeb / materiálu
Číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze a vlevo potom svislou
lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na libovolné pole (sloupec) vybraného
řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu, tj. požadovaný druh zboží). Ve svislé liště
vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v řádku se
barevně odliší.
Přímo v hlavním okně číselníku zboží můžeme volit jednotlivé funkce pro práci s číselníkem, v pravé části
okna jsou umístěna obslužná tlačítka, jejichž funkce vyplývá přímo z jejich názvu.
Postup editace jednotlivých vět v číselníku je obecně popsán v kapitole Práce s číselníky, zde se
podrobněji podíváme na přidání nové věty do databáze - číselníku - zboží, služeb a materiálu. Můžeme
tak učinit dvěma způsoby:
1. číslo nového zboží zadáme ručně podle zvyklostí ve firmě, pak zvolíme tlačítko Nové/R, otevře se
okno, kde do pole zadáme číslo nového zboží, potvrdíme ENTER a do nově otevřeného panelu se
záložkami doplníme potřebné údaje o zboží.
2. číslo nového zboží nemusíme zadávat ručně, program nám umožňuje poloautomatické zadávání.
Klikneme na tlačítko Nové/A a otevře se panel, kde v levé části najdeme seznam skupin zboží.
Vybereme skupinu zboží, do které chceme nové zboží zařadit (myší, kurzorovými klávesami) a zvolíme
symbol uprostřed panelu. V pravé části panelu se otevře seznam všech koncových položek z číselníku
zboží v námi zvolené skupině. Máme-li například očíslován zboží čísly 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114,
120 a 121, bude seznam obsahovat čísla 103, 114 a 121. Dále postupujeme podle kroku č. 3, tj.
vybereme jedno z těchto koncových čísel zboží. Při výběru čísla 103 tak bude po kliknutí na tlačítko
"Nové zboží/služba/materiál" v pravém dolním rohu aktivního okna otevřena nová věta s číslem
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následujícím, tj. 104.
Celý postup zadávání nového čísla zboží je podrobně popsán ve spodní části aktivního panelu.
Při zadání nového čísla zboží nebo opravě již existující věty v databázi zboží je na kartě zboží opět
umístěno několik záložek pro doplňování údajů. Z každé záložky lze stiskem kláves <Shift>+<F10>
vyvolat seznam zboží setříděný podle názvu.
Změny v číselníku po provedené editaci se zapíší při ukončení práce klávesou ESC, zápis nových údajů
lze zakázat použitím klávesy F2 nebo kliknutím na tlačítko Nezapisuj. Okno při editaci zaplní celou
obrazovku, práci s číselníkem ukončíme stiskem klávesy ESC.
Nákup
Pohyb
Graf měsíční / Objednávky
Graf týdenní / Objednávky
Informace o zboží
2. Tisk číselníku
Tlačítko Tisk umístěné v pravé části okna vytvoří tiskovou sestavu. Po potvrzení se otevře nový panel, v
němž zvolíme třídění (podle názvu nebo podle čísla) a druh tisku (tisk celého číselníku nebo tisk s
výběrem vět). Tisková sestava je poté nabídnuta k prohlížení na obrazovce a případnému tisku na
tiskárně.
3. Záložky číselníku
V záložce Uživatel kromě jednotlivých typů cen můžeme nastavit údaj pro prodej zboží v AKCI (pravý
spodní okraj):
- Akční cena NÁKUPNÍ bez DPH pro stanovení marže prodeje zboží v AKCI.
Údaje v této záložce nám umožní snadnou změnu všech údajů nutných pro pokladnu, zadáme:
- Cena 1 - nákupní cena bez DPH
- Cena 2 - DPC - včetně DPH a marže zaokrouhlená na 0,10 Kč nahoru
- DPH - hodnoty 0 (bez DPH) / 1 (snížená sazba) / 2 (základní sazba)
- Marže %
a stiskneme tlačítko <Přepočítej DPC> <Přepočítej marži>
Skupina
MJ
Obal 2
Dále můžeme definovat hodnoty pole:
Minimální zásoba - hodnota, při které program upozorní na snížení zásoby zboží na skladě
Kritická zásoba - důrazné upozornění
V záložce Ceny je pole Maximální cena. Pokud je hodnota tohoto pole nulová, bere se jako maximální
cena měrné jednotky zboží
zboží maximální cena MJ nastavená v celkové konfiguraci. (Maximální cenu MJ v konfiguraci je tak
možné nastavit na např. 999.99 Kč a pro vybrané druhy zboží s vyšší cenou nastavit individuální
maximální cenu, toto řešení zabrání zadat omylem jako cenu zboží číslo zboží - při číslování zboží od 4
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míst).
V záložce Základ na poli Skupina lze skupinu zboží vybrat pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle
názvu
- při ukončení editace se kontroluje existující nenulová skupina zboží
- nastavení jednotlivých parametrů lze ukončit v každé záložce klávesou Esc
Záložka Parametry slouží k nastavení textu 2. až 7. řádku digitálních vah
Seznam parametrů:
2text pro řádek 2
3text pro řádek 3
4text pro řádek 4
5text pro řádek 5
6text pro řádek 6
7text pro řádek 7
Pozice:
1 ... identifikátor řádku 2=B2/3=E1/4=E2/5=E3/6=H1/7=H2
2, ... text řádku
velikost písma nastavena na 2
pro nový řádek je nutné použít Ctrl+Enter
V záložce Poznámka můžeme uvést libovolné poznámky ke každému zboží - např. informace pro
uživatele, prodejce, popis zboží, ...
Stiskneme-li tlačítko "Ceny", vygeneruje se z Ceny[1] sestava ceny bez DPH a s DPH po uplatnění
slevy 0-50% (po 0,5%)
4. Vyvolání číselníku v programu
V jakémkoliv místě programu lze kombinací kláves Shift+F10 otevřít číselník zboží, nové zboží zadáme v
libovolném panelu programu po kombinaci kláves Alt+F10.

2.15 Číselník zboží - paralelní
FAQ - Paralelní číselník zboží - Z211
- vytvořen pro dostupnost nových polí
- nová tabulka s názvem: HR__Z211
- pro obsluhu je transparentní, není nutná žádná změna pro obsluhu
- nové věty Z211 se vytváří pro každou otevřenou kartu zboží
- pro stávající číselník není nutné nic měnit ani upravovat SQL
- SQL je nutné upravit pouze pro použití nových polí z Z211
vzor viz:
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SQL - Použitá nová pole v kompletním Paralelním číselníku zboží - Z201 + Z211
Z01 je původní tabulka číselníku zboží HR__Z201
Z11 je nová tabulka paralelního číselníku zboží HR__Z211
- protože jde o spojení 2 tabulek a nová tabulka Z211 je velká,
nedoporučuji v SQL použít * pro všechna pole, ale výčet požadovaných polí
- seznam stejně pojmenovaných polí v obou tabulkách:
Cislo_2
Cislo32_2
Poznamka_2
Double_01_2 - Double_12_2
Currency_01_2 - Currency_12_2
ZmenaPocet_2
ZmenaDatum_2
ZmenaDatumServer_2
ZmenaKod_2
ZmenaKdo_2
ZmenaPC_2
- nová volná pole:
Byte_01 - Byte_64
Char_01 - Char_64
Boolean_01 - Boolean_64
Int_09 - Int_64
Double_01 - Double_64
DateTime_01 - DateTime_64
Currency_01 - Currency_64
String_02_01 - String_02_32
String_04_01 - String_04_32
String_08_01 - String_08_32
String_16_01 - String_16_32
String_32_01 - String_32_32
String_64_01 - String_64_32
String_128_01 - String_128_16
String_255_01 - String_255_08
M_01 - M_32 ... BlobMemo
M_01_Stav - M_32_Stav

SQL - Použitá nová pole pouze v tabulce HR__Z211
//-----------------------------------------SELECT
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Cislo AS CisloZbozi,
Cislo32D AS NazevZbozi,
Int_01 AS Logio_Priorita1,
Int_02 AS Logio_Priorita2,
Int_03 AS Logio_Priorita3,
Int_04 AS Logio_Priorita4,
Int_05 AS Dodavatel1,
Int_06 AS Dodavatel2,
Int_07 AS Dodavatel3,
Int_08 AS Dodavatel4,
DatumVytvoreni,
ZmenaPocet,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
ZmenaWMU,
ZmenaVerze,
Zarazka
FROM
HR__Z211
ORDER BY
Cislo
//------------------------------------------

SQL - Použitá nová pole v kompletním Paralelním číselníku zboží - Z201 + Z211
//-----------------------------------------SELECT
Z01.Cislo AS CisloZboziZ201,
Z01.Nazev AS NazevZboziZ201,
Z11.Cislo AS CisloZboziZ211,
Z11.Cislo32D AS NazevZboziZ211,
Z11.Int_01 AS Logio_Priorita1,
Z11.Int_02 AS Logio_Priorita2,
Z11.Int_03 AS Logio_Priorita3,
Z11.Int_04 AS Logio_Priorita4,
Z11.Int_05 AS Dodavatel1,
Z11.Int_06 AS Dodavatel2,
Z11.Int_07 AS Dodavatel3,
Z11.Int_08 AS Dodavatel4,
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Z11.DatumVytvoreni,
Z01.ZmenaPocet,
Z01.ZmenaDatum,
Z01.ZmenaDatumServer,
Z01.ZmenaKod,
Z01.ZmenaKdo,
Z01.ZmenaPC,
Z11.ZmenaPocet,
Z11.ZmenaDatum,
Z11.ZmenaDatumServer,
Z11.ZmenaKod,
Z11.ZmenaKdo,
Z11.ZmenaPC,
Z11.ZmenaWMU,
Z11.ZmenaVerze,
Z11.Zarazka
FROM HR__Z201 AS Z01
LEFT JOIN HR__Z211 AS Z11
ON Z01.Cislo = Z11.Cislo
ORDER BY
Z01.Cislo
//------------------------------------------

SQL - Kompletní číselník zboží HR__Z201 + HR__Z211
//-----------------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
"AutoInc",
PoleAutoInc,
Z01.Cislo,
Z11.Cislo,
DatumVytvoreni,
Zarazka
FROM HR__Z201 AS Z01
LEFT JOIN HR__Z211 AS Z11
ON Z01.Cislo = Z11.Cislo
) AS x
//WHERE
// Zarazka=123
ORDER BY
Cislo
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//------------------------------------------

2021.10.29b / 12:00
003) 3760 - Paralelní číselník zboží pro nová pole
- v Kartě zboží v titulku okna zobrazeno:
název zboží
číslo zboží v Číselníku zboží
název tabulky Číselníku zboží (Z201)
číslo zboží v Paralelním číselníku zboží
název tabulky Paralelního číselníku zboží (Z211)
- v Kartě zboží doplněna nová pole:
- Další parametry/Z211 / Logio:
- Priorita 1 - 4
- Pole from/to/set
- funkce zobrazí v poli nad tlačítkem údaje, které se použijí pro
generování:
WAREHOUSE_PRODUCT_REDISTRIBUTION_SET.csv
- Další parametry/Z211 / Dodavatel:
- Dodavatel 1 - 4

2.16 Číselník zboží - Parametry
===================================================
CČ: ZP
Druh: PAR2
Typ: PAR1
Název: Číselník zboží - Parametry
Soubor: as__ZB11
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Seznam zboží - PAR
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Zboží - další parametry
--------------------------------------------------ZP Cislo ,,, Int32 / index
ZP Cislo32 ,,, ShortString/32 / index
ZP Cislo32A ,,, ShortString/32 / index
ZP Cislo32B ,,, ShortString/32 / index
ZP Cislo32C ,,, ShortString/32 / index
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ZP Cislo32D ,,, ShortString/32 / index
ZP CisloA ,,, Int32 / index
ZP CisloB ,,, Int32 / index
ZP CisloC ,,, Int32 / index
ZP CisloD ,,, Int32 / index
ZP Currency_01 ,,, Currency
ZP Currency_02 ,,, Currency
ZP Currency_03 ,,, Currency
ZP Currency_04 ,,, Currency
ZP Currency_05 ,,, Currency
ZP Currency_06 ,,, Currency
ZP Currency_07 ,,, Currency
ZP Currency_08 ,,, Currency
ZP Currency_09 ,,, Currency
ZP Currency_10 ,,, Currency
ZP Currency_11 ,,, Currency
ZP Currency_12 ,,, Currency
ZP Currency_13 ,,, Currency
ZP Currency_14 ,,, Currency
ZP Currency_15 ,,, Currency
ZP Currency_16 ,,, Currency
ZP Currency_17 ,,, Currency
ZP Currency_18 ,,, Currency
ZP Currency_19 ,,, Currency
ZP Currency_20 ,,, Currency
ZP Currency_21 ,,, Currency
ZP Currency_22 ,,, Currency
ZP Currency_23 ,,, Currency
ZP Currency_24 ,,, Currency
ZP Currency_25 ,,, Currency
ZP Currency_26 ,,, Currency
ZP Currency_27 ,,, Currency
ZP Currency_28 ,,, Currency
ZP Currency_29 ,,, Currency
ZP Currency_30 ,,, Currency
ZP Currency_31 ,,, Currency
ZP Currency_32 ,,, Currency
ZP DateTime_01 ,,, DateTime
ZP DateTime_02 ,,, DateTime
ZP DateTime_03 ,,, DateTime
ZP DateTime_04 ,,, DateTime
ZP DateTime_05 ,,, DateTime
ZP DateTime_06 ,,, DateTime
ZP DateTime_07 ,,, DateTime
ZP DateTime_08 ,,, DateTime
ZP DateTime_09 ,,, DateTime
ZP DateTime_10 ,,, DateTime
ZP DateTime_11 ,,, DateTime
ZP DateTime_12 ,,, DateTime
ZP DateTime_13 ,,, DateTime
ZP DateTime_14 ,,, DateTime
ZP DateTime_15 ,,, DateTime
ZP DateTime_16 ,,, DateTime
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ZP DateTime_17 ,,, DateTime
ZP DateTime_18 ,,, DateTime
ZP DateTime_19 ,,, DateTime
ZP DateTime_20 ,,, DateTime
ZP DateTime_21 ,,, DateTime
ZP DateTime_22 ,,, DateTime
ZP DateTime_23 ,,, DateTime
ZP DateTime_24 ,,, DateTime
ZP DateTime_25 ,,, DateTime
ZP DateTime_26 ,,, DateTime
ZP DateTime_27 ,,, DateTime
ZP DateTime_28 ,,, DateTime
ZP DateTime_29 ,,, DateTime
ZP DateTime_30 ,,, DateTime
ZP DateTime_31 ,,, DateTime
ZP DateTime_32 ,,, DateTime
ZP DatumVytvoreni ,,, DateTime
ZP Double_01 ,,, Double
ZP Double_02 ,,, Double
ZP Double_03 ,,, Double
ZP Double_04 ,,, Double
ZP Double_05 ,,, Double
ZP Double_06 ,,, Double
ZP Double_07 ,,, Double
ZP Double_08 ,,, Double
ZP Double_09 ,,, Double
ZP Double_10 ,,, Double
ZP Double_11 ,,, Double
ZP Double_12 ,,, Double
ZP Double_13 ,,, Double
ZP Double_14 ,,, Double
ZP Double_15 ,,, Double
ZP Double_16 ,,, Double
ZP Double_17 ,,, Double
ZP Double_18 ,,, Double
ZP Double_19 ,,, Double
ZP Double_20 ,,, Double
ZP Double_21 ,,, Double
ZP Double_22 ,,, Double
ZP Double_23 ,,, Double
ZP Double_24 ,,, Double
ZP Double_25 ,,, Double
ZP Double_26 ,,, Double
ZP Double_27 ,,, Double
ZP Double_28 ,,, Double
ZP Double_29 ,,, Double
ZP Double_30 ,,, Double
ZP Double_31 ,,, Double
ZP Double_32 ,,, Double
ZP Int_01 ,,, Int32
ZP Int_02 ,,, Int32
ZP Int_03 ,,, Int32
ZP Int_04 ,,, Int32
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ZP Int_05 ,,, Int32
ZP Int_06 ,,, Int32
ZP Int_07 ,,, Int32
ZP Int_08 ,,, Int32
ZP Int_09 ,,, Int32
ZP Int_10 ,,, Int32
ZP Int_11 ,,, Int32
ZP Int_12 ,,, Int32
ZP Int_13 ,,, Int32
ZP Int_14 ,,, Int32
ZP Int_15 ,,, Int32
ZP Int_16 ,,, Int32
ZP Int_17 ,,, Int32
ZP Int_18 ,,, Int32
ZP Int_19 ,,, Int32
ZP Int_20 ,,, Int32
ZP Int_21 ,,, Int32
ZP Int_22 ,,, Int32
ZP Int_23 ,,, Int32
ZP Int_24 ,,, Int32
ZP Int_25 ,,, Int32
ZP Int_26 ,,, Int32
ZP Int_27 ,,, Int32
ZP Int_28 ,,, Int32
ZP Int_29 ,,, Int32
ZP Int_30 ,,, Int32
ZP Int_31 ,,, Int32
ZP Int_32 ,,, Int32
ZP M_01 ,,, BlobMEMO
ZP M_01_Stav ,,, Int32
ZP M_02 ,,, BlobMEMO
ZP M_02_Stav ,,, Int32
ZP M_03 ,,, BlobMEMO
ZP M_03_Stav ,,, Int32
ZP M_04 ,,, BlobMEMO
ZP M_04_Stav ,,, Int32
ZP M_05 ,,, BlobMEMO
ZP M_05_Stav ,,, Int32
ZP M_06 ,,, BlobMEMO
ZP M_06_Stav ,,, Int32
ZP M_07 ,,, BlobMEMO
ZP M_07_Stav ,,, Int32
ZP M_08 ,,, BlobMEMO
ZP M_08_Stav ,,, Int32
ZP M_09 ,,, BlobMEMO
ZP M_09_Stav ,,, Int32
ZP M_10 ,,, BlobMEMO
ZP M_10_Stav ,,, Int32
ZP M_11 ,,, BlobMEMO
ZP M_11_Stav ,,, Int32
ZP M_12 ,,, BlobMEMO
ZP M_12_Stav ,,, Int32
ZP M_13 ,,, BlobMEMO
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ZP M_13_Stav ,,, Int32
ZP M_14 ,,, BlobMEMO
ZP M_14_Stav ,,, Int32
ZP M_15 ,,, BlobMEMO
ZP M_15_Stav ,,, Int32
ZP M_16 ,,, BlobMEMO
ZP M_16_Stav ,,, Int32
ZP M_17 ,,, BlobMEMO
ZP M_17_Stav ,,, Int32
ZP M_18 ,,, BlobMEMO
ZP M_18_Stav ,,, Int32
ZP M_19 ,,, BlobMEMO
ZP M_19_Stav ,,, Int32
ZP M_20 ,,, BlobMEMO
ZP M_20_Stav ,,, Int32
ZP M_21 ,,, BlobMEMO
ZP M_21_Stav ,,, Int32
ZP M_22 ,,, BlobMEMO
ZP M_22_Stav ,,, Int32
ZP M_23 ,,, BlobMEMO
ZP M_23_Stav ,,, Int32
ZP M_24 ,,, BlobMEMO
ZP M_24_Stav ,,, Int32
ZP M_25 ,,, BlobMEMO
ZP M_25_Stav ,,, Int32
ZP M_26 ,,, BlobMEMO
ZP M_26_Stav ,,, Int32
ZP M_27 ,,, BlobMEMO
ZP M_27_Stav ,,, Int32
ZP M_28 ,,, BlobMEMO
ZP M_28_Stav ,,, Int32
ZP M_29 ,,, BlobMEMO
ZP M_29_Stav ,,, Int32
ZP M_30 ,,, BlobMEMO
ZP M_30_Stav ,,, Int32
ZP M_31 ,,, BlobMEMO
ZP M_31_Stav ,,, Int32
ZP M_32 ,,, BlobMEMO
ZP M_32_Stav ,,, Int32
ZP PoleAutoInc ,,, AutoInc / index + index PoleAutoIncDesc
ZP Poznamka ,,, ShortString/64
ZP Stav ,,, Int32 / Stav
ZP Stav32 ,,, ShortString/32 / index
ZP String_02 ,,, ShortString/2
ZP String_04 ,,, ShortString/4
ZP String_08 ,,, ShortString/8
ZP String_16 ,,, ShortString/16
ZP String_32 ,,, ShortString/32
ZP String_64 ,,, ShortString/64
ZP String_64_01 ,,, ShortString/64
ZP String_64_02 ,,, ShortString/64
ZP String_64_03 ,,, ShortString/64
ZP String_64_04 ,,, ShortString/64
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ZP String_64_05 ,,, ShortString/64
ZP String_64_06 ,,, ShortString/64
ZP String_64_07 ,,, ShortString/64
ZP String_64_08 ,,, ShortString/64
ZP String_64_09 ,,, ShortString/64
ZP String_64_10 ,,, ShortString/64
ZP String_64_11 ,,, ShortString/64
ZP String_64_12 ,,, ShortString/64
ZP String_64_13 ,,, ShortString/64
ZP String_64_14 ,,, ShortString/64
ZP String_64_15 ,,, ShortString/64
ZP String_64_16 ,,, ShortString/64
ZP String_64_17 ,,, ShortString/64
ZP String_64_18 ,,, ShortString/64
ZP String_64_19 ,,, ShortString/64
ZP String_64_20 ,,, ShortString/64
ZP String_64_21 ,,, ShortString/64
ZP String_64_22 ,,, ShortString/64
ZP String_64_23 ,,, ShortString/64
ZP String_64_24 ,,, ShortString/64
ZP String_64_25 ,,, ShortString/64
ZP String_64_26 ,,, ShortString/64
ZP String_64_27 ,,, ShortString/64
ZP String_64_28 ,,, ShortString/64
ZP String_64_29 ,,, ShortString/64
ZP String_64_30 ,,, ShortString/64
ZP String_64_31 ,,, ShortString/64
ZP String_64_32 ,,, ShortString/64
ZP Zarazka ,,, Int32
ZP ZmenaDatum ,,, DateTime
ZP ZmenaDatumServer ,,, DateTime
ZP ZmenaKdo ,,, Int32
ZP ZmenaKod ,,, Int32
ZP ZmenaPC ,,, Int32
ZP ZmenaPocet ,,, Int32
ZP ZmenaVerze ,,, Int32
ZP ZmenaWMU ,,, Int32
===================================================

2.17 Číselníky
2014.12.22a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky
- vpravo přidána záložka C. Č. Zboží (Centrální Číselník Zboží)
- doplněna funkce a oprávnění:
8827 Data - Číselníky - C. Č. Zboží - Import CSV dodavatel
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- zatím dokončena fáze I.
- import je proveden do číselníku zboží agendy
- zvolí se vstupní CSV soubor
- CSV soubor musí být v kódování Windows-1250, pole oddělená středníky,
středník se nesmí vyskytovat v textových polích
textová pole mohou být samostatně nebo v apostrofech nebo v uvozovkách
- kontrolní opis je proveden do souboru \TEMP\dodcsv.txt
- Př. vstupni věty CSV souboru:
10002;40545;Gornicky, s.r.o.;111;Klobása Csabai Snäck;190,00;274;Trvanlivé fermentované masné
výrobky;Kaiser Food Kft.- Vágóhíd út 60, 5000 Szolnok
- pole vstupni věty:
2 1:[10002]
2 2:[40545]
2 3:[Gornicky, s.r.o.]
2 4:[111]
2 5:[Klobása Csabai Snäck]
2 6:[190,00]
2 7:[274]
2 8:[Trvanlivé fermentované masné výrobky]
2 9:[Kaiser Food Kft.- Vágóhíd út 60, 5000 Szolnok]
2 10:[]
- pole 1, 2 a 4 (A, B a D) musí být celočíselná
- pole 6 a 7 (F a G) musí být číselná, oddělovač desetin tečka nebo čárka
- pole 10 (J) nemusí být vyplněno, pak se bere jako prázdné
- pokud je zboží do číselníku zboží doplněno a není jen podle čísla zboží
aktualizováno, je nutné doplnit v kartě zboží všechny další důležité údaje
(DPH, EAN, ...)
- import bude trvat cca. 1 sekundu pro jedno zboží, textová pole jsou
do karty zboží zapisována přes BlobMemo pole
- použití nových polí v číselníku zboží (v kartě v záložce Doplněk vpravo dole):
- sloupec 2 (B) - celočíselné pole Dodavatel ... Číslo dodavatele
toto pole používá jen drogerie HD
pole je indexované a bude sloužit
pro výběr zboží za dodavatele
Název dodavatele (SKP, 16 znaku)
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- sloupec 3 (C) - textové pole SKP, 16 znaků ... Název dodavatele
Název dodavatele
- sloupec 4 (D) - číselné pole BruttoVahaSObalemKg ... Číslo výrobku u dodavatele
Číslo výrobku dodavatele
- na POS budou všechna 3 pole bez možnosti změny

2012.01.27b / 15:00
001) Doplněno logování hledaného řetězce při výběru z číselníků zboží a partnerů.

2006.03.29b / 14:00
002) Číselníky
- při založení nového číselníku nebo otevření již existujícího prázdného
číselníku se do číselníku implicitně doplní věta
123456 - ZRUS
z důvodu výběrů z číselníku

Číselníky
Každý číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců
číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na
libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve
svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v
řádku se barevně odliší.
Pohyb po větách číselníku
K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít
tlačítka umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka nahoru
a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.
Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném
poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované
věty.
Editace vět číselníku
Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy
dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro
jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.
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V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců),
levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta
pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také myš nebo kurzorové klávesy na
klávesnici.
Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi,
další slouží k editaci číselníku.
Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit
všechny potřebné údaje,
tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných
údajů v jednotlivých řádcích databáze.
Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy
Esc.
Rozsáhlejší databáze (číselníky) mají při samostatném otevření číselníku v pravé části okna umístěna
tlačítka pro další funkce:
- Hledání podle čísla a Hledání podle jména - myší zatrhneme zaškrtávací políčko před požadovaným
druhem hledání a pak začneme psát první znaky (číslice nebo písmena), kurzor v seznamu automaticky
přeskakuje na první řádek (větu), který vyhovuje doposud zadaným znakům.
- Nová věta v databázi - tlačítko Nový/R a Nový/A - slouží k přidání nové věty do databáze, otevře se nové
okno se záložkami, v nichž postupně vyplňujeme potřebné údaje.
- Zrušit větu v databázi - najedeme kurzorem na řádek s větou, kterou chceme zrušit a klikneme na
tlačítko Zrušit. Po potvrzení je věta z databáze odstraněna.
- Opravit větu v databázi - opět zvolíme kurzorem řádek s větou, jejíž údaje chceme opravit. Větu
otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo
potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty. Otevře se nové okno
s údaji vyplněnými v této větě databáze, můžeme listovat mezi jednotlivými záložkami a požadované
údaje opravit.
Výběr z číselníků při práci s programem
Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka v pravé části zadávaného pole tři tečky nebo šipka, nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s
programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme
buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané
položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky
číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku. Ve všech výběrech lze pomoci klaves
<Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.
Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně
vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.
Číselníky v programu manas plní dvě funkce. Slouží k usnadnění práce při vyplňování opakujících se
hodnot (např. číselník kódů DPH) nebo umožňují přizpůsobení vlastností programu potřebám uživatele
(číselník typů dokladů, číselník středisek ...)
Číselníky můžeme rozdělit na globální, jejichž obsah využívá více modulů programu manas (sem patří
např. Číselník partnerů, ) a číselníky speciální, využívané pouze jedním modulem ekonomického
systému manas (např. Účtová osnova v účetnictví ...).
Každý číselník (i seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců
číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na
libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve
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svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v
řádku se barevně odliší.
Pohyb po větách číselníku
K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít levá
čtyři tlačítka umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka
nahoru a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.
Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném
poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované
věty.
Editace vět číselníku
Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy
dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro
jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.
V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců),
levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta
pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také myš nebo kurzorové klávesy na
klávesnici.
Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi,
další slouží k editaci číselníku.
Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit
všechny potřebné údaje,
tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných
údajů v jednotlivých řádcích databáze.
Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy
Esc.
Rozsáhlejší databáze (číselníky) mají při samostatném otevření číselníku v pravé části okna umístěna
tlačítka pro další funkce:
- Hledání podle čísla a Hledání podle jména - myší zatrhneme zaškrtávací políčko před požadovaným
druhem hledání a pak začneme psát první znaky (číslice nebo písmena), kurzor v seznamu automaticky
přeskakuje na první řádek (větu), který vyhovuje doposud zadaným znakům.
- Nová věta v databázi - tlačítko Nový/R a Nový/A - slouží k přidání nové věty do databáze, otevře se nové
okno se záložkami, v nichž postupně vyplňujeme potřebné údaje.
- Zrušit větu v databázi - najedeme kurzorem na řádek s větou, kterou chceme zrušit a klikneme na
tlačítko Zrušit. Po potvrzení je věta z databáze odstraněna.
- Opravit větu v databázi - opět zvolíme kurzorem řádek s větou, jejíž údaje chceme opravit. Větu
otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo
potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty. Otevře se nové okno
s údaji vyplněnými v této větě databáze, můžeme listovat mezi jednotlivými záložkami a požadované
údaje opravit.
Výběr z číselníků při práci s programem
Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka tři tečky nebo šipka v pravé části
zadávaného pole nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s
programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme
buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané
položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky
číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku.
Ve všech výběrech lze pomoci klaves <Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.
Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně
vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.
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Číselníky
Číselníky v programu manas plní dvě funkce. Slouží k usnadnění práce při vyplňování opakujících se
hodnot (např. číselník kódů DPH) nebo umožňují přizpůsobení vlastností programu potřebám uživatele
(číselník typů dokladů, číselník středisek ...)
Číselníky můžeme rozdělit na globální, jejichž obsah využívá více modulů programu manas (sem patří
např. Číselník partnerů, ) a číselníky speciální, využívané pouze jedním modulem ekonomického
systému manas (např. Číselníky v účetnictví ...).

Práce s číselníky
Číselníky v programu manas plní dvě funkce. Slouží k usnadnění práce při vyplňování opakujících se
hodnot (např. číselník kódů DPH) nebo umožňují přizpůsobení vlastností programu potřebám vaší firmy
(číselník typů dokladů, číselník středisek ...)
Každý číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců
číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na
libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve
svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v
řádku se barevně odliší.
1. Pohyb po větách číselníku
K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít levá
čtyři tlačítka umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka
nahoru a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.
Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném
poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované
věty.
2. Editace vět číselníku
Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy
dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro
jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.
V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců),
levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta
pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také myš nebo kurzorové klávesy na
klávesnici.
Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi,
další slouží k editaci číselníku.
Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit
všechny potřebné údaje,
tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných
údajů v jednotlivých řádcích databáze.
Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy
Esc.
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Rozsáhlejší databáze (číselníky) mají při samostatném otevření číselníku v pravé části okna umístěna
tlačítka pro další funkce:
- Hledání podle čísla a Hledání podle jména - myší zatrhneme zaškrtávací políčko před požadovaným
druhem hledání a pak začneme psát první znaky (číslice nebo písmena), kurzor v seznamu automaticky
přeskakuje na první řádek (větu), který vyhovuje doposud zadaným znakům.
- Nová věta v databázi - tlačítko Nový/R a Nový/A - slouží k přidání nové věty do databáze, otevře se nové
okno se záložkami, v nichž postupně vyplňujeme potřebné údaje.
- Zrušit větu v databázi - najedeme kurzorem na řádek s větou, kterou chceme zrušit a klikneme na
tlačítko Zrušit. Po potvrzení je věta z databáze odstraněna.
- Opravit větu v databázi - opět zvolíme kurzorem řádek s větou, jejíž údaje chceme opravit. Větu
otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném poli zvolené věty nebo
potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované věty. Otevře se nové okno
s údaji vyplněnými v této větě databáze, můžeme listovat mezi jednotlivými záložkami a požadované
údaje opravit.
3. Výběr z číselníků při práci s programem
Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka (tři tečky) nebo (šipka) v pravé
části zadávaného pole nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s
programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme
buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané
položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky
číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku.
Ve všech výběrech lze pomoci klaves <Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.
Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně
vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.
Použití kláves F9 a F10 je zablokováno, jestliže do pole zadáme neexistující číselný kód (např. účet
211011, který není zadán v účtové osnově) a potvrdíme ho klávesou Enter. V takovém případě je možno
pro otevření číselníku použít tlačítko (šipka) napravo od zadávaného pole nebo číselník otevřít kombinací
kláves Alt a šipka dolů (informace se objeví ve žlutém poli po stisku klávesy F9 nebo F10). Následný
výběr provedeme posunutím kurzorovými klávesami nebo myší a potvrdíme klávesou ENTER. Při další
práci s číselníky (bez předchozího špatného zadání) lze samozřejmě opět pro výběr použít klávesu F9
nebo F10.

Obecné číselníky
1. Číselník aut
vytvoříme, pokud evidenci aut včetně řidičů a závozníků potřebujeme pro svou interní potřebu případně pro
uvedení řidičů na dokladu.
Kliknutím na tlačítko "+" otevřeme novou větu (řádek v databázi) a do ní zapíšeme potřebné údaje.
Číselník vytiskneme kliknutím na tlačítko "Tisk".
2. Číselník čárkového kódu
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Má význam při prodeji zboží ve velkoobchodě nebo i maloobchodě prostřednictvím modulu POS-Pokladní
systém.
Při zadání nového čárkového kódu se v číselníku ČK doplní název zboží.
Čárkový kód lze z číselníku zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit. Pro přidání nového kódu použijeme tlačítko
+
a zadáme všechny pro nás důležité hodnoty. Stejným způsobem - kliknutím tentokrát na tlačítko Opravit
provedeme opravu již zapsaných údajů v číselníku čárkového kódu.
Na monitoru se objeví malé okno s údaji aktivní věty, kde je možno opravit číslo zboží, druh obalu a
egalizaci.
3. Číselník obcí ČR
Obsahuje seznam 14.461 obcí ČR - bude použit jednak pro doplnění v číselníku partnerů a pro řešení
rozvozů a rozborů,
mimo jiných údajů obsahuje:
- vzdušná vzdálenost obce z Ostravy, Uherského Brodu a Brna ---> lze posoudit vhodnost závozu z
distribučního místa
- silniční vzdálenosti - doplní se
- počet obyvatel a počet podnikatelů (cca odpovídající) pro posouzení velikosti obce
- čtverec 10/25/50/100 - každá obec je zařazena do čtverce o hraně 10/25/50/100 km
(přesnost +/- 200 m !!!) pro jeden z možných algoritmů řešení rozvozů
Při tisku tisknou se pouze vybrané věty
- zobrazeny doplňující údaje
- lze hledat podle jména, čísla i PSČ - i podle části zleva (např. pouze řetězec 687)
4. Číselník uživatelů
Pro každého uživatele lze nastavit rozlišení, zda je nebo není (může být):
- dealer
- scaner
- vychystávač
- vychystávač 2
- dispečer
- transfer
- expedient
Při výběru při pořizování dokladu se nabídnou odpovídající uživatelé.
5. Číselník skupin zboží
Zde můžeme definovat libovolný počet skupin zboží. Se skupinou zboží se poté pracuje specifickým
způsobem
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2.18 INFO partner
2010.04.16a / 00:00
009) INFO partner / Informace
- zrušena skupina Informace na Internetu

2004.09.15d / 21:00
02) Program - informace z číselníku zboží a partnerů
- kdekoliv lze použít:
Shift + F9 ... informace z číselníku partnerů
Shift + F10 ... informace z číselníku zboží
vzájemné a opakované použití je blokováno - ozve se 2x siréna
po zadání textového řetězce je po F8 provedeno fulltextové hledání

2002.07.01d / 19:00
02) Info za partnera - Shift + F9
- tlačítko Saldo
- stejné údaje jako ze SALDO.F5, ale v reálu bez nutnosti importu SALDO.F5
- použije index CisloPartnera2
- tlačítko Saldo za IČO
- stejné údaje jako ze SALDO.F5, ale v reálu bez nutnosti importu SALDO.F5
- použije index ICO2

2002.07.01c / 15:00
03) Info za partnera - Shift + F9
- tlačítko Saldo
- stejné údaje jako ze SALDO.F5, ale v reálu bez nutnosti importu SALDO.F5
- tlačítko Saldo za IČO
- stejné údaje jako ze SALDO.F5, ale v reálu bez nutnosti importu SALDO.F5

2002.07.01a / 07:00
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01) Info za partnera - Shift + F9
- tlačítko pro výpočet celkové neuhrazené částky
- zaškrtávací pole pro zobrazení pouze neuhrazených dokladů

1999.11.20a
- za partnera je po <Shift>+<F9> dostupne:
Saldo ... saldo za partnera
Saldo za ICO ... saldo za ICO, pro rozsahle polozky
se nezobrazi, ale lze tisknout (i kdyz se ani pred
tiskem cele nezobrazi)
Saldo Suma za ICO ... jen souctove radky, obchazi problem s rozsahlou
polozkou
- samostatne lze tisknout

2.19 INFO zboží
2012.01.26d / 18:00
001) Shift + F10 - INFO Zboží
- doplněn přehled čárkových kódů

2010.04.16a / 00:00
010) INFO zboží / Informace
- zrušena skupina Informace na Internetu

2010.02.17a / 12:00
004) Zjišťování informací o zboží v seznamu PL pomocí Ctrl+F10 - upraveno

2004.09.15d / 21:00
02) Program - informace z číselníku zboží a partnerů
- kdekoliv lze použít:
Shift + F9 ... informace z číselníku partnerů
Shift + F10 ... informace z číselníku zboží
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vzájemné a opakované použití je blokováno - ozve se 2x siréna
po zadání textového řetězce je po F8 provedeno fulltextové hledání

2000.08.04c / 15:30
- na kombinaci klaves <Ctrl>+<F10> se zobrazi okno s informacemi o zbozi
zadanem carkovym kodem

1999.12.30c
01) <Shift>+<F10> - informace o zbozi:
- po <Ceny> se vygeneruje z Ceny[1] sestava ceny bez DPH a s DPH
po uplatneni slevy 0-50% (po 0,5%)

2.20 Pořízení základních číselníků
Pořízení základních číselníků - zboží, skupin zboží a EANů
Jde o 3 základní číselníky nezbytné pro prodej a nákup.
V číselníku zboží - dostupný přes:
Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
nebo klávesovou zkratkou Ctrl + F9
je uveden veškerý sortiment zboží.
Číslo zboží je interní - jde o číslo 1 - 99999999.
Před pořízením tohoto číselníku při zahájení prodeje je
vhodné sortiment zboží rozčlenit do skupin podobných
vlastností - ty jsou uloženy v číselníku skupin zboží,
dostupném přes:
Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží
Číslo skupiny zboží je interní - jde o číslo 1 - 99999999.
Je vhodné a užitečné, když je číslo skupiny zboží součástí
čísla zboží pro jeho snadné rozlišení už na úrovni čísla zboží.
Pokud stačí 90 skupin zboží, může být zvoleno číslování
zboží např.:
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ssppp
kde ss je skupina zboží 10-99 (dvojmístné číslo)
ppp je pořadové číslo zboží ve skupině 000-999
Potom bude číselník skupin zboží obsahovat skupiny 10-99
a číselník zboží zboží 10000 - 99999.
Číselník EANů obsahuje seznam čárkových kódů napojených
na zboží - je dostupný přes:
Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
Je nutné jej naplnit v případě, že má být k prodeji
použity čárkové kódy.
Všechny 3 číselníky je možné při zahájení prodeje
naplnit na jednom místě následujícím postupem:
1) pomocí klávesové zkratky Alt + F9 vyvoláte okno
Nové zboží/služba/materiál
funkce je dostupná také přes:
Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
volbou funkce Nové/A
2) Nejprve doporučujeme vytvořit číselník skupin zboží tak,
že použijete funkce Přidej skupinu po naplnění pole
Číslo a Název číslem a názvem skupiny zboží
3) Pokud máte nějaký seznam zboží a máte již zboží ručně
očíslováno, můžete ho do číselníků doplnit následujícím
postupem:
ve skupině Přímé zadání požadovaného čísla zboží zadejte
do pole Číslo zboží požadované číslo a vpravo vyplňte
nejdůležitější další údaje o zboží:
Název zboží ... 32 znaků
MJ ... měrná jednotka, např. ks, kg, 8 znaků
DPH ... 0 = 0%, 1 = snížená sazba DPH 10%, 2 = základní sazba DPH 20%
Cena02 (prodejní s DPH) ... prodejní cena v Kč/MJ včetně DPH
Skupina ... skupinu vyberte vlevo v Seznamu skupin zboží
EAN ... čárkový kód, je možné jej sejmout i s českou diakritikou
při zapnuté české klávesnici
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nyní stiskněte:
Nové zboží - přímo
do číselníku zboží i číselníku čárkových kódů se zapíší
nastavené hodnoty a zobrazí se informační okno o přidání
zboží
4) Pokud tvoříte číselníky postupně, použijte následující postup:
vlevo v Seznamu skupin zboží zvolte požadovanou skupinu,
případně doplňte novou
vpravo ve skupině Číslo zboží tvořeno z: zvolte:
0 ... libovolné číslo zboží, bez ohledu na skupinu
2 ... skupina + 2 místa, Př.: 1001- 1099 pro skupinu 10
3 ... skupina + 3 místa, Př.: 10001- 10099 pro skupinu 10
4 ... skupina + 4 místa, Př.: 100001-100099 pro skupinu 10
stiskněte tlačítko
=>
a vyčkejte, dokud pod tímto tlačítkem nezmizí červeně Moment
a v poli Seznam koncových položek v dané skupině se zobrazí
seznam čísel zboží ve zvolené skupině zboží, pro které je
následující číslo zboží v pořadí volné
pokud tuto funkci budete používat systematicky, nabídne se Vám
vždy poslední číslo zboží ve skupině a nově přidané zboží
bude mít číslo o jedničku vyšší (např. 1001, 1002, 1003, ...)
klikněte na řádek se zbožím
vpravo nahoře v okně vyplňte nejdůležitější další údaje o zboží:
Název zboží ... 32 znaků
MJ ... měrná jednotka, např. ks, kg, 8 znaků
DPH ... 0 = 0%, 1 = snížená sazba DPH 10%, 2 = základní sazba DPH 20%
Cena02 (prodejní s DPH) ... prodejní cena v Kč/MJ včetně DPH
Skupina ... skupinu vyberte vlevo v Seznamu skupin zboží
EAN ... čárkový kód, je možné jej sejmout i s českou diakritikou
při zapnuté české klávesnici
nyní stiskněte:
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Nové zboží - ve skupině
do číselníku zboží i číselníku čárkových kódů se zapíší
nastavené hodnoty a zobrazí se informační okno o přidání
zboží
Číselníky Vám také můžeme vytvořit na zakázku z dodaných
podkladů v elektronické podobě např. z textových nebo Excelových
seznamů, DBF tabulek z jiných programů a pod.

2.21 Replikace tabulek
2015.10.08a / 00:00
004) Replikace je vypnuta na POS

FAQ - Jak se liší parametry replikace XX a HR+HD+HP
- pro replikaci XX dostupných 1.305 parametrů = jednotlivých polí jednotlivých číselníků, která jsou
dostupná
k replikaci
jsou vyloučena pole:
- AutoInc
- BLOB
- která se často mění
seznam polí vyloučených z replikace (nejsou dostupná v parametrech replikace):
CK AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
CK ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...
CK ZmenaDatumServer ,,, DateTime ... karta ...
CK ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...
CK ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...
CK ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...
CK ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...
DO AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
DO BlobMEMO ,,, BlobMEMO
DO BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
DO ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
DO ZmenaDatumServer ,,, DateTime
DO ZmenaKdo ,,, Byte
DO ZmenaKod ,,, Byte
DO ZmenaPC ,,, Byte
DO ZmenaPocet ,,, Int32
OB AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
OB BlobMEMO ,,, BlobMEMO
OB BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
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OB ZasobaKc ,,, Currency / index ZasobaKcDesc
OB ZasobaMJ ,,, Double / index ZasobaMJDesc ... karta ... zásoba MJ
OB ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
OB ZmenaDatumServer ,,, DateTime
OB ZmenaKdo ,,, Byte
OB ZmenaKod ,,, Byte
OB ZmenaPC ,,, Byte
OB ZmenaPocet ,,, Int32
PA AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
PA BlobMEMO ,,, BlobMEMO ... karta ...
PA BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO ... karta ...
PA ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...
PA ZmenaDatumServer ,,, DateTime
PA ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...
PA ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...
PA ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...
PA ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...
PP M_01 ,,, BlobMEMO
PP M_02 ,,, BlobMEMO
PP M_03 ,,, BlobMEMO
PP M_04 ,,, BlobMEMO
PP M_05 ,,, BlobMEMO
PP M_06 ,,, BlobMEMO
PP M_07 ,,, BlobMEMO
PP M_08 ,,, BlobMEMO
PP M_09 ,,, BlobMEMO
PP M_10 ,,, BlobMEMO
PP M_11 ,,, BlobMEMO
PP M_12 ,,, BlobMEMO
PP M_13 ,,, BlobMEMO
PP M_14 ,,, BlobMEMO
PP M_15 ,,, BlobMEMO
PP M_16 ,,, BlobMEMO
PP M_17 ,,, BlobMEMO
PP M_18 ,,, BlobMEMO
PP M_19 ,,, BlobMEMO
PP M_20 ,,, BlobMEMO
PP M_21 ,,, BlobMEMO
PP M_22 ,,, BlobMEMO
PP M_23 ,,, BlobMEMO
PP M_24 ,,, BlobMEMO
PP M_25 ,,, BlobMEMO
PP M_26 ,,, BlobMEMO
PP M_27 ,,, BlobMEMO
PP M_28 ,,, BlobMEMO
PP M_29 ,,, BlobMEMO
PP M_30 ,,, BlobMEMO
PP M_31 ,,, BlobMEMO
PP M_32 ,,, BlobMEMO
PP PoleAutoInc ,,, AutoInc / index + index PoleAutoIncDesc
PP ZmenaDatum ,,, DateTime
PP ZmenaDatumServer ,,, DateTime
PP ZmenaKdo ,,, Int32
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PP ZmenaKod ,,, Int32
PP ZmenaPC ,,, Int32
PP ZmenaPocet ,,, Int32
PS AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
PS BlobMEMO ,,, BlobMEMO
PS BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
PS ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
PS ZmenaDatumServer ,,, DateTime
PS ZmenaKdo ,,, Byte
PS ZmenaKod ,,, Byte
PS ZmenaPC ,,, Byte
PS ZmenaPocet ,,, Int32
ZB AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
ZB BlobMEMO ,,, BlobMEMO ... karta ...
ZB BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO ... karta ...
ZB Currency_09 ,,, Currency ... Posledni prodejni cena
ZB Dodavatel1 ,,, Int32
ZB Dodavatel10 ,,, Int32
ZB Dodavatel2 ,,, Int32
ZB Dodavatel3 ,,, Int32
ZB Dodavatel4 ,,, Int32
ZB Dodavatel5 ,,, Int32
ZB Dodavatel6 ,,, Int32
ZB Dodavatel7 ,,, Int32
ZB Dodavatel8 ,,, Int32
ZB Dodavatel9 ,,, Int32
ZB Double_10 ,,, Double ... Datum posledniho prodeje CAST(Double_10 AS DateTime)
ZB Int32_02 ,,, Int32 ... Posledni odberatel
ZB ZasobaKc ,,, Currency / index ZasobaKcDesc ... karta ...
ZB ZasobaMJ ,,, Double / index ZasobaMJDesc ... karta ...
ZB ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc ... karta ...
ZB ZmenaDatumServer ,,, DateTime ... karta ...
ZB ZmenaKdo ,,, Byte ... karta ...
ZB ZmenaKod ,,, Byte ... karta ...
ZB ZmenaPC ,,, Byte ... karta ...
ZB ZmenaPocet ,,, Int32 ... karta ...
ZP M_01 ,,, BlobMEMO
ZP M_02 ,,, BlobMEMO
ZP M_03 ,,, BlobMEMO
ZP M_04 ,,, BlobMEMO
ZP M_05 ,,, BlobMEMO
ZP M_06 ,,, BlobMEMO
ZP M_07 ,,, BlobMEMO
ZP M_08 ,,, BlobMEMO
ZP M_09 ,,, BlobMEMO
ZP M_10 ,,, BlobMEMO
ZP M_11 ,,, BlobMEMO
ZP M_12 ,,, BlobMEMO
ZP M_13 ,,, BlobMEMO
ZP M_14 ,,, BlobMEMO
ZP M_15 ,,, BlobMEMO
ZP M_16 ,,, BlobMEMO
ZP M_17 ,,, BlobMEMO
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ZP M_18 ,,, BlobMEMO
ZP M_19 ,,, BlobMEMO
ZP M_20 ,,, BlobMEMO
ZP M_21 ,,, BlobMEMO
ZP M_22 ,,, BlobMEMO
ZP M_23 ,,, BlobMEMO
ZP M_24 ,,, BlobMEMO
ZP M_25 ,,, BlobMEMO
ZP M_26 ,,, BlobMEMO
ZP M_27 ,,, BlobMEMO
ZP M_28 ,,, BlobMEMO
ZP M_29 ,,, BlobMEMO
ZP M_30 ,,, BlobMEMO
ZP M_31 ,,, BlobMEMO
ZP M_32 ,,, BlobMEMO
ZP PoleAutoInc ,,, AutoInc / index + index PoleAutoIncDesc
ZP ZmenaDatum ,,, DateTime
ZP ZmenaDatumServer ,,, DateTime
ZP ZmenaKdo ,,, Int32
ZP ZmenaKod ,,, Int32
ZP ZmenaPC ,,, Int32
ZP ZmenaPocet ,,, Int32
ZR M_01 ,,, BlobMEMO
ZR M_02 ,,, BlobMEMO
ZR M_03 ,,, BlobMEMO
ZR M_04 ,,, BlobMEMO
ZR M_05 ,,, BlobMEMO
ZR M_06 ,,, BlobMEMO
ZR M_07 ,,, BlobMEMO
ZR M_08 ,,, BlobMEMO
ZR M_09 ,,, BlobMEMO
ZR M_10 ,,, BlobMEMO
ZR M_11 ,,, BlobMEMO
ZR M_12 ,,, BlobMEMO
ZR M_13 ,,, BlobMEMO
ZR M_14 ,,, BlobMEMO
ZR M_15 ,,, BlobMEMO
ZR M_16 ,,, BlobMEMO
ZR M_17 ,,, BlobMEMO
ZR M_18 ,,, BlobMEMO
ZR M_19 ,,, BlobMEMO
ZR M_20 ,,, BlobMEMO
ZR M_21 ,,, BlobMEMO
ZR M_22 ,,, BlobMEMO
ZR M_23 ,,, BlobMEMO
ZR M_24 ,,, BlobMEMO
ZR M_25 ,,, BlobMEMO
ZR M_26 ,,, BlobMEMO
ZR M_27 ,,, BlobMEMO
ZR M_28 ,,, BlobMEMO
ZR M_29 ,,, BlobMEMO
ZR M_30 ,,, BlobMEMO
ZR M_31 ,,, BlobMEMO
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ZR M_32 ,,, BlobMEMO
ZR PoleAutoInc ,,, AutoInc / index + index PoleAutoIncDesc
ZR ZmenaDatum ,,, DateTime
ZR ZmenaDatumServer ,,, DateTime
ZR ZmenaKdo ,,, Int32
ZR ZmenaKod ,,, Int32
ZR ZmenaPC ,,, Int32
ZR ZmenaPocet ,,, Int32
ZS AutoInc ,,, AutoInc / index AutoIncDesc
ZS BlobMEMO ,,, BlobMEMO
ZS BlobMemoPoznamka ,,, BlobMEMO
ZS ZmenaDatum ,,, DateTime / index ZmenaDatumDesc
ZS ZmenaDatumServer ,,, DateTime
ZS ZmenaKdo ,,, Byte
ZS ZmenaKod ,,, Byte
ZS ZmenaPC ,,, Byte
ZS ZmenaPocet ,,, Int32
- pro replikaci HR+HD+HP dostupných 1.302 parametrů = jednotlivých polí jednotlivých číselníků, která
jsou dostupná
k replikaci
změny oproti replikaci XX:
- nejsou dostupná pole, která mají na maloobchodě jiný význam
ZB Cena01 ,,, Currency ... ProdejniCenaVOBezDPH ... karta ...
ZB Cena02 ,,, Currency ... ProdejniCenaMOSDPH ... karta ...
ZB Cena03 ,,, Currency ... karta ...
- pole se změněným významem proti XX:
ZB Cena23 ,,, Currency ... karta ... XX/Cena01
ZB Cena24 ,,, Currency ... karta ... XX/Cena02
ZB Cena25 ,,, Currency ... karta ... XX/Cena03
t.j.:
pole Cena23 v HR+HD+HP se bude replikovat do pole Cena01 v XX
pole Cena24 v HR+HD+HP se bude replikovat do pole Cena02 v XX
pole Cena25 v HR+HD+HP se bude replikovat do pole Cena03 v XX
maloobchodní ceny tak mohou být nastaveny přímo ve VO číselnících HR+HD+HP, nebo nastaveny
až přímo v Centrálním
číselníku XX pro maloobchod v polích:
Cena01 - MO nákupní cenu bez DPH
Cena02 - MO prodejní cenu s DPH
Cena03 - MO slevněnou cenu s DPH
podobně mohou být v budoucnu doplněna a nastavena pole Marže % a Koef. měrné ceny, která budou
mít na MO jiné hodnoty
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2006.12.08a / 18:00
002) Replikace tabulek
- po rozsáhlých úpravách jádra programu je program připraven pro
replikaci dat zvolených tabulek např. mezi vzdálenými pobočkami
a centrálou
zatím se replikují změny provedené v číselníku partnerů
změny se ukládají do denních tabulek:
R_rrmmdd
např.: R_061208.nx1
speciálně pro číselník partnerů se ještě replikují samostatně
změny do tabulky:
aa__REP1
např.: HR__REP1.nx1

2.22 Replikace - tabulky
===================================================
Replikace
--------------------------------------------------Druh: REPL
Typ: REPL
Název: Replikace - partneři, denní
Soubor: R_rrmmdd
--------------------------------------------------Druh: REPP
Typ: REPL
Název: Replikace - partneři
Soubor: aa__REP1
--------------------------------------------------Druh: RI00
Typ: NX00
Název: Replikace objednávek
Soubor: HR__NX00
===================================================

2.23 Seznam obcí
2011.12.03d / 16:00
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001) Číselník obcí
- obnoveno pole a sloupec
Počet obyvatel (přibližný před rokem 2000)

Seznam obcí
Obsahuje seznam 14.461 obcí ČR - bude použit jednak pro doplnění v číselníku partnerů a pro řešení
rozvozů a rozborů,
mimo jiných údajů obsahuje:
- vzdušná vzdálenost obce z Ostravy, Uherského Brodu a Brna ---> lze posoudit vhodnost závozu z
distribučního místa
- silniční vzdálenosti - doplní se
- počet obyvatel a počet podnikatelů (cca odpovídající) pro posouzení velikosti obce
- čtverec 10/25/50/100 - každá obec je zařazena do čtverce o hraně 10/25/50/100 km
(přesnost +/- 200 m !!!) pro jeden z možných algoritmů řešení rozvozů
Při tisku se tisknou pouze vybrané věty
- zobrazeny doplňující údaje
- lze hledat podle jména, čísla i PSČ - i podle části zleva (např. pouze řetězec 687)

2.24

SQL
2015.10.05a / 00:00
001) Servis / Číselník zboží / Export SQL + obdobná funkce u ostatních číselníků
- vedle SELECT lze v SQL použít i UPDATE a DELETE
- lze použít libovolnou tabulku, kterou program používá

2.25 Tabulky
===================================================
Číselníky
--------------------------------------------------Druh: AU00
Typ: AU00
Název: Číselník aut
Soubor: aa__AU00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník aut
--------------------------------------------------Druh: CK00
Typ: CK00
Název: Číselník čárkového kódu
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Soubor: as__CK00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
Indexy: Cislo, Cislo32
--------------------------------------------------Druh: DO00
Typ: ZS00
Název: Číselník dodavatelů
Soubor: as__DO00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník dodavatelů
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: aa__AU88 ... Číselník aut
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník aut
--------------------------------------------------Druh: O200
Typ: Z200
Název: Číselník obalů
Soubor: as__O201
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník obalů
Indexy: Cislo
--------------------------------------------------Druh: OBCE
Typ: OBCE
Název: Seznam obcí
Soubor: __OBCECR
Funkce: Servis / Číselníky / Seznam obcí
Indexy: Cislo
--------------------------------------------------Druh: OKRE
Typ: OKRE
Název: Územní celky
Soubor: __OKREEU / OKRE - celky EU
Soubor: __OKREKR / OKRE - kraje
Soubor: __OKREOK / OKRE - okresy
Soubor: __OKREUC / OKRE - územní celky
--------------------------------------------------Druh: P200
Druh: P201
Druh: P202
Druh: P203
Typ: P200
Název: Číselník partnerů
Soubor: aa__P200
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů
Indexy: Cislo, Cislo32
--------------------------------------------------Druh: P299
Typ: P299
Název: Číselník partnerů - kopie na účetním serveru
Soubor: aa__P299
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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Druh: PAF5
Typ: PAF5
Název: Číselník partnerů - Informace o partnerovi
Soubor: aa__PP00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů - Informace o partnerovi
--------------------------------------------------Druh: PAF6
Typ: PAF6
Název: Číselník partnerů - Informace o partnerovi - za IČO
Soubor: aa__PI00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů - Informace o partnerovi - za IČO
--------------------------------------------------Druh: PAR1
Typ: PAR1
Název: Parametry
Soubor: as__RCP1
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Restaurační systém - Přepočítej receptury
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Receptura
Soubor: as__P211
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Seznam partnerů - Partner - další parametry
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník partnerů / Karta partnera / Uživatel - Partner - další parametry
--------------------------------------------------Druh: PAR2
Typ: PAR1
Název: Parametry
Soubor: as__ZB11
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Seznam zboží - PAR
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Zboží - další parametry
--------------------------------------------------Druh: PS00
Typ: DBXX
Soubor: as__PS00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin partnerů
Soubor: as__RL00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník rozvozů/rozvozových listů
Soubor: as__SD00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník soupisů dokladů
--------------------------------------------------Druh: RI00
Typ: DBXX
Název: Číselník řidičů
Soubor: aa__RI00
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník řidičů
--------------------------------------------------Druh: SK00
Typ: PA04
Název: Číselník středisek
Soubor: aa__SK00
Funkce: Konfigurace / Program / Číselník středisek
--------------------------------------------------Druh: Z200
Druh: Z201
Druh: Z202
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Druh: Z203
Typ: Z200
Název: Číselník zboží
Soubor: as__Z201
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží
Indexy: Cislo, Cislo32, SkupinaNazev
--------------------------------------------------Druh: ZBF5
Typ: ZBF5
Název: Zboží - INFO
Soubor: as__ZI01
--------------------------------------------------Druh: ZS00
Typ: ZS00
Název: Číselník skupin zboží
Soubor: as__ZS01
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží
Soubor: HR__AKCE
Funkce: Sklad / Akce VO
Soubor: HR__PRM1
===================================================

2.26 Výběr z číselníku
2010.01.11a / 13:00
007) Upraven výběr z číselníků

3

Daňová evidence

3.1

Částečné úhrady
2009.02.17a / 00:00
009) DE - částečné úhrady - nutno doúčtovat ručně

3.2

Číselník středisek
Číselník středisek
V panelu Číselník středisek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých středisek a jejich slovní
výstižné označení. Účtování výdajů a příjmů vrub či ve prospěch jednotlivých středisek nastavíme v
konfiguraci zatrhnutím příslušného políčka.
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Číselník typů dokladů
Číselník typů dokladů
V číselníku typů dokladů jsou nastaveny jednotlivé typy dokladů z hlediska účetního pohybu - tj. např.
pokladní doklady výdajové a příjmové (případně více pokladen), vnitřní zúčtování, bankovní výpisy v
závislosti na počtu bankovních účtů, faktury přijaté a vydané pro evidenci saldokonta atd..
Jednotlivá pole číselníku typů dokladů slouží k charakterizování typů dokladů podle druhu účetního
pohybu a k nastavení případných hodnot pro import dokladů z jiných modulů programu manas. K tomu
slouží následující pole:
Číslo - zde zadáme libovolný jedno až čtyřciferný číselný kód pro každý námi zvolený typ dokladu
Název - jasný a srozumitelný název, který charakterizuje druh účetního pohybu a přebírá se spolu s
číslem typu dokladu po zaúčtování do hlavičky účetního doklad
Číselná řada - zde je možno nastavit předčíslí číselné řady při pořizování daného typu dokladu, např.
20030000 pro typ dokladu 1 - příjem do pokladny, při číslování je pak struktura čísla dokladu následující:
001/20030001, 20030002 atd.. Pro praktickou práci není nutno předčíslí nastavovat, číslo dokladu při
zpracování se vždy skládá z kódu (čísla) typu dokladu a pak pořadového čísla podle zvoleného druhu
číslování (buď pořadové číslo věty nebo pořadové číslo v rámci daného typu dokladu).
Saldo - pouze u saldokontních typů dokladů zadáme hodnotu 1 (-1) u přijatých faktur a 2 (-2) u faktur
vydaných – záporná hodnota je použita pro dobropisy přijaté či vydané.
Středisko Předmět operace - libovolný textový řetězec zde zadaný se při zvolení typu dokladu v účetnictví doplní do
pole „předmět operace" v hlavičce účetního dokladu a je možno k němu cokoliv dopsat na doplnění a
upřesnění
Další pole - jejichž označení začíná písmenem I slouží k nastavení účtů z účtové osnovy, na něž se při
importu dokladů z jiných modulů programu MANAS zaúčtují jednotlivé částky. Je nutno nastavit účet pro
celkovou částku, základ 5 a 19 %, daň 5 a 19 % (respektive základní a snížená sazba DPH dle
platného zákona o DPH) a zaokrouhlení včetně rozlišení strany účtu MD nebo Dal pro zaúčtování. Další
pole obsahující v názvu DPH slouží k zadání kódu DPH opět pro zaúčtování importovaných dokladů z
jiných modulů programu.

Číselník typů dokladů
V číselníku typů dokladů jsou nastaveny jednotlivé typy dokladů z hlediska účetního pohybu - tj. např.
pokladní doklady výdajové a příjmové (případně více pokladen), vnitřní zúčtování, bankovní výpisy v
závislosti na počtu bankovních účtů, faktury přijaté a vydané pro evidenci saldokonta atd..
Jednotlivá pole číselníku typů dokladů slouží k charakterizování typů dokladů podle druhu účetního
pohybu a k nastavení případných hodnot pro import dokladů z jiných modulů programu manas. K tomu
slouží následující pole:
Číslo - zde zadáme libovolný jedno až čtyřciferný číselný kód pro každý námi zvolený typ dokladu
Název - jasný a srozumitelný název, který charakterizuje druh účetního pohybu a přebírá se spolu s
číslem typu dokladu po zaúčtování do hlavičky účetního doklad
Číselná řada - zde je možno nastavit předčíslí číselné řady při pořizování daného typu dokladu, např.
20030000 pro typ dokladu 1 - příjem do pokladny, při číslování je pak struktura čísla dokladu následující:
001/20030001, 20030002 atd.. Pro praktickou práci není nutno předčíslí nastavovat, číslo dokladu při
zpracování se vždy skládá z kódu (čísla) typu dokladu a pak pořadového čísla podle zvoleného druhu
číslování (buď pořadové číslo věty nebo pořadové číslo v rámci daného typu dokladu).
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Saldo - pouze u saldokontních typů dokladů zadáme hodnotu 1 (-1) u přijatých faktur a 2 (-2) u faktur
vydaných – záporná hodnota je použita pro dobropisy přijaté či vydané.
Středisko Předmět operace - libovolný textový řetězec zde zadaný se při zvolení typu dokladu v účetnictví doplní do
pole „předmět operace" v hlavičce účetního dokladu a je možno k němu cokoliv dopsat na doplnění a
upřesnění
Další pole - jejichž označení začíná písmenem I slouží k nastavení účtů z účtové osnovy, na něž se při
importu dokladů z jiných modulů programu MANAS zaúčtují jednotlivé částky. Je nutno nastavit účet pro
celkovou částku, základ 5 a 19 %, daň 5 a 19 % (respektive základní a snížená sazba DPH dle
platného zákona o DPH) a zaokrouhlení včetně rozlišení strany účtu MD nebo Dal pro zaúčtování. Další
pole obsahující v názvu DPH slouží k zadání kódu DPH opět pro zaúčtování importovaných dokladů z
jiných modulů programu.
Číselník typů dokladů obsahuje všechny údaje o každém typu dokladu v jednom dlouhém řádku, níže
jsou první dva řádky číselníku postupně nasnímány:
Základní typy dokladů
Pro praktické vedení daňové evidence je potřeba nastavit pouze základní typy dokladů, jak je to např. v
tomto případě:
Tento základní číselník lze rozšiřovat o další typy dokladů, pokud potřebujeme evidovat pohyb na více
pokladnách nebo používáme větší počet bankovních účtů. Nový typ dokladů zadáme do prázdného řádku
v číselníku typů dokladů. Prázdný řádek se otevře kliknutím na tlačítko + vlevo nahoře nad řádky, lze ho
otevřít také kurzorovou klávesou "šipka dolů" použitou na posledním řádku databáze typů dokladů. Po
jednotlivých sloupcích databáze se pohybujeme kurzorovými klávesami "šipka vlevo", "šipka vpravo".

3.4

Číselník zakázek
Číselník zakázek
V panelu Číselník zakázek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých zakázek a jejich slovní
výstižné označení. Do pole Poznámka můžeme napsat údaj blíže charakterizující danou zakázku.

3.5

Číselníky
Číselníky
Složka Číselníky obsahuje následující spustitelné funkce:
1.
Účtová osnova - seznam daňových i nedaňových příjmů a výdajů lze upravit přesně podle Vašich
požadavků
2.
Účtová osnova - vzorová - zde jsou nastaveny druhy příjmů a výdajů v doporučeném členění
3.
Číselník typů dokladů - typ dokladu určuje způsob práce s dokladem při zpracování v daňové
evidenci
4.
Číselník středisek - nutno vyplnit, pokud se středisky pracujeme
5.
Číselník zakázek - nutno vyplnit pouze v případě práce se zakázkami
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6.
7.
8.

3.6

Číselník DPH - aktuální
Číselník DPH - základy
Číselník DPH - 343.xxx

Daňová evidence
2016.04.20a / 08:00
002) Daňová evidence = Jednoduché účetnictví
- doplněn nový modul DPH + Kontrolní hlášení v Sestavách
- pracuje s účetními doklady i saldokontními doklady

2008.10.27a / 00:00
003) DE - Daňová evidence
- upraveno zaúčtování zahraniční platby

Daňová evidence
Po dvojkliku na nápis "Daňová evidence" v levém rozbalovacím menu se zobrazí jednotlivé složky skupiny funkcí tohoto modulu:
•
Doklady - obsahuje databázi účetních dokladů a saldokontních dokladů. Prostřednictvím této
funkce zadáváme do daňové evidence data z prvotních dokladů (pokladní doklady, bankovní výpisy, vnitřní
účetní doklady) a zároveň jsou do této databáze automaticky generovány doklady při účtování o platbách
saldokontních dokladů.
•
Číselníky - účtová osnova (druhy výdajů a příjmů daňových případně nedaňových), číselník typů
dokladů, zakázek a DPH
•
Filtry - pomocné funkce sloužící k výběru dokladů podle zadaných kritérií
•
Platby / Úhrady - zadávání plateb saldokontních dokladů (automaticky vygeneruje doklad o
platbě a zapíše platbu do hlavičky saldokontního dokladu)
•
Sestavy - výstupní tiskové sestavy z hlediska účetnictví a DPH
•
Saldokonto - výstupní sestavy evidence pohledávek a závazků
Evidence daňových příjmů a výdajů (dříve jednoduché účetnictví) je v programovém vybavení manas
řešena stejnými prostředky jako klasické podvojné účetnictví. Princip zápisu je stejný, liší se systém
účtování. Neúčtuje se o pohledávkách a závazcích, ale pouze o faktických příjmech a výdajích daňově
uznatelných z hlediska daně z příjmu fyzických osob.
Každou částku výdaje či příjmu zapisujeme na dva účty (do dvou sloupců peněžního deníku):
1. rozhodneme zda se jedná o výdaj (příjem) hotovostní - pokladna nebo bezhotovostní - běžný účet
2. rozhodneme o jaký druh výdaje (příjmu) se jedná - za materiál, za zboží, režie, služby ...
Proto lze pro evidenci daňových výdajů a příjmů využít klasického "podvojného" zápisu do databáze
účetních dokladů a zjednodušení evidence dosáhneme vhodným nastavením účtové osnovy, tj. vlastně
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sloupců peněžního deníku - neboli druhů daňově uznatelných výdajů a příjmů.
V neposlední řadě nám tento způsob umožňuje evidovat libovolný počet pokladen, běžných účtů, členit
daňové výdaje podle našich potřeb či evidovat v případě potřeby i výdaje nedaňové.

DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve Jednoduché účetnictví)
Evidence daňových příjmů a výdajů (dříve jednoduché účetnictví) je v programovém vybavení manas
řešena stejnými prostředky jako klasické podvojné účetnictví. Princip zápisu je stejný, liší se systém
účtování. Neúčtuje se o pohledávcích a závazcích, ale pouze o faktických příjmech a výdajích daňově
uznatelných z hlediska daně z příjmu fyzických osob.
Každou částku výdaje či příjmu zapisujeme na dva účty (do dvou sloupců peněžního deníku):
1. rozhodneme zda se jedná o výdaj (příjem) hotovostní - pokladna nebo bezhotovostní - běžný účet
2. rozhodneme o jaký druh výdaje (příjmu) se jedná - za materiál, za zboží, režie, služby ...
Proto lze pro evidenci daňových výdajů a příjmů využít klasického "podvojného" zápisu do databáze
účetních dokladů a zjednodušení evidence dosáhneme vhodným nastavením účtové osnovy, tj. vlastně
sloupců peněžního deníku - neboli druhů daňově uznatelných výdajů a příjmů.
V neposlední řadě nám tento způsob umožňuje evidovat libovolný počet pokladen, běžných účtů, členit
daňové výdaje podle našich potřeb či evidovat v případě potřeby i výdaje nedaňové.

Účetní doklady - evidence příjmů a výdajů
V tomto panelu evidujeme všechny hotovostní i bezhotovostní (platba na BÚ) daňové příjmy a výdaje a u
plátců DPH slouží i k evidenci daně z přidané hodnoty u hotovostně placených dokladů – tj. přijatých či
vydaných daňových dokladů za hotové a zjednodušených daňových dokladů.
Dále se v databázi účetních dokladů evidují všechny převody peněžních prostředků mezi pokladnou a
bankou a prostřednictvím panelu „Platby" se také automaticky vygenerují účetní doklady o přijatých či
uskutečněných platbách dříve vystavených či přijatých a zaevidovaných (v panelu „Saldokontní doklady")
faktur. Postup při pořizování účetních dokladů je obdobný jako v podvojném účetnictví.
Klikneme na tlačítko „Nový doklad", otevře se tabulka s údaji nutnými pro vyplnění hlavičky dokladu – typ
dokladu, datum, předmět operace případně u daňových dokladů datum uskutečnění zdanitelného plnění,
ostatní údaje týkající se saldokontních dokladů není nutno v tomto případě vyplňovat. Datumy, které se
nastaví automaticky při dalším zpracování dokladu v účetnictví nejsou na závadu, program vybírá data do
jednotlivých sestav podle jiných kritérií, datum uskutečnění zdanitelného plnění či datum splatnosti mají
informativní charakter a význam nabývají pouze v sestavách týkajících se DPH nebo saldokonta.
Po jednotlivých polích hlavičky se pohybujeme pomocí klávesy ENTER, kurzorovými šipkami na
klávesnici nebo pomocí myši umístíme kurzor do zvoleného pole. Po vyplnění hlavičky se otevře tabulka
s prázdnými řádky nového účetního dokladu.
V záhlaví je název stran MD a Dal nahrazen termíny Příjem (rozumí se příjem Kč v hotovosti nebo na BU)
a Výdej (zde se opět uvádí výdej Kč z pokladny nebo běžného účtu), rozlišení druhu příjmu či výdeje („za
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co") se uvede v opačném sloupci, tj. evidujeme-li příjem do pokladny ve sloupci Příjem, pak ve druhém
řádku přijatou částku zapíšeme do sloupce Výdej. Kód druhu příjmu (podle nastavení účtové osnovy) je
uveden v prvním sloupci pod názvem Účet. Například nákup poštovních známek se do jednotlivých řádků
účetního dokladu zapíše tímto způsobem:
211000 - v účtové osnově nastaven jako kód pro Pokladnu
505000 - v účtové osnově nastaven jako kód pro Výdaje daňové - Provozní režie.
Příklady zápisu v DE
1. Nákup materiálu u plátce DPH na základě daňového dokladu za hotové zapíšeme takto:
číslo účtu Příjem
Výdej
DPH
211000
1190,00
501000
1000,00
3100 (kód pro základ přijatá zdan. plnění se základní sazbou
daně)
343519
190,00
3102 (kód pro DPH u přij. zdan. plnění se základní sazbou
daně a plným nárokem na odpočet)
2. Příjem hotovosti např. při výběru z běžného účtu bude zaevidován tímto způsobem:
číslo účtu
Příjem
Výdej
DPH
211000
10000,00
261000
10000,00
(261000 - kód pro Průběžné položky v účtové osnově JU)
3. Příjem za zboží či službu při vystavení daňového dokladu za hotové (zjednodušeného daňového
dokladu):
číslo účtu
Příjem
Výdej
DPH
211000
224,00
604000(zboží)
100,00
2100 (kód pro základ uskut. zdan. plnění základní
sazba daně)
343619
19,00
2101
(kód pro DPH uskut. základní sazba daně)
602000(služby)
100,00
2150 (kód pro základ uskut. zdan. plnění snížená
sazba daně)
343605
5,00
2151 (kód pro DPH uskut. snížená sazba daně)
1. Počáteční stavy
K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové
osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky zadáváme v
panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu "Počáteční stav, vzáj. zápočty" (lze
nastavit libovolný počet typů dokladů případně použít pouze nastavený číselník typů účetních dokladů),
do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a 221xxx, doklad vyrovnáme zápisem
stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.
V uvedeném příkladu je zaúčtován počáteční zůstatek účtu Pokladna (211000 - 20000,00) a Běžný účet
(221000 - 50000,00), doklad je vyrovnán zápisem na opačnou stranu účtu 700000 - počáteční stav.

Saldokontní doklady - evidence přijatých a vydaných faktur
V tomto panelu se evidují všechny přijaté a vydané faktury, které nejsou v okamžiku zaúčtování placeny,
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tj. vstupují do saldokontní evidence a budou uhrazeny později hotově (z pokladny) či bezhotovostně
prostřednictvím běžného účtu.
Způsob pořízení je obdobný jako v panelu účetní doklady. Po zvolení funkce „Nový doklad" se otevře
tabulka s hlavičkou saldokontního dokladu. Zvolíme typ dokladu z číselníku typů dokladů (zde použijeme
některý z nastavených typů – přijatá faktura DD, přijatá zálohová faktura, přijatý dobropis, stejně tak i
vydané doklady, nebo pokud to naše evidence vyžaduje můžeme nastavit v číselníku typů dokladů
podrobnější členění, není to ale nutné pro správné zaevidování druhu příjmu či výdeje, jak bude vysvětleno
dále). Bez ohledu na nastavený typ číslování dokladů v konfiguraci účetnictví v tomto panelu zůstává pole
číslo dokladu vždy prázdné, můžeme zde uvést například variabilní symbol dokladu nebo libovolné jiné
označení evidovaného dokladu. Pro evidenci přijatých a vydaných faktur je potřebný údaj variabilní symbol
dokladu, dále konstantní symbol a částka Kč, u přijatých faktur údaje o partnerovi včetně čísla účtu, u
všech daňových dokladů pak datum uskutečnění zdanitelného plnění pro zpracování dat v evidenci DPH a
datum splatnosti.
Po vyplnění údajů v hlavičce saldokontního dokladu se otevře tabulka s jednotlivými řádky dokladu. Zde
zadáme údaje z dokladu tak, jako bychom je účtovali do databáze účetních dokladů, tj. rozúčtujeme
výdaje resp. tržby a DPH a celkovou částku uvedeme na libovolný protiúčet (možno nastavit v účtové
osnově jiný pro přijaté a jiný pro vydané faktury nebo použít stejný).
Při provádění plateb prostřednictvím modulu „Platby" se řádky saldokontního dokladu „překopírují" do
databáze účetních dokladů a místo „protiúčtu" je doplněn účet platby – pokladna nebo běžný účet. Zápis
v databázi saldokontních dokladů může vypadat v případě vydané faktury za zboží například takto:
Obr. : Daňová evidence - řádky saldokontních dokladů
Po provedení úhrady výše uvedeného dokladu prostřednictvím modulu „Platby" se řádky dokladu
převezmou a místo čísla protiúčtu odběratelé (311000) je dosazen kód běžného účtu z účtové osnovy
(úhrada přijata na běžný účet):
Obr. : Daňová evidence - řádky účetních dokladů
Stejně jako v modulu „Účetní doklady" i v databázi saldokontních dokladů je možno jednotlivé údaje ať už
v hlavičce dokladu nebo v jednotlivých řádcích rozúčtování kdykoliv opravit do té doby, než je možnost
opravy zablokována samostatnou funkcí (záložka v panelu Saldokontní doklady).
Evidence přijatých a vydaných dobropisů
Přijaté či vydané dobropisy evidujeme v databázi saldokontních dokladů obdobně jako odpovídající typ
dokladu (faktura přijatá či faktura vydaná), pouze zápis částek provedeme na opačné strany. Příklad:
Vydaný dobropis (k dříve námi vydané faktuře za zboží, tj. platit budeme my) zaevidujeme takto:
- účet 604000 a 343619 má částky uvedeny na straně MD (snižují příjmy za zboží), údaje do hlášení
DPH se převezmou na příslušné řádky v záporné hodnotě.
Po provedené platbě odběrateli je vygenerován účetní doklad o platbě, který vypadá takto:
- částka za vydaný dobropis byla vydána z pokladny a částka bez daně snižuje příjmy za zboží (MD
účtu 604000) a příjmy DPH - účet 343619.
Přijatý dobropis evidujeme obdobně, zápis je opět proveden na opačné strany než přijatá faktura:
Po provedené platbě vygenerovaný účetní doklad obsahuje následující zápis:
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- tj. za přijatý dobropis je přijata celková částka do pokladny a sníženy náklady na zboží a nárok na
odpočet DPH zápisem na opačnou stranu příslušného účtu.

3.7

Doklady
2012.05.09a / 00:00
001) Upraveno zadání střediska v jednoduchém účetnictví

Doklady
Složka Doklady obsahuje dvě spustitelné funkce:
1.
2.

Účetní doklady
Saldokontní doklady

Všechna prvotní data se do daňové evidence vkládají prostřednictvím těchto dvou databází. V databázi
saldokontních dokladů evidujeme všechny přijaté i vydané faktury (daňové doklady), tj. doklady, které
nejsou v okamžiku přijetí zaplaceny a je potřeba je evidovat v saldokontu.
Prvotní doklady hrazené hotově nebo nemající souvislost se saldokontem se zadávají do databáze
účetních dokladů (ručně, prostřednictvím importu pokud byly pořízeny jinými moduly ekonomického
systému manas nebo se vytvoří automaticky při zadávání plateb saldokontních dokladů prostřednictvím
modulu platby).
Způsob práce s dokladem v účetnictví je dán typem dokladu. Typ dokladu zvolíme z číselníku nebo
zadáme přímo při zadávání hlavičky dokladu.
Hlavička dokladu obsahuje údaje potřebné pro další zpracování dat z dokladu v účetnictví, saldokontu,
evidenci DPH, evidenci středisek, zakázek atd..
Vlastní zaúčtování částek z dokladu se děje na jednotlivých řádcích dokladu, jejichž počet je maximálně
999 na jednom dokladu.

Účetní doklady
V tomto panelu evidujeme všechny hotovostní i bezhotovostní (platba na BÚ) daňové příjmy a výdaje a u
plátců DPH slouží i k evidenci daně z přidané hodnoty u hotovostně placených dokladů – tj. přijatých či
vydaných daňových dokladů za hotové a zjednodušených daňových dokladů.
Dále se v databázi účetních dokladů evidují všechny převody peněžních prostředků mezi pokladnou a
bankou a prostřednictvím panelu „Platby" se také automaticky vygenerují účetní doklady o přijatých či
uskutečněných platbách dříve vystavených či přijatých a zaevidovaných (v panelu „Saldokontní doklady")
faktur. Postup při pořizování účetních dokladů je obdobný jako v podvojném účetnictví.
Klikneme na tlačítko „Nový doklad", otevře se tabulka s údaji nutnými pro vyplnění hlavičky dokladu – typ
dokladu, datum, předmět operace případně u daňových dokladů datum uskutečnění zdanitelného plnění,
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ostatní údaje týkající se saldokontních dokladů není nutno v tomto případě vyplňovat. Datumy, které se
nastaví automaticky při dalším zpracování dokladu v účetnictví nejsou na závadu, program vybírá data do
jednotlivých sestav podle jiných kritérií, datum uskutečnění zdanitelného plnění či datum splatnosti mají
informativní charakter a význam nabývají pouze v sestavách týkajících se DPH nebo saldokonta.
Po jednotlivých polích hlavičky se pohybujeme pomocí klávesy ENTER, kurzorovými šipkami na
klávesnici nebo pomocí myši umístíme kurzor do zvoleného pole. Po vyplnění hlavičky se otevře tabulka
s prázdnými řádky nového účetního dokladu.
V záhlaví je název stran MD a Dal nahrazen termíny Příjem (rozumí se příjem Kč v hotovosti nebo na BU)
a Výdej (zde se opět uvádí výdej Kč z pokladny nebo běžného účtu), rozlišení druhu příjmu či výdeje („za
co") se uvede v opačném sloupci, tj. evidujeme-li příjem do pokladny ve sloupci Příjem, pak ve druhém
řádku přijatou částku zapíšeme do sloupce Výdej. Kód druhu příjmu (podle nastavení účtové osnovy) je
uveden v prvním sloupci pod názvem Účet. Například nákup poštovních známek se do jednotlivých řádků
účetního dokladu zapíše tímto způsobem:
K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové
osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky zadáváme v
panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu "Počáteční stav, vzáj. zápočty" (lze
nastavit libovolný počet typů dokladů případně použít pouze nastavený číselník typů účetních dokladů),
do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a 221xxx, doklad vyrovnáme zápisem
stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.

Saldokontní doklady
V tomto panelu se evidují všechny přijaté a vydané faktury, které nejsou v okamžiku zaúčtování placeny,
tj. vstupují do saldokontní evidence a budou uhrazeny později hotově (z pokladny) či bezhotovostně
prostřednictvím běžného účtu.
Způsob pořízení je obdobný jako v panelu účetní doklady. Po zvolení funkce „Nový doklad" se otevře
tabulka s hlavičkou saldokontního dokladu. Zvolíme typ dokladu z číselníku typů dokladů (zde použijeme
některý z nastavených typů – přijatá faktura DD, přijatá zálohová faktura, přijatý dobropis, stejně tak i
vydané doklady, nebo pokud to naše evidence vyžaduje můžeme nastavit v číselníku typů dokladů
podrobnější členění, není to ale nutné pro správné zaevidování druhu příjmu či výdeje, jak bude vysvětleno
dále). Bez ohledu na nastavený typ číslování dokladů v konfiguraci účetnictví v tomto panelu zůstává pole
číslo dokladu vždy prázdné, můžeme zde uvést například variabilní symbol dokladu nebo libovolné jiné
označení evidovaného dokladu. Pro evidenci přijatých a vydaných faktur je potřebný údaj variabilní symbol
dokladu, dále konstantní symbol a částka Kč, u přijatých faktur údaje o partnerovi včetně čísla účtu, u
všech daňových dokladů pak datum uskutečnění zdanitelného plnění pro zpracování dat v evidenci DPH a
datum splatnosti.
Po vyplnění údajů v hlavičce saldokontního dokladu se otevře tabulka s jednotlivými řádky dokladu. Zde
zadáme údaje z dokladu tak, jako bychom je účtovali do databáze účetních dokladů, tj. rozúčtujeme
výdaje resp. tržby a DPH a celkovou částku uvedeme na libovolný protiúčet (možno nastavit v účtové
osnově jiný pro přijaté a jiný pro vydané faktury nebo použít stejný).
Při provádění plateb prostřednictvím modulu „Platby" se řádky saldokontního dokladu „překopírují" do
databáze účetních dokladů a místo „protiúčtu" je doplněn účet platby – pokladna nebo běžný účet.
Evidence přijatých a vydaných dobropisů
Přijaté či vydané dobropisy evidujeme v databázi saldokontních dokladů obdobně jako odpovídající typ
dokladu (faktura přijatá či faktura vydaná), pouze zápis částek provedeme na opačné strany. Příklad:
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Vydaný dobropis (k dříve námi vydané faktuře za zboží, tj. platit budeme my) zaevidujeme takto:
311000
D 4760
604000 MD 4000
343619 MD 760
- účet 604000 a 343619 má částky uvedeny na straně MD (snižují příjmy za zboží), údaje do hlášení
DPH se převezmou na příslušné řádky v záporné hodnotě.
Po provedené platbě odběrateli je vygenerován účetní doklad o platbě, který vypadá takto:
211000
D 4760
604000 MD 4000
343019 MD 760
- částka za vydaný dobropis byla vydána z pokladny a částka bez daně snižuje příjmy za zboží (MD
účtu 604000) a příjmy DPH - účet 343619.

Přijatý dobropis evidujeme obdobně, zápis je opět proveden na opačné strany než přijatá faktura:
321000 MD 119
505000
D 100
343019
D 19
Po provedené platbě vygenerovaný účetní doklad obsahuje následující zápis:
211000 MD 119
505000
D 100
343019
D 19
- tj. za přijatý dobropis je přijata celková částka do pokladny a sníženy náklady na zboží a nárok na
odpočet DPH zápisem na opačnou stranu příslušného účtu.
Stejně jako v modulu „Účetní doklady" i v databázi saldokontních dokladů je možno jednotlivé údaje ať už
v hlavičce dokladu nebo v jednotlivých řádcích rozúčtování kdykoliv opravit do té doby, než je možnost
opravy zablokována samostatnou funkcí (záložka v panelu Saldokontní doklady).

3.8

DPH
2003.09.29a / 06:00
02) Účetnictví - jednoduché
- podklady pro přiznání DPH se generují z účetních i saldokontních dokladů

Číselník DPH
Jednotlivé kódy DPH zadávané při pořizování dokladů do řádku týkajícího se daně jsou vytvořeny
následujícím způsobem - k trojciferným číslům jednotlivých řádků přiznání (druh pohybu z hlediska DPH)
je doprava přiřazena čtvrtá cifra označující sloupec (základ daně nebo daň - plný nárok či krácený nárok)
v daňovém přiznání

3.9

Platby
2006.10.16a / 11:00
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003) Daňová evidence - Platby
- v účtové osnově musí být nastaveny závazkové a pohledávkové účty
v okně Platby jsou zobrazeny dole

2006.08.09a / 07:00
002) Daňová evidence - Platby
- aktualizují se údaje o vybraném dokladu

2005.07.19c / 20:00
001) Účetnictví / Daňová evidence
- po provedené ruční platbě se zobrazí informace o dokladu zaúčtování platby
(potlačeno v Účetnictví pro uživatele 112016)
002) Daňová evidence - Platby
- informace o provedené platbě se zapíše do hlavičky saldokontního dokladu
- při částečné úhradě se zaúčtuje poměrná část saldokontního dokladu tak,
aby byl doklad platby vyrovnán
- aktuální neuhrazená částka saldokontního dokladu je pro potřeby saldokonta
a dalších případných částečných úhrad uložena v poli Neuhrazeno saldokontního
dokladu
- v hlavičce saldokontního dokladu MUSÍ být vyplněno pole Částka saldo

2003.09.25b / 19:00
01) Účetnictví - jednoduché
- upraveny Platby
- pro ruční číslování je nutné vyplnit pole Číslo dokladu
- částečné úhrady je nutné zatím přeúčtovat ručně
- na vybraném dokladě se stiskne pravé tlačítko a zvolí Zaúčtovat
- po potvrzení se:
- v saldokontním dokladě Neuhrazeno sníží o zadanou částku
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- saldokontní doklad se převezme do účetního deníku:
- saldokontní účet 311/321 se nahradí Účtem platby
- do Typu dokladu se dosadí zadaný typ dokladu
- do předmětu operace se dosadí číslo výpisu / původní předmět operace
- do čísla dokladu se při ručním zadávání dosadí pole Číslo dokladu,
jinak se vygeneruje pořadové číslo dokladu podle typu dokladu
- do pole Datum dokladu se dosadí pole Datum

Platby / Úhrady
Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově
či bezhotovostně se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při
otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.
O platbách zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů účtujeme vždy prostřednictvím
modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou
platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.

Platby
Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově
či bezhotovostně se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při
otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.
O platbách zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů účtujeme vždy prostřednictvím
modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou
platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.
Platby účtujeme na základě výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v
případě daňové evidence se platby provádí vždy funkcí „Platby ručně".
Platby - platby ručně
V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro zadávání údajů charakterizujících danou
platbu, v dolní části je pole se saldokontními doklady.
Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části
panelu „Platby ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to vzhledem k
jejich povaze vhodné, se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do jejich
přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu z BU se nemění při účtování více plateb z jednoho
výpisu).
Účet platby - zde zadáme kód čísla účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná
platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti,
zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově (druhy
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příjmů a výdajů) pro danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.
VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).
Částka - zadá se částka platby.
Datum - uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně
(nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části
pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako
datum dokladu.
Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z
BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku
(databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu
podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno
znát zpaměti, po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 se otevře číselník typů dokladů a můžeme číslo
dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy
„ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).
Číslo výpisu - do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba, nebo jakýkoliv
jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole
předmět operace na dokladu. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole
zadávat žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z
předmětu operace dokladu, jehož platbu účtujeme.
Číslo dokladu - pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb
toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří
automaticky po potvrzení platby.
Saldokontní doklad se převezme do účetního deníku a na něm uvedený saldokontní účet 311/321 se
nahradí účtem platby zadaným při platbách (211, 221). Do typu dokladu vygenerovaném při platbách se
dosadí typ dokladu zadaný při platbách, do předmětu operace se dosadí číslo výpisu (pokud ho při
zadávání plateb zadáme) a převezme se původní předmět operace.
Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb. Panel ukončíme stiskem klávesy
„ESC".
Částečné úhrady
saldokontních dokladů v daňové evidenci jsou možné a provádí se automaticky. U neplátce DPH je
částka částečné úhrady pouze poznamenána do hlavičky saldokontního dokladu a v účetních dokladech
je vygenerován doklad se zaplacenou částkou. Program umožňuje několik částečných úhrad, jednotlivé
placené částky jsou vždy poznamenávány do hlavičky saldokontního dokladu až do úplného zaplacení.
Způsob zaúčtování částečných úhrad u plátců DPH není řešen žádným zákonem, z toho důvodu jsme
přistoupili k dříve zavedenému systému poměrného rozdělení částky základu daně a daně. Při částečné
úhradě daňového dokladu je tedy do účetních dokladů zaúčtována poměrná část základu daně a
poměrná část daně, program do hlavičky saldokontního dokladu opět poznamená výši částečné úhrady a
při další úhradě provede opět poměrné rozdělení částky mezi daňový základ a daň (je-li např. z celkové
hodnoty Kč 10500,00 zaplacena přesně polovina, tj. Kč 5250,00, potom je zaúčtována do účetních
dokladů částka 5000,00 do výdajů/příjmů a částka 250,00 jako DPH).
Vzájemné zápočty
Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž
prostřednictvím modulu Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro
vzájemné zápočty (např. ve vzorové účtové osnově je zadáno číslo 329000 Vzájemné zápočty, zúčtování
- lze změnit) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně započítávaných dokladů až do výše
zápočtu.
Platby přijatých a vydaných dobropisů
Platby za přijaté či vydané dobropisy účtujeme také prostřednictvím modulu platby. Údaje zadáváme
logicky podle druhu operace, všechny částky zadáváme kladně. Do dokladu v databázi saldokontních
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dokladů je poznamenána platba a zároveň je vygenerován doklad o platbě do databáze účetních dokladů.

Platby saldokontních dokladů
Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově
či bezhotovostně se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při
otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.
Platby zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů provádíme vždy prostřednictvím
modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou
platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.
Platby provádíme na základě výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v
případě daňové evidence se platby provádí vždy funkcí „Platby ručně".
Na pracovní ploše nebo v horní liště pracovní plochy zvolíme funkci
Platby - platby ručně
V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro zadávání údajů charakterizujících danou
platbu, v dolní části je pole se saldokontními doklady.
Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části
panelu „Platby ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to vzhledem k
jejich povaze vhodné, se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do jejich
přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu z BU se nemění při účtování více plateb z jednoho
výpisu).
Účet platby - zde zadáme kód čísla účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná
platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti,
zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově (druhy
příjmů a výdajů) pro danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.
VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).
Částka - zadá se částka platby.
Datum - uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně
(nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části
pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako
datum dokladu.
Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z
BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku
(databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu
podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno
znát zpaměti, po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 se otevře číselník typů dokladů a můžeme číslo
dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy
„ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).
Číslo výpisu - do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba, nebo jakýkoliv
jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole
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předmět operace na dokladu. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole
zadávat žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z
předmětu operace dokladu, jehož platbu účtujeme.
Číslo dokladu - pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb
toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří
automaticky po potvrzení platby.
Mezi výše uvedenými poli se při zadávání dokladů můžeme pohybovat stiskem klávesy
„ENTER" (směrem dolů od prvního pole k poslednímu) nebo kliknutím „myší" ve zvoleném poli. Údaje lze
libovolně editovat a po odsouhlasení se opakovaným stiskem klávesy „ENTER" nebo kliknutím „myší"
přesunout na tlačítko „VYHLEDAT". Program potom vyhledá v databázi saldokontních dokladů aktuálního
roku a minulých let doklad podle zadaných kritérií. Vlevo od tlačítka „Vyhledat" lze zvolit, zda
rozhodujícím kritériem při vyhledávání bude variabilní symbol (pak se najdou všechny doklady s
uvedeným variabilním symbolem), částka (v tomto případě jsou ve výběru všechny doklady se zadanou
částkou – vhodné například u účtování plateb prováděných prostřednictvím platební karty, kdy banka
dosazuje svůj variabilní symbol) nebo datum (potom se najdou doklady odpovídající uvedenému datu
vystavení).
Po stisku tlačítka „Vyhledat" se v dolní části nabídne jeden nebo více dokladů odpovídajících zadaným
kritériím. Zvolíme myší správný doklad a na libovolném poli v řádku tohoto dokladu stiskneme pravé
tlačítko myši a potvrdíme tlačítko „Zaúčtovat". Po opětovném potvrzení program vygeneruje doklad se
zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu poznamená částku platby a datum provedení platby,
pole Neuhrazeno se sníží o částku zadanou při platbách.
Saldokontní doklad se převezme do účetního deníku a na něm uvedený saldokontní účet 311/321 se
nahradí účtem platby zadaným při platbách (211, 221). Do typu dokladu vygenerovaném při platbách se
dosadí typ dokladu zadaný při platbách, do předmětu operace se dosadí číslo výpisu (pokud ho při
zadávání plateb zadáme) a převezme se původní předmět operace.
Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb. Panel ukončíme stiskem klávesy
„ESC".
Částečné úhrady
saldokontních dokladů v daňové evidenci jsou možné a provádí se automaticky. U neplátce DPH je
částka částečné úhrady pouze poznamenána do hlavičky saldokontního dokladu a v účetních dokladech
je vygenerován doklad se zaplacenou částkou. Program umožňuje několik částečných úhrad, jednotlivé
placené částky jsou vždy poznamenávány do hlavičky saldokontního dokladu až do úplného zaplacení.
Způsob zaúčtování částečných úhrad u plátců DPH není řešen žádným zákonem, z toho důvodu jsme
přistoupili k dříve zavedenému systému poměrného rozdělení částky základu daně a daně. Při částečné
úhradě daňového dokladu je tedy do účetních dokladů zaúčtována poměrná část základu daně a
poměrná část daně, program do hlavičky saldokontního dokladu opět poznamená výši částečné úhrady a
při další úhradě provede opět poměrné rozdělení částky mezi daňový základ a daň (je-li např. z celkové
hodnoty Kč 10500,00 zaplacena přesně polovina, tj. Kč 5250,00, potom je zaúčtována do účetních
dokladů částka 5000,00 do výdajů/příjmů a částka 250,00 jako DPH).
Vzájemné zápočty
Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž
prostřednictvím modulu Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro
vzájemné zápočty (např. ve vzorové účtové osnově je zadáno číslo 329000 Vzájemné zápočty, zúčtování
- lze změnit) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně započítávaných dokladů až do výše
zápočtu.
Platby přijatých a vydaných dobropisů
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Platby za přijaté či vydané dobropisy účtujeme také prostřednictvím modulu platby. Údaje zadáváme
logicky podle druhu operace, všechny částky zadáváme kladně. Správná evidence vydaných či přijatých
dobropisů je popsána v části Saldokontní doklady - faktury. Do dokladu v databázi saldokontních dokladů
je poznamenána platba a zároveň je vygenerován doklad o platbě do databáze účetních dokladů.
Platbu vydaného dobropisu (k dříve námi vydané faktuře za zboží, tj. platíme my) zadáváme následujícím
způsobem:
Vygenerovaný účetní doklad o platbě vypadá takto:
- částka za vydaný dobropis byla vydána z pokladny a částka bez daně snižuje příjmy za zboží (MD
účtu 604000) a příjmy DPH - účet 343619.
Platba přijatého dobropisu probíhá stejným způsobem, tj. částka se zadává kladně, typ dokladu zvolíme
buď 3 - Běžný účet nebo 1 - Příjmový pokladní doklad. Vygenerovaný účetní doklad vypadá následovně:
- tj. v tomto případě za přijatý dobropis je přijata celková částka do pokladny a sníženy náklady na zboží
a nárok na odpočet DPH zápisem na opačnou stranu příslušného účtu.

3.10 Saldokonto
FAQ - Převod saldokonta - daňová evidence do roku 2012
- převod je nutné provést ručně nastavení neuhrazených závazků a pohledávek
do
Účetnictví / Daňová evidence / Saldokontní doklady

2009.02.10a / 00:00
003) Daňová evidence - převod saldokonta
- pokuď ještě v roce 2009 nemáte doplněny žádné saldokontní doklady,
překopírujte ručně soubory v adresáři programu (tam kde je manas.exe):
aa8_UH12.ff2 -> aa9_UH12.ff2
aa8_UR12.ff2 -> aa9_UR12.ff2
kde aa je 2-znakové označení agendy
automatický převod zatím odkládáme na neurčito
- pokud již v roce 2009 máte nějaké saldokontní doklady doplněny,
zjistěte v roce 2008 doposud neuhrazené saldokontní doklady a ty
zadejte ručně v roce 2009 do saldokontních dokladů nebo pokud
je nových saldokontních dokladů v roce 2009 zatím jen několik
a nebyly nad nimi provedeny úhrady použijte předchozí postup
a několik saldokontních dokladů v roce 2009 doplňte znovu ručně
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- pokud nám zašlete zaarchivovaná data agendy, data prověříme
a připravíme pro nastavení saldokontních dokladů pro rok 2009

2006.08.09a / 07:00
001) Daňová evidence - Saldokonto
- Kniha závazků a pohledávek
- lze generovat všechny saldokontní doklady, nejen neuhrazené
- lze zvolit třídění výsledku:
01 - Jméno partnera, Datum splatnosti
02 - Jméno partnera, Datum dokladu
03 - Jméno partnera, Číslo dokladu
04 - Datum splatnosti
05 - Datum dokladu
06 - Číslo dokladu
07 - Neuhrazeno
08 - Věta

2005.07.19c / 20:00
004) Daňová evidence - Saldokonto
- Závazky
- Pohledávky
- generuje se ze saldokontních dokladů na základě polí Neuhtrazeno a ZP
(závazky/pohledávky)

2003.09.25b / 19:00
01) Účetnictví - jednoduché
- saldokonto se generuje z účetního deníku i ze saldokontních dokladů

Saldokonto
Jednotlivými funkcemi modulu Saldokonto vytváříme z dat daňové evidence tiskové sestavy pohledávek
nebo závazků.
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Funkce saldokonto obsahuje tři záložky:
1.
Pohledávky - vytvoří se sestava pohledávek podle zvoleného kritéria třídění. Zatrhneme-li pole
Pouze neuhrazeno, bude sestava obsahovat pouze pohledávky s nenulovým zůstatkem. V opačném
případě (nezatrhneme pole Pouze neuhrazeno) vygeneruje program Knihu pohledávek obsahující všechny
evidované pohledávky uhrazené i neuhrazené.
2.
Závazky - vytvoří se sestava závazků podle zvoleného kritéria třídění. Zatrhneme-li pole Pouze
neuhrazeno, bude sestava obsahovat pouze závazky s nenulovým zůstatkem. V opačném případě
(nezatrhneme pole Pouze neuhrazeno) vygeneruje program Knihu závazků obsahující všechny evidované
závazky uhrazené i neuhrazené.
3.
Převod saldokonta - bude doplněno

3.11 Sestavy
2010.02.15d / 15:00
002) Daňová evidence / Sestavy
- pokud neexistuje tabulka saldokontních dokladů, vytvoří se nová prázdná

2006.08.08b / 14:00
003) Daňová evidence
- Sestava Přehled účtů
- součty za syntetiku XXX/XX/X nejsou nijak pojmenovány

Sestavy
Panel Sestavy obsahuje několik záložek, do nichž jsou rozděleny sestavy podle jejich druhu. Druh a
obsah tiskových sestav daňové evidence není zákonem stanoven (nejedná se o účetnictví), proto jsme při
vytváření tiskových sestav daňové evidence vycházeli především z potřeb účetní. Data zadávaná do
daňové evidence prostřednictvím modulu Saldokontní doklady a Účetní doklady jsou tříděna podle
různých hledisek a výsledné tiskové sestavy jsou uspořádány především z hlediska srozumitelnosti a
vypovídací hodnoty pro účetní. Názvy sestav vychází z klasického podvojného účetnictví, od něhož se
daňová evidence liší pouze druhem zadávaných dat nikoli systémem jejich zadávání (v daňové evidenci
evidujeme až skutečné daňové příjmy a výdaje, v účetnictví účtujeme o majetku a pohledávkách a
závazcích).
Sestavy jsou rozděleny podle svého typu do sedmi záložek:
1.
Výsledkové sestavy - přehledové sestavy.
2.
DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní
zdaňovací období.
3.
Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.
4.
Přehled účtů - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech
účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické
účty.
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5.
Účty podrobně - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na
libovolně zvoleném účtu účtové osnovy. Pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na
dokladu.
6.
Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a
zkráceném rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro
informaci lze v tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.
1.
Výsledkové sestavy - v první záložce jsou klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny
sestavy lze vytvořit od libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období. Zadáme
počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a zatrhneme
požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny za
syntetické účty). Informativní charakter v daňové evidenci má především sestava pod názvem Předvaha,
která obsahuje počáteční stavy, obraty a konečné zůstatky všech v účtové osnově zadaných účtů (druhů
výdajů a příjmů) a pak především sestava pod názvem Výsledovka, která ukazuje výsledek hospodaření
ve zvoleném období, tj. součet v tomto období zaevidovaných daňových výdajů a daňových příjmů.
1.
DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní
zdaňovací období. Všechny sestavy je možno vytvořit v libovolném okamžiku za jakékoliv zvolené období
(měsíc nebo čtvrtletí), každá se nabídne nejprve k prohlížení na obrazovce a není nutno ji tisknout.
Nejprve zvolíme období, za které požadujeme zpracovat data do daňového přiznání (měsíc nebo čtvrtletí),
poté klikneme na požadovaný druh tiskové sestavy.
1.
Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů. V
daňové evidenci lze použít jako specifický druh peněžního deníku (v tzv. kódové podobě, kdy sloupec
účetního deníku je nahrazen číselným kódem podle nastavení v účtové osnově. Deník obsahuje všechny
řádky jednotlivých účetních dokladů. Účetní (peněžní) deník můžeme vytisknout za libovolné období.
Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme
kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k
následnému tisku. (Základní členění sestavy je implicitně zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty,
tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění
jiné, jak je vidět výše na obrázku.)
1.
Přehled účtů - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech
účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické
účty. Jedná se prioritně o sestavu (podvojného) účetnictví, ale údaje z ní lze využít i v daňové evidenci.
Sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje data za zvolené období na všech účtech v tomto období
aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje
o každém účtu tyto údaje: Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek
MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název. V nabídce tohoto panelu je také sestava Výsledovka. Jedná
se o klasickou účetní přehledovou sestavu, přehled daňových výdajů a daňových příjmů za zvolené
období.
1.
Účty podrobně - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na
libovolně zvoleném účtu účtové osnovy. Pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu DPH použitého na
dokladu (neboli sloupci peněžního deníku kódově označeného). V poli v levé části panelu se nabídnou
všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více
účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny
účty účtové osnovy.
1.
Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, jejichž data můžeme využít i při práci v
daňové evidenci, tj. Předvaha a Výsledovka. Pro zabezpečení správných výsledků a urychlení práce je
vhodné nejprve zaškrtnout v levé části panelu políčka u počátečních stavů a námi zvolených období a
zadat Generování - obraty účtů.
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Sestavy - do 30.4.2004
Zde jsou soustředěny tiskové sestavy pro možnost tiskových výstupů podle legislativy platné do 30. 4.
2004, jejich členění a obsah jsou stejné jako u aktuálních sestav.

Sestavy Daňové evidence
Panel Sestavy obsahuje několik záložek, do nichž jsou rozděleny sestavy podle jejich druhu. Druh a
obsah tiskových sestav daňové evidence není zákonem stanoven (nejedná se o účetnictví), proto jsme při
vytváření tiskových sestav daňové evidence vycházeli především z potřeb účetní. Data zadávaná do
daňové evidence prostřednictvím modulu Saldokontní doklady a Účetní doklady jsou tříděna podle
různých hledisek a výsledné tiskové sestavy jsou uspořádány především z hlediska srozumitelnosti a
vypovídací hodnoty pro účetní. Názvy sestav vychází z klasického podvojného účetnictví, od něhož se
daňová evidence liší pouze druhem zadávaných dat nikoli systémem jejich zadávání (v daňové evidenci
evidujeme až skutečné daňové příjmy a výdaje, v účetnictví účtujeme o majetku a pohledávkách a
závazcích).
1. Výsledkové sestavy
v první záložce jsou klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od
libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období.
Zadáme počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a
zatrhneme požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny
za syntetické účty).
Dále můžeme zatrhnout políčko "Generovat obraty před Datum OD", v tom případě bude každá z
vygenerovaných sestav obsahovat dvě části. V první části budou zpracována všechna data za období
předcházející
počátečnímu datu zpracování sestavy, za ní pak následuje sestava s daty zpracovanými za zvolené
období.
Zadáme-li například Datum OD: 01.11.2003 a Datum DO: 30.11.2003 a zvolíme zároveň funkci Generovat
obraty před Datum OD, budou v první části sestavy údaje za období 01.01.2003 - 30.09.2003.
Až do tohoto okamžiku jsou tlačítka s názvy jednotlivých sestav ztlumena a jasné je pouze tlačítko
Generování:
Po provedení "Generování" se zjasní i další tlačítka a můžeme otevřít libovolnou zde uvedenou sestavu k
prohlížení na obrazovce případně k následnému tisku na tiskárně.
Informativní charakter v daňové evidenci má především sestava pod názvem Předvaha, která obsahuje
počáteční stavy, obraty a konečné zůstatky všech v účtové osnově zadaných účtů (druhů výdajů a
příjmů) a pak především sestava pod názvem Výsledovka, která ukazuje výsledek hospodaření ve
zvoleném období, tj. součet v tomto období zaevidovaných daňových výdajů a daňových příjmů.
2. DPH
Problematika Daně z přidané hodnoty je v účetnictví i v daňové evidence téměř totožná. Údaje do
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výstupních sestav čerpá program u daňové evidence ze dvou databází - z databáze účetních dokladů se
přeberou údaje z hotovostně placených dokladů a z databáze saldokontních dokladů se převezmou údaje
z faktur přijatých a vydaných. V obou případech se data do tiskové sestavy převezmou podle data
uskutečnění zdanitelného plnění na příslušném dokladu.
Všechny sestavy je možno vytvořit v libovolném okamžiku za jakékoliv zvolené období (měsíc nebo
čtvrtletí), každá se nabídne nejprve k prohlížení na obrazovce a není nutno ji tisknout.
Nejprve zvolíme období, za které požadujeme zpracovat data do daňového přiznání (měsíc nebo čtvrtletí),
poté klikneme na požadovaný druh tiskové sestavy.
3. Deník
je základní účetní sestavou. V daňové evidenci lze použít jako specifický druh peněžního deníku (v tzv.
kódové podobě, kdy sloupec účetního deníku je nahrazen číselným kódem podle nastavení v účtové
osnově. Deník obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.
Účetní (peněžní) deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum
a pokud nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná
sestava se opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. (Základní členění sestavy je
implicitně zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do
databáze účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné, jak je vidět výše na obrázku.)
4. Přehled účtů
Jedná se prioritně o sestavu (podvojného) účetnictví, ale údaje z ní lze využít i v daňové evidenci. Sestava
vygenerovaná touto funkcí obsahuje data za zvolené období na všech účtech v tomto období aktivních, tj.
vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje o každém
účtu tyto údaje:
Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a
jeho celý název.
Zadáme počáteční a konečné datum (kromě sestav DPH, které jsou definovány měsíčním či čtvrtletním
obdobím jsou všechny sestavy zásadně vytvářeny od libovolného do libovolného data), pokud máme v
účetnictví deklarována střediska, zvolíme požadovanou variantu.
Uprostřed panelu jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní
kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s
datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu - pro daňovou evidenci nemají
praktický význam, následují obraty MD a DAL a konečné zůstatky účtů.
V nabídce tohoto panelu je také sestava Výsledovka. Jedná se o klasickou účetní přehledovou sestavu,
přehled daňových výdajů a daňových příjmů za zvolené období.
5. Účty podrobně
V této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové
osnovy (neboli sloupci peněžního deníku kódově označeného).
V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme
vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty,
pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy. Pokud výslednou sestavu budeme tisknout, je
vhodné pro přehlednost zvolit funkci Každý účet na novou stránku.
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Zvolením funkce Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla
protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.
Po nastavení všech potřebných parametrů v panelu klikneme na tlačítko "HK - analytika / položky" a na
monitoru se nabídne k prohlížení sestava obsahující údaje v tomto členění:
Věta/ řádek, Datum dok., Číslo dokladu, Střed., DPH, Účet, MD Kč, DAL Kč, Zůstatek Kč,
Předmět operace, TypD.
6. Výkazy
V této záložce jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, jejichž data můžeme využít i při práci v daňové
evidenci, tj. Předvaha a Výsledovka.
Pro zabezpečení správných výsledků a urychlení práce je vhodné nejprve zaškrtnout v levé části panelu
políčka u počátečních stavů a námi zvolených období a zadat Generování - obraty účtů.
Poté zvolíme období, do jehož ukončení se budou data zpracovávat (zvolíme-li např. měsíc 05, bude
sestava obsahovat počáteční stav, obrat za měsíc 05, obrat za období od 1.1. do měsíce 05 a konečný
stav ke konci měsíce 05).
Pak už jenom kliknutím na příslušné tlačítko volíme požadovaný druh tiskové sestavy.

3.12 SP
FAQ - ZP + SP v daňové evidenci - nedaňově
v účtové osnově pro účty:
503xxx v názvu účtu změňte VDAŇ na VNedaň a pro tyto účty ve sloupci Druh Příjmu/Výdeje
nastavte 11 místo původní 1 - potom tyto účty nebudou ve výsledovce

3.13 Účtová osnova
2008.10.02b / 20:00
004) Úprava účtové osnovy v daňové evidenci:
- Účetnictví / Daňová evidence / Účtová osnova
pro účty
503.100 VDAŇ / Zdravotní poj.zaměstnanci
503.200 VDAŇ / Sociální poj. zaměstnanci
změňte text názvu účtu na
503.100 VNedaň / Zdravotní poj.zaměstnanci
503.200 VNedaň / Sociální poj. zaměstnanci
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2006.07.19b / 16:00
001) Účetnictví / Daňová evidence
- doplněn test účtové osnovy před/po funkci Sestavy
v účtové osnově nesmí existovat:
- účet 0
- duplicitní účty se stejným číslem
test na takové účty upozorní a umožní jejich opravu

Účtová osnova
Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech účtů (druhů výdajů a příjmů).
Pro každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky
se seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání
(tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy. Pro jednotlivé druhy výdajů a
příjmů nastavíme libovolný počet účtů. V distribuční verzi programu jsou základní kódy v účtové osnově
zadány a lze je použít beze změn, případně nepoužívané zrušit či naopak doplnit nové druhy příjmů a
výdajů (kódy) podle našich potřeb.
Počáteční stavy
K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové
osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky nezadáváme do
účtové osnovy, ale zadáváme v panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu
"Počáteční stav, vzájemné zápočty", do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a
221xxx, doklad vyrovnáme zápisem stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.
Nepeněžní operace
V daňové evidenci evidujeme všechny příjmy a výdaje daňově uznatelné, tj. "účtujeme" i o odpisech,
rezervách a dalších nepeněžních operacích ovlivňujících výsledek hospodaření. K tomuto účelu
využíváme rovněž jako protiúčet účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Výdaje a příjmy
daňově neuznatelné (DPH, vklad podnikatele, platby úvěrů apod.) se pouze evidují a nevstupují do
výstupních výsledkových sestav daňové evidence.
Číslo - zadáme šestimístné číslo účtu (kód rozlišení druhu příjmu a výdeje), je nutno vypsat všech šest
cifer účtu nejen v panelu účtové osnovy, ale i při pořizování jednotlivých dokladů.
Název - zde uvedeme co nejvýstižnější popis druhu výdaje nebo příjmu (např. typ a sazbu DPH pro
analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde zadané údaje jsou přebírány do
všech tiskových výstupů daňové evidence.
Vzor - zde je možno uvést číslo účtu ze vzorové účtové osnovy daňové evidence. Pro generování sestav
se v tomto případě použije nastavení řádků z účtu vzorové účtové osnovy. Do databáze účtů vzorové
účtové osnovy se dostaneme, umístíme-li kurzor do pole Vzor a zvolíme klávesu F4 nebo kliknutím na
šipku v pravé části pole Vzor. Vybereme požadovaný účet a do pole vzor ho přeneseme potvrzením
klávesou Enter.
Akt. - hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně MD (peníze,
bankovní účet a všechny druhy výdajů) nebo 0 (aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem, tj. v případě
daňové evidence u všech ostatních účtů.
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Druh Příjmu/Výdeje - vyplňujeme pouze u účtů výdajových a příjmových. Daňově uznatelný výdaj
označíme hodnotou 1, daňově uznatelný příjem hodnotou 2. Výdaje a příjmy nedaňové (z hlediska daně
z příjmu fyzických osob) jsou označeny kódem 11 (výdaje) a 12 (příjmy). Do výsledkových výstupních
sestav daňové evidence jsou přebírána pouze data účtů označených kódem 1 nebo 2.
Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1,
bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je
požadováno při ukončení pořizování dokladu).
DPH - do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných
nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd.
plnění 5 % lze zadat kód 3150). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku
účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů.
Převzatý kód lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat.
Saldo - v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj. v
daňové evidenci protiúčty využívané při saldokontní evidenci přijatých a vydaných faktur - přijaté faktury =
1, vydané faktury = 2.
Poznámka - v tomto poli je možno napsat libovolnou poznámku k účtu, podrobnější název apod..

Účtová osnova - druhy příjmů a výdajů
V účtové osnově programového modulu Daňová evidence nastavujeme kódy pro jednotlivé druhy daňových
i nedaňových (z hlediska daně z příjmu fyzických osob) výdajů a příjmů, které evidujeme v databázi
účetních dokladů.
Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech účtů (druhů výdajů a příjmů).
Pro každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky
se seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání
(tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy. Pro jednotlivé druhy výdajů a
příjmů nastavíme libovolný počet účtů. V distribuční verzi programu jsou základní kódy v účtové osnově
zadány a lze je použít beze změn, případně nepoužívané zrušit či naopak doplnit nové druhy příjmů a
výdajů (kódy) podle našich potřeb.
1. Počáteční stavy
K zadání počátečních stavů účtu pokladny, běžných účtů případně průběžných položek je v účtové
osnově nastaven účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Počáteční zůstatky zadáváme v
panelu účetní doklady. Zvolíme funkce "Nový doklad", typ dokladu "Počáteční stav, vzájemné zápočty",
do řádků dokladu pak zadáme hodnoty zůstatku na účtu 211xxx a 221xxx, doklad vyrovnáme zápisem
stejné částky na opačnou stranu účtu 700000.
2. Nepeněžní operace
V daňové evidenci evidujeme všechny příjmy a výdaje daňově uznatelné, tj. "účtujeme" i o odpisech,
rezervách a dalších nepeněžních operacích ovlivňujících výsledek hospodaření. K tomuto účelu
využíváme rovněž jako protiúčet účet 700000 - Počáteční stav, nepeněžní operace. Výdaje a příjmy
daňově neuznatelné (DPH, vklad podnikatele, platby úvěrů apod.) se pouze evidují a nevstupují do
výstupních výsledkových sestav daňové evidence.
Číslo - zadáme šestimístné číslo účtu (kód rozlišení druhu příjmu a výdeje), je nutno vypsat všech šest
cifer účtu nejen v panelu účtové osnovy, ale i při pořizování jednotlivých dokladů.
Název - zde uvedeme co nejvýstižnější popis druhu výdaje nebo příjmu (např. typ a sazbu DPH pro
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analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde zadané údaje jsou přebírány do
všech tiskových výstupů daňové evidence.
Vzor - zde je možno uvést číslo účtu ze vzorové účtové osnovy daňové evidence. Pro generování sestav
se v tomto případě použije nastavení řádků z účtu vzorové účtové osnovy. Do databáze účtů vzorové
účtové osnovy se dostaneme, umístíme-li kurzor do pole Vzor a zvolíme klávesu F4 nebo kliknutím na
šipku v pravé části pole Vzor. Vybereme požadovaný účet a do pole vzor ho přeneseme potvrzením
klávesou Enter.
Akt. - hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně MD (peníze,
bankovní účet a všechny druhy výdajů) nebo 0 (aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem, tj. v případě
daňové evidence u všech ostatních účtů.
Druh Příjmu/Výdeje - vyplňujeme pouze u účtů výdajových a příjmových. Daňově uznatelný výdaj
označíme hodnotou 1, daňově uznatelný příjem hodnotou 2. Výdaje a příjmy nedaňové (z hlediska daně
z příjmu fyzických osob) jsou označeny kódem 11 (výdaje) a 12 (příjmy). Do výsledkových výstupních
sestav daňové evidence jsou přebírána pouze data účtů označených kódem 1 nebo 2.
Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1,
bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je
požadováno při ukončení pořizování dokladu).
DPH - do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných
nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd.
plnění 5 % lze zadat kód 3150). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku
účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů.
Převzatý kód lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat.
Saldo - v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj. v
daňové evidenci protiúčty využívané při saldokontní evidenci přijatých a vydaných faktur - přijaté faktury =
1, vydané faktury = 2.
Poznámka - v tomto poli je možno napsat libovolnou poznámku k účtu, podrobnější název apod..

3.14

Úhrady
Platby / Úhrady
Saldokontní doklady, tj. přijaté a vydané faktury (daňové doklady), které budou uhrazeny později hotově
či bezhotovostně se evidují v databázi saldokontních dokladů. Neuhrazené faktury z minulých let se při
otevření nového účetního roku převedou do nového roku, kde se evidují v databázi saldokontních dokladů.
O platbách zaevidovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů účtujeme vždy prostřednictvím
modulu "Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou
platbou a do věty saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.

Úhrady (Export do banky/HP)
Funkce Úhrady slouží k vystavení příkazu k úhradě přijatých saldokontních dokladů.
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a) Nejprve je nutno v panelu Saldokontní doklady vybrat doklady, které chceme zaplatit, tj. vystavit
hromadný příkaz k jejich úhradě. Při větším počtu dokladů omezíme výběr dokladů na obrazovce
vhodným nastavením parametrů filtru tak, abychom vybírali pouze z dokladů určených k úhradě, tj.
přijatých daňových dokladů (faktur) nebo zálohových faktur, pokud účtujeme i předpis platby těchto
dokladů. Doklady určené k úhradě (tzn. podle číselníku dokladů vedené jako závazky) jsou po pořízení
opatřeny příznakem HIZ (v seznamu dokladů sloupec napravo od čísla partnera). Tento příznak má
následující hodnoty:
HIZ = 99 - doklad je určen k úhradě a doposud nebyl přiřazen do databáze příkazů k úhradě
HIZ = 98 - doklad byl přiřazen do databáze příkazů k úhradě, ale doposud nebyl vystaven příkaz k úhradě
- v této fázi lze ještě doklad z databáze vyřadit prostřednictvím tlačítka "Vyřadit" a dokladu je vrácen
příznak HIZ = 99.
HIZ = 97 - k dokladu byl vystaven (a vytisknut) příkaz k úhradě - doklad je odstraněn z databáze dokladů
k úhradě a ani v případě jeho nezaplacení jej již nelze automaticky zařadit do úhrad (nutno provést buď
změnu v hlavičce dokladu nebo vystavit příkaz k úhradě ručně), čímž se brání duplicitě platby.
HIZ = 0 - doklad byl zaplacen a platba zaúčtována.
Po provedení výběru kurzorem zvolíme řádek dokladu, který požadujeme uhradit a klikneme na
libovolném poli tohoto řádku pravým tlačítkem myši, v otevřeném okně zvolíme kurzorem funkci Úhrada z
účtu (při větším počtu běžných účtů se zobrazí všechna čísla účtů nastavená v konfiguraci programu), do
dokladu se tento údaj zaznamená (příznak HIZ se změní na 98) a zároveň je doklad zařazen do databáze
dokladů k úhradě. Všechny takto označené doklady se nabídnou k úhradě v seznamu dokladů po
otevření funkce Úhrady / Export do banky / HP.
b) Tímto postupem vybrané údaje o platbě z dokladů označených k úhradě jsou shromažďovány v
seznamu v hlavní části panelu funkce Úhrady (Export do banky / HP). Každý řádek seznamu obsahuje
údaje z jednoho dokladu. V horní části panelu funkce jsou ovládací tlačítka, kterými volíme požadovanou
akci, napravo od tlačítek jsou výběrová pole s možností volby datumu úhrady a datumu vyhotovení, které
se objeví na vytvořeném hromadném příkazu k úhradě. Vždy při spuštění se nastaví aktuální systémové
datum počítače.
Klikneme-li na tlačítko Suma úhrad, objeví se v levé dolní části informace o celkové částce k úhradě.
Chceme-li některý doklad ze seznamu dokladů pro platbu vyřadit, klikneme po jeho aktivaci (umístění
kurzoru kdekoliv v řádku tohoto dokladu ) na tlačítko Vyřadit. Zároveň s odstraněním dokladu ze
seznamu dokladů k úhradě program nastaví v databázi účetních nebo saldokontních dokladů tomuto
dokladu příznak umožňující opětovné provedení úhrady dokladu (HIZ = 99).
Dále uprostřed horní lišty panelu prostřednictvím přepínacích tlačítek 1 - 5 a HVB volíme účet, z něhož
se bude úhrada provádět (všechny účty, z nichž chceme platit, musí být nastaveny v konfiguraci
programu).
Další tlačítko již slouží k volbě způsobu platby - vytvoření souboru do banky (KB, HVB) nebo vytisknutí
příkazu k úhradě.

3.15 Zálohy
Účtování záloh v DE
Platíme-li předem zálohu (tj. část platby nebo i celou platbu) našemu dodavateli, nebo naopak přijímáme
zálohu na námi poskytnuté zboží či služby a jsme přitom plátci DPH, musíme při účtování dodržovat
několik zásad:
1. Úhrada zálohy
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V daňové evidenci neúčtujeme o předpisu platby zálohy (v souvislosti s novým zákonem o DPH to není
vhodné ani v podvojném účetnictví), účtujeme přímo platbu - přijatou nebo uskutečněnou. Závazek nebo
pohledávku z titulu vystavené či přijaté zálohové faktury evidujeme pouze v operativní evidenci. (V zásadě
je možné účtovat i závazek či pohledávku na základě zálohové či proforma faktury a potom
prostřednictvím modulu platby úhradu částky, ale postup je zbytečně komplikovaný). Celá zaplacená
částka se zaúčtuje jako výdaj nebo příjem (protiúčet pokladna nebo běžný účet) přímo do databáze
účetních dokladů. Účtujeme vždy aktuální zaplacenou částku, tj. pokud je faktura vystavena na Kč
1000,00 a z nějakého důvodu byla zaplacena pouze část, účtujeme pouze zaplacenou částku - náš
příjem či výdej bude tedy např. 800,00 Kč a na tuto částku bude vystaven i daňový doklad o platbě. Zápis
o platbě zálohy potom může vypadat takto:
2. Zaúčtování daňového dokladu a DPH
Po obdržení daňového dokladu na celkovou částku za materiál zaevidujeme přijatý doklad do evidence
saldokontních dokladů včetně zadání kódů DPH. Mohou nastat dva případy:
a) zálohou jsme uhradili pouze část celkové faktury, zbývá ještě část k úhradě - zápis obdržené faktury v
evidenci saldokontních dokladů potom bude vypadat následovně:
Po zaplacení zbývající části faktury provedeme zaúčtování platby prostřednictvím modulu Platby,
vygenerovaný účetní doklad bude mít následující řádky:
- namísto zúčtovacího účtu 321000 je doplněn účet platby, v tomto případě Běžný účet 221000, základ
daně a daň je zaúčtována ve výši odpovídající údajům na faktuře (daňovém dokladu), výdaje jsou sníženy
o dříve zaúčtovanou částku zálohy (zaúčtována přímo do výdajů).
b) zálohou byla uhrazena celá částka faktury, v tom případě je způsob evidence a účtování podobný,
pouze v evidenci saldokontních dokladů odúčtujeme celkovou částku zaplacené zálohy zápisem 321000
MD, 501000 -MD. Vstoupíme do modulu Platby a provedeme "platbu" faktury (do pole částka zadáme
hodnotu "0"), program vytvoří účetní doklad o provedené platbě. Tento způsob nám zabezpečí, že
všechny přijaté faktury (i ty zaplacené celé předem zálohou) se objeví v evidenci saldokontních dokladů.
Pokud to nevyžadujeme a byla opravdu celá částka faktury zaplacena předem zálohou, můžeme postup
ještě zjednodušit. Není nutno v evidenci saldokontních dokladů provádět zápis přijaté faktury a potom
provádět platbu. Údaje z přijaté faktury potřebujeme promítnout do evidence DPH a odúčtovat
zaplacenou zálohu z nákladů. To lze provést přímo v modulu účetní doklady. Zvolíme typ dokladu 70Počát. stav, vzáj. zápočty, zúčtování a doklad zaúčtujeme následujícím způsobem. Nesmíme přitom
zapomenout na vyplnění kódů DPH do příslušných polí, aby se údaje z dokladu dostaly do hlášení DPH v
odpovídajícím účetním období.

3.16 ZP
FAQ - ZP + SP v daňové evidenci - nedaňově
v účtové osnově pro účty:
503xxx v názvu účtu změňte VDAŇ na VNedaň a pro tyto účty ve sloupci Druh Příjmu/Výdeje
nastavte 11 místo původní 1 - potom tyto účty nebudou ve výsledovce

4

DPH
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1260
2021.12.27a / 00:00
003) Přiznání DPH - XML
- 4340 - Přiznání DPH - nulový řádek 26
- v XML povoleno pole pln_ost - DPH 1260

2021.12.17a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 4300 - KH 1260
- upraveno
- věty s kódy DPH 1260 nejdou do částí A3 a A5
003) doplněny logy

2021.12.14a / 08:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 4090 - DPH KH - ne kód DPH 1260
- doklady s kódem DPH 1260 a vazbou na řádek č. 26 v přiznání k DPH
se neuvádějí v kontrolním hlášení

4.2

Číselník DPH
FAQ - Doplnění kódů DPH do Číselníku DPH
1) Účetnictví / Účetnictví / Číselník DPH
2) Vlevo nahoře v ovládacích tlačítkách stiskněte tlačítko + (Plus)
3) Zadejte požadované údaje do sloupců Číslo, Název, Poznámka
Př.:
1012 / ZS – ZÁKLAD – ODD TUZ. / Dobropis - ZS – ZÁKLAD – ODD TUZ.
1013 / ZS – DAŇ – ODD TUZ. / Dobropis - ZS – DAŇ – ODD TUZ.
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1022 / SS – ZÁKLAD – ODD TUZ. / Dobropis - SS – ZÁKLAD – ODD TUZ.
1023 / SS – DAŇ – ODD TUZ. / Dobropis - SS – DAŇ – ODD TUZ.
4) Zadání potvrďte tlačítkem s faječkou
5) Takto zadejte postupně nové požadované kódy DPH
6) Nové kódy DPH nastavte v Číselníku typů dokladů
7) Informujte autora programu o významu nových kódů DPH
ve vztahu k Přiznání DPH a Kontrolnímu hlášení a zda
má dojít k obrácení znaménka, jinak se nové kódy DPH v Přiznání DPH ani v Kontrolním
hlášení neuplatní

2010.12.31a / 00:00
001) Účetnictví + Daňová evidence - Číselník DPH pro rok 2011
číselník je nastaven podle aktuálního vzoru č. 17 přiznání DPH od 1.1.2011
1010 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku ZS - základ
ZP v tuzemsku ZS-základ
1011 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku ZS - daň
ZP v tuzemsku ZS-daň
1020 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku SS - základ
ZP v tuzemsku SS-základ
1021 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku SS - daň
ZP v tuzemsku SS-daň
1030 Pořízení zboží z jiného členského státu ZS - základ
ZP Pořízení zboží z EU ZS-základ
1031 Pořízení zboží z jiného členského státu ZS - daň
ZP Pořízení zboží z EU ZS-daň
1040 Pořízení zboží z jiného členského státu SS - základ
ZP Pořízení zboží z EU SS-základ
1041 Pořízení zboží z jiného členského státu ZS - daň
ZP Pořízení zboží z EU SS-daň
1050 Přijetí služby s místem plnění podle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném
členském státě ZS - základ
ZP Přijetí služby z EU ZS-základ
1051 Přijetí služby s místem plnění podle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném
členském státě ZS - daň
ZP Přijetí služby z EU ZS-daň
1060 Přijetí služby s místem plnění podle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném
členském státě SS - základ
ZP Přijetí služby z EU SS-základ
1061 Přijetí služby s místem plnění podle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném
členském státě SS - daň
ZP Přijetí služby z EU SS-daň
1070 Dovoz zboží ZS - základ
ZP Dovoz zboží ZS-základ
1071 Dovoz zboží ZS - daň
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ZP Dovoz zboží ZS-daň
1080 Dovoz zboží SS - základ
ZP Dovoz zboží SS-základ
1081 Dovoz zboží SS - daň
ZP Dovoz zboží SS-daň
1090 Pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě
(par. 19) - základ
ZP Poř.nov.dopr.prostředku z EU-základ
1091 Pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě
(par. 19) - daň
ZP Poř. nov.dopr. prostředku z EU-daň
1100 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel zboží nebo příjemce služeb (par. 92a) - základ
ZP Přenesení daň. povinnosti ZS-základ
1101 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel zboží nebo příjemce služeb (par. 92a) - daň
ZP Přenesení daň. povinnosti ZS-daň
1110 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel zboží nebo příjemce služeb (par. 92a) - základ
ZP Přenesení daň. povinnosti SS-základ
1111 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel zboží nebo příjemce služeb (par. 92a) - daň
ZP Přenesení daň. povinnosti SS-daň
1120 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při přijetí (par. 15) - základ
ZP Ostatní par.15 ZS-základ
1121 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při přijetí (par. 15) - daň
ZP Ostatní par.15 ZS-daň
1130 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při přijetí (par. 15) - základ
ZP Ostatní par.15 SS-základ
1131 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při přijetí (par. 15) - daň
ZP Ostatní par.15 SS-daň
1200 Dodání zboží do jiného členského státu (par. 64)
Dodání zboží do EU-par.64
1210 Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném čl. státě (par.102 odst. 1 písm. d)
Poskytnutí služeb do EU
1220 Vývoz zboží (par. 66)
Vývoz zboží
1230 Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném čl. státě (par. 19
odst. 4)
Dodání nov.dopr.prostř.os.nereg.EU
1240 Zasílání zboží do jiného členského státu (par. 18)
Zasílání zboží do EU-par.18
1250 Režim přenesení daňové povinnosti (par. 92a) - dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
Přenesení daň. povinnosti par. 92a
1260 Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. par. 24a,67,68,69,70,89,90,92)
Ostatní uskut.plnění s nár.na odpočet
1300 Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou pořízení zboží
Třístranný obchod v EU-pořízení zboží
1310 Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou - dodání
zboží
Třístranný obchod v EU-dodání zboží
1320 Dovoz zboží osvobozený podle par. 71g
Dovoz zboží osv. par. 71g
1330 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení par. 44 - věřitel
Opr. daně u pohl.insolvence-věřitel
1340 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení par. 44 - dlužník
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Opr. daně u pohl.insolvence-dlužník
2400 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - základ
NO z plnění v tuzemsku ZS-základ
2401 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň PN (plný odpočet)
NO z plnění v tuzemsku ZS-daň PN
2402 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň KN (krácený odpočet)
NO z plnění v tuzemsku ZS-daň KN
2410 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - základ
NO z plnění v tuzemsku SS-základ
2411 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň PN
NO z plnění v tuzemsku SS-daň PN
2412 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň KN
NO z plnění v tuzemsku SS-daň KN
2420 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad - základ
NO dovoz zboží CÚ-základ
2421 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad - daň PN
NO dovoz zboží CÚ-daň PN
2422 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad - daň KN
NO dovoz zboží CÚ-daň KN
2430 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-13 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - základ
NO ř.3-13 (samovym.) ZS-základ
2431 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-13 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - daň PN
NO ř.3-13 (samovym.) ZS-daň PN
2432 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-13 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - daň KN
NO ř.3-13 (samovym.) ZS-daň KN
2440 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-13 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - základ
NO ř.3-13 (samovym.) SS-základ
2441 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-13 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - daň PN
NO ř.3-13 (samovym.) SS-daň PN
2442 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-13 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - daň KN
NO ř.3-13 (samovym.) SS-daň KN
2451 Korekce odpočtů daně podle par. 75 odst 4, par. 77 a 79 v plné výši
Odpočet při změně rež. PN
2452 Korekce odpočtů daně podle par. 75 odst 4, par. 77 a 79 krácený
Odpočet při změně rež. KN
2470 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 4, odst. 3 písm. d) a e) - základ
NO poř.majetku par. 4/3de.-základ
2471 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 4, odst. 3 písm. d) a e) - daň PN
NO poř.majetku par. 4/3de.-daň PN
2472 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 4, odst. 3 písm. d) a e) - daň KN
NO poř.majetku par. 4/3de.-daň KN
2500 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, par. 51
Celk.č.pl.osvob.bez nár.odp.-par51
2511 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu, par. 76, odst. 4 s nárokem na
odpočet
Plnění nezapoč. do koef. s nár.na odp.
2512 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu, par. 76, odst. 4 bez nároku na
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odpočet
Plnění nezapoč. do koef. bez nár. na odp.
2605 Úprava odpočtu daně, par. 78 až 78c a vyrovnání podle par. 79
Úprava odpočtu daně-par. 78 až 78c
2615 Vrácení daně, par. 84
Vrácení daně-par. 84
- číselník DPH pro rok 2011 je uložen v tabulce
xxraUDEU
kde xx je agenda a r je rok
Př.: HRBaUDEU
- v roce 2011 je číselník DPH pro rok 2010 dostupný ve funkci
Účetnictví / Číselník DPH 2010

2009.02.10a / 00:00
004) Číselník DPH v roce 2009
- číselník DPH v roce 2008 začíná kódem 2100, v roce 2009 kódem 1010
a je uložen v tabulce
aa8_UDEU v roce 2008 a aa9_UDEU v roce 2009
kde aa je dvouznakové označení agendy
pokud by číselník DPH začínal v roce 2009 také kódem 2100, značí to,
že byl pro agendu aa nový rok 2009 nastaven ještě před doplněním
DPH pro rok 2009 a doporučujeme následující postup:
1) zrušte soubor aa9_UDEA.FF2
2) po spuštění programu se správný číselník DPH pro rok 2009
vytvoří automaticky sám

2009.01.07a / 09:00
003) Číselník DPH
- doplněno jméno zobrazené tabulky
- po přihlášení v roce 2008 by se ve funkci Číselník DPH měl zobrazit stav platný
pro rok 2008 (věty začínají 2xxx)
- po přihlášení v roce 2009 by se ve funkci Číselník DPH měl zobrazit stav platný
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pro rok 2009 (věty začínají 1xxx)

2008.12.03a / 12:00
001) Při přihlášení do roku 2009 se automaticky jako číselník DPH
nabízí nový číselník DPH platný od 1.1.2009

FAQ - Číselník typů DPH od 1.1.2009
DPH 2009 - legislativa
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846B-D1738BA9/cds/5401_15.pdf
Struktura čísla:
1. číslice

- k číslu řádku přičten 1000 (u zdanitelných plnění, tj.
odvodu daně) resp. 2000 (u nároku na odpočet)

2. a 3. číslice - číslo řádku daňového přiznání
4. číslice

- rozlišení základ daně - 0, 6 (majetek)
daň na výstupu, plný nárok na odpočet - 1, 7 (majetek)
krácený nárok, bez nároku - 2, 8 (majetek)
třístranný obchod, úpravy podle par. 78,79,84 - 3,4,5

1010 Dodání zboží nebo poskytnutí služby
ZS-základ
1011 Dodání zboží nebo poskytnutí služby
ZS-daň
1020 Dodání zboží nebo poskytnutí služby
SS-základ
1021 Dodání zboží nebo poskytnutí služby
SS-daň
1030
1031
1040
1041

Pořízení zboží z
Pořízení zboží z
Pořízení zboží z
Pořízení zboží z

s místem plnění v tuzemsku ZS - základ @ ZP v tuzemsku
s místem plnění v tuzemsku ZS - daň @ ZP v tuzemsku
s místem plnění v tuzemsku SS - základ @ ZP v tuzemsku
s místem plnění v tuzemsku SS - daň @ ZP v tuzemsku

jiného členského státu ZS - základ @ ZP Pořízení zboží z EU ZS-základ
jiného členského státu ZS - daň @ ZP Pořízení zboží z EU ZS-daň
jiného členského státu SS - základ @ ZP Pořízení zboží z EU SS-základ
jiného členského státu SS - daň @ ZP Pořízení zboží z EU SS-daň

1050 Přijetí služby od osoby
služby z EU ZS-základ
1051 Přijetí služby od osoby
EU ZS-daň
1060 Přijetí služby od osoby
služby z EU SS-základ
1061 Přijetí služby od osoby
z EU SS-daň

registrované k dani v jiném členském státě ZS - základ @ ZP Přijetí
registrované k dani v jiném členském státě ZS - daň @ ZP Přijetí služby z
registrované k dani v jiném členském státě SS - základ @ ZP Přijetí
registrované k dani v jiném členském státě SS - daň @ ZP Přijetí služby

1070 Dovoz zboží ZS - základ @ ZP Dovoz zboží ZS-základ
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1071 Dovoz zboží ZS - daň @ ZP Dovoz zboží ZS-daň
1080 Dovoz zboží SS - základ @ ZP Dovoz zboží SS-základ
1081 Dovoz zboží SS - daň @ ZP Dovoz zboží SS-daň
1090 Pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě
(par. 19) - základ @ ZP Poř.nov.dopr.prostředku z EU-základ
1091 Pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě
(par. 19) - daň @ ZP Poř. nov.dopr. prostředku z EU-daň
1100 Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - základ @ ZP Dodání zlata-základ
1101 Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - daň @ ZP Dodání zlata-daň
1110 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat
ZP Ostatní par.15 ZS-základ
1111 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat
ZP Ostatní par.15 ZS-daň
1120 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat
ZP Ostatní par.15 SS-základ
1121 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat
ZP Ostatní par.15 SS-daň

daň plátce při přijetí (par 15) ZS - základ @
daň plátce při přijetí (par 15) ZS - daň @
daň plátce při přijetí (par 15) SS - základ @
daň plátce při přijetí (par 15) SS - daň @

1200 Dodání zboží do jiného členského státu (par. 64) @ Dodání zboží do EU-par.64
1210 Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném čl. státě
(par. 24a) @ Poskytnutí služeb do EU
1220 Vývoz zboží (par. 66) @ Vývoz zboží
1230 Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném čl. státě (par. 19 odst.
4) @ Dodání nov.dopr.prostř.os.nereg.EU
1240 Zasílání zboží do jiného členského státu (par. 18) @ Zasílání zboží do EU-par.18
1250 Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. par. 24a,67,68,69,70,89,90,92,92a)
@ Ostatní uskut.plnění s nár.na odpočet
1303 Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou - pořízení
zboží @ Třístranný obchod v EU-pořízení zboží
1304 Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou - dodání
zboží @ Třístranný obchod v EU-dodání zboží
2400 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - základ @ NO z plnění v
tuzemsku ZS-základ
2401 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň PN (plný odpočet) @ NO z
plnění v tuzemsku ZS-daň PN
2402 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň KN (krácený odpočet) @ NO
z plnění v tuzemsku ZS-daň KN
2406 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS základ @ NO poř.majetku v tuz. ZS-základ
2407 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň
PN @ NO poř.majetku v tuz. ZS-daň PN
2408 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň
KN @ NO poř.majetku v tuz. ZS-daň KN
2410 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - základ @ NO z plnění v
tuzemsku SS-základ
2411 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň PN @ NO z plnění v
tuzemsku SS-daň PN
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2412 Nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň KN @ NO z plnění v
tuzemsku SS-daň KN
2416 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS základ @ NO poř.majetku v tuz. SS-základ
2417 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň
PN @ NO poř.majetku v tuz. SS-daň PN
2418 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň
KN @ NO poř.majetku v tuz. SS-daň KN
2420 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad ZS - základ @ NO dovoz
zboží ZS-základ
2421 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad ZS - daň PN @ NO dovoz
zboží ZS-daň PN
2422 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad ZS - daň KN @ NO dovoz
zboží ZS-daň KN
2426 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
ZS - základ @ NO poř.maj. dovoz ZS-základ
2427 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
ZS - daň PN @ NO poř.maj. dovoz ZS-daň PN
2428 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
ZS - daň KN @ NO poř.maj. dovoz ZS-daň KN
2430 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad SS - základ @ NO dovoz
zboží SS-základ
2431 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad SS - daň PN @ NO dovoz
zboží SS-daň PN
2432 Nárok na odpočet při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad SS - daň KN @ NO dovoz
zboží SS-daň KN
2436 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
SS - základ @ NO poř.maj. dovoz SS-základ
2437 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
SS - daň PN @ NO poř.maj. dovoz SS-daň PN
2438 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
SS - daň KN @ NO poř.maj. dovoz SS-daň KN
2440 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - základ @ NO ř.3-12 (samovyměření) ZS-základ
2441 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - daň PN @ NO ř.3-12 (samovyměření) ZS-daň PN
2442 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - daň KN @ NO ř.3-12 (samovyměření) ZS-daň KN
2446 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží,
služby EU, dovoz zboží, dopr. prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - základ @ NO poř.maj.ř.3-12
(samovyměření) ZS-základ
2447 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží,
služby EU, dovoz zboží, dopr. prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - daň PN @ NO poř.maj.ř.3-12
(samovyměření) ZS-daň PN
2448 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží,
služby EU, dovoz zboží, dopr. prostředku, dodání zlata a ostatní) ZS - daň KN @ NO poř.maj.ř.3-12
(samovyměření) ZS-daň KN
2450 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - základ @ NO ř.3-12 (samovyměření) SS-základ
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2451 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - daň PN @ NO ř.3-12 (samovyměření) SS-daň PN
2452 Nárok na odpočet ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží, služby EU, dovoz zboží, dopr.
prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - daň KN @ NO ř.3-12 (samovyměření) SS-daň KN
2456 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží,
služby EU, dovoz zboží, dopr. prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - základ @ NO poř.maj.ř.3-12
(samovyměření) SS-základ
2457 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží,
služby EU, dovoz zboží, dopr. prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - daň PN @ NO poř.maj.ř.3-12
(samovyměření) SS-daň PN
2458 Nárok na odpočet při pořízení majetku par. 78/2 ze zdanit. plnění řádek 3-12 (pořízení zboží,
služby EU, dovoz zboží, dopr. prostředku, dodání zlata a ostatní) SS - daň KN @ NO poř.maj.ř.3-12
(samovyměření) SS-daň KN
2461 Odpočet při změně režimu v plné výši @ Odpočet při změně rež. PN
2462 Odpočet při změně režimu krácený @ Odpočet při změně rež. KN
2500 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, par. 51 @ Celk.č.pl.osvob.bez
nár.odp.-par51
2511 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu, par. 76, odst. 3 s nárokem na odpočet
@ Plnění nezapoč. do koef. s nár.na odp.
2512 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu, par. 76, odst. 3 bez nároku na odpočet
@ Plnění nezapoč. do koef. bez nár. na odp.
2605 Úprava odpočtu daně, par. 78 @ Úprava odpočtu daně-par 78
2615 Vyrovnání odpočtu daně, par. 79 @ Vyrovnání odpočtu daně-par 79
2625 Vrácení daně, par. 84 @ Vrácení daně-par 84

Číselník typů DPH od 1.1.2009 - návaznost na rok 2008
1010 = 2100, 2400
1011 = 2101, 2401
1020 = 2150, 2450
1021 = 2151, 2451
1030 = 2200, 2500
1031 = 2201, 2501
1040 = 2250
1041 = 2251
1050 = 2300
1051 = 2301
1060 = 2350
1061 = 2351
1070 = 2600
1071 = 2601
1080 = 2650
1081 = 2651
1090 = 2550
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1091 = 2551
1100 = nově zařazen
1101 = nově zařazen
1110 = 2300, 2700
1111 = 2301, 2701
1120 = 2350, 2750
1121 = 2351, 2751
1200 = 4100, 4200
1210 = 4400
1220 = 4300
1230 = 4250
1240 = nově zařazen
1250 = 4400, 5104
1303 = 8104
1304 = 8154
2400 = 3100
2401 = 3102
2402 = 3103
2406 = 3100
2407 = 3102
2408 = 3103
2410 = 3150
2411 = 3152
2412 = 3153
2416 = 3150
2417 = 3152
2418 = 3153
2420 = 3400
2421 = 3402
2422 = 3403
2426 = 3400
2427 = 3402
2428 = 3403
2430 = 3450
2431 = 3452
2432 = 3453
2436 = 3450
2437 = 3452
2438 = 3453
2440 = 3200, 3300, 3400, 3500, 3600
2441 = 3202, 3302, 3402, 3502, 3602
2442 = 3203, 3303, 3403, 3503, 3603
2446 = 3200, 3300, 3400, 3500, 3600
2447 = 3202, 3302, 3402, 3502, 3602
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2448 = 3203, 3303, 3403, 3503, 3603
2450 = 3250, 3350, 3450, 3550, 3650
2451 = 3252, 3352, 3452, 3552, 3652
2452 = 3253, 3353, 3453, 3553, 3653
2456 = 3250, 3350, 3450, 3550, 3650
2457 = 3252, 3352, 3452, 3552, 3652
2458 = 3253, 3353, 3453, 3553, 3653
2461 = 3702
2462 = 3703
2500 = 5304
2511 = 5204
2512 = 5404
2605 = 5706
2615 = 5806
2625 = 6004

2004.04.26b / 09:00
02) Číselník DPH EU od 1.5.2004
- 75 polí v novém přiznání DPH od 1.5.2004
- levé trojčíslí udává číslo řádku v přiznání
- pravá číslice udává druh sloupce
- číselník se vytvoří automaticky
2100 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Základ
daně
2101 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň
2150 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Základ
daně
2151 - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň
2200 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně-Základ daně
2201 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň
2250 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Základ daně
2251 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň
2300 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou
daně - Základ daně
2301 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou
daně - Daň
2350 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou
sazbou daně - Základ daně
2351 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou
sazbou daně - Daň
2400 - Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se základní sazbou
daně - Základ daně
2401 - Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se základní sazbou
daně - Daň
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2450 - Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se sníženou sazbou
daně - Základ daně
2451 - Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se sníženou sazbou
daně - Daň
2500 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě
(19-3) - Základ daně
2501 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě
(19-3) - Daň
2550 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě
(19-4) - Základ
2551 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě
(19-3) - Daň
2600 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Základ daně
2601 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň
2650 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Základ daně
2651 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň
2700 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Základ
daně
2701 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň
2750 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Základ
daně
2751 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň
3100 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Základ daně
3102 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň plný
nárok
3103 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň krácený
nárok
3150 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Základ daně
3152 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň plný
nárok
3153 - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň krácený
nárok
3200 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Základ daně
3202 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň plný nárok
3203 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň krácený nárok
3250 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Základ daně
3252 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok
3253 - Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok
3300 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou
daně - Základ daně
3302 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou
daně - Daň plný nárok
3303 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou
daně - Daň krácený nárok
3350 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou
sazbou daně - Základ daně
3352 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou
sazbou daně - Daň plný nárok
3353 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou
sazbou daně - Daň krácený nárok
3400 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Základ daně
3402 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň plný nárok
3403 - Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň krácený nárok
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3450 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Základ daně
3452 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok
3453 - Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok
3500 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Základ
daně
3502 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň plný
nárok
3503 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň
krácený nárok
3550 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Základ
daně
3552 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň plný
nárok
3553 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň
krácený nárok
3600 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě Základ daně
3602 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě Daň plný nárok
3603 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě Daň krácený nárok
3650 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě
- Základ daně
3652 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě
- Daň plný nárok
3653 - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě
- Daň krácený nárok
3702 - Daň na vstupu při změně režimu plný nárok
3703 - Daň na vstupu při změně režimu krácený nárok
4100 - Dodání zboží do jiného členského státu (64)
4200 - Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (64) osobě registrované k dani
v členském státě EU
4250 - Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (64) osobě neregistrované k
dani v členském státě EU
4300 - Vývoz zboží (66)
4400 - Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
6004 - Vrácení daně - daň na výstupu
7104 - Vypořádání daně na výstupu (91)
8104 - Pořízení zboží prostřední osobou (17)
8154 - Dodání zboží prostřední osobou (17)

2002.06.10d / 23:00
03) Upraveno číslování DPH:
aar_UDP4.FF2 ... číselník typů dokladů - mimo 343.xxx
1304 Z
1305 Z
1444 Z
1445 Z

- přijatá ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně
- přijatá ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně
- usk. ZdPl - se sníženou sazbou daně
- usk. ZdPl - se základní sazbou daně
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2201 Z
2202 Z
2203 Z
2302 Z
2303 Z
2322 Z
2323 Z
2324 Z
2325 Z
2332 Z
2333 Z
2334 Z
2335 Z
2400 Z
2410 Z
2411 Z
2420 Z
2430 Z
2534 Z
2535 Z

- odpočet při změně režimu - má nárok
- odpočet při změně režimu - nemá nárok
- odpočet při změně režimu - krácení nároku
- přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně
- přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně
- přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - nemá nárok
- přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - nemá nárok
- přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - nemá nárok
- přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - nemá nárok
- přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - krácení n.
- přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - krácení n.
- přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - krácení n.
- přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - krácení n.
- usk. ZdPl - osvobozená
- usk. ZdPl - vývoz zboží se změnou vlastnického práva
- usk. ZdPl - vývoz zboží beze změny vlastnického práva
- usk. ZdPl - vývoz služeb
- usk. ZdPl - mezinárodní přeprava vč. služeb souvisejících
- vrácení daně - se sníženou sazbou
- vrácení daně - se základní sazbou

aar_UDP5.FF2 ... číselník typů dokladů - 343.xxx
3304 DI - přijatá ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně
3305 DI - přijatá ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně
5444 DO - usk. ZdPl - se sníženou sazbou daně
5445 DO - usk. ZdPl - se základní sazbou daně
4201 DI - odpočet při změně režimu - má nárok
4202 DI - odpočet při změně režimu - nemá nárok
4203 DI - odpočet při změně režimu - krácení nároku
4301 DI - přijatá ZdPl z dovozu - režim dočasného použití
4302 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně
4303 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně
4321 DI - přij. ZdPl z dovozu - režim dočasného použití - nemá nárok
4322 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - nemá nárok
4323 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - nemá nárok
4324 DI - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - nemá nárok
4325 DI - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - nemá nárok
4331 DI - přij. ZdPl z dovozu - režim dočasného použití - krácení n.
4332 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - krácení n.
4333 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - krácení n.
4334 DI - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - krácení n.
4335 DI - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - krácení n.
4450 DI - usk. ZdPl - vypořádání daně na vstupu
6451 DO - usk. ZdPl - vypořádání daně na výstupu
6534 DO - vrácení daně - se sníženou sazbou
6535 DO - vrácení daně - se základní sazbou

Číselník DPH
Jednotlivé kódy DPH zadávané při pořizování dokladů do řádku týkajícího se daně jsou vytvořeny
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následujícím způsobem - k trojciferným číslům jednotlivých řádků přiznání (druh pohybu z hlediska DPH)
je doprava přiřazena čtvrtá cifra označující sloupec (základ daně nebo daň - plný nárok či krácený nárok)
v daňovém přiznání

Číselník typů DPH - od 1.5.2004 - vstup do EU
Číselník typů DPH od 1. května roku 2004 (vstup do EU) se v důsledku nového zákona o DPH v
souvislosti se změněnými podmínkami po vstupu republiky do EU velmi podstatně mění. Systém
číslování jednotlivých řádků přiznání DPH bylo nutno právě z tohoto důvodu změnit. K trojciferným číslům
jednotlivých řádků přiznání (druh pohybu z hlediska DPH) je doprava přiřazena čtvrtá cifra označující
sloupec (základ daně nebo daň - plný nárok či krácený nárok) v daňovém přiznání.
Nově vytvořený číselník DPH má tedy následující strukturu:
2100
UZP v tuzemsku - základ zákl. sazba (ZS)
Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Základ daně
2101
UZP v tuzemsku - daň ZS
Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň
2150
UZP v tuzemsku - základ snížená sazba (SS)
Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Základ daně
2151
UZP v tuzemsku - daň SS
Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň
2200
Pořízení zboží z EU(16) - základ ZS
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně-Základ daně
2201
Pořízení zboží z EU(16) - daň ZS
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň
2250
Pořízení zboží z EU(16) - základ SS
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Základ daně
2251
Pořízení zboží z EU(16) - daň SS
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň
2300
Poskyt. služby z EU - základ ZS
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně Základ daně
2301
Poskyt. služby z EU - daň ZS
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně Daň
2350
Poskyt. služby z EU - základ SS
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně Základ daně
2351
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Poskyt. služby z EU - daň SS
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně Daň
2400
Zasílání zboží z EU do tuz. - základ ZS
Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se základní sazbou daně Základ daně
2401
Zasílání zboží z EU do tuz. - daň ZS
Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se základní sazbou daně - Daň
2450
Zasílání zboží z EU do tuz. - základ SS
Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se sníženou sazbou daně Základ daně
2451
Zasílání zboží z EU do tuz. - daň SS
Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (18) se sníženou sazbou daně - Daň
2500
Poříz. nov. dopr. prostř. od registr. v EU - základ
Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (19-3) Základ daně
2501
Poříz. nov. dopr. prostř. od registr. v EU - daň
Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (19-3) Daň
2550
Poříz. nov. dopr. prostř. od neregistr. v EU - základ
Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (19-4) Základ
2551
Poříz. nov. dopr. prostř. od neregistr. v EU - daň
Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (19-3) Daň
2600
Dovoz zboží - základ ZS
Dovoz zboží se základní sazbou daně - Základ daně
2601
Dovoz zboží - daň ZS
Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň
2650
Dovoz zboží - základ SS
Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Základ daně
2651
Dovoz zboží - daň SS
Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň
2700
Poskytn. služby zahr. os. - základ ZS
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Základ daně
2701
Poskytn. služby zahr. os. - daň ZS
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň
2750
Poskytn. služby zahr. os. - základ SS
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Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Základ daně
2751
Poskytn. služby zahr. os. - daň SS
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň
3100
PZP v tuzemsku - základ zákl. sazba (ZS)
Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Základ daně
3102
PZP v tuzemsku - daň zákl. sazba (ZS) plný nárok (PN)
Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň plný nárok
3103
PZP v tuzemsku - daň zákl. sazba (ZS) krácený nárok (ZN)
Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně - Daň krácený nárok
3150
PZP v tuzemsku - základ sníž. sazba (SS)
Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Základ daně
3152
PZP v tuzemsku - daň sníž. sazba (SS) plný nárok (PN)
Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok
3153
PZP v tuzemsku - daň sníž. sazba (SS) krácený nárok (KN)
Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok
3200
Poř. zboží z EU - základ ZS
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Základ daně
3202
Poř. zboží z EU - daň ZS - PN
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň plný nárok
3203
Poř. zboží z EU - daň ZS - KN
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se základní sazbou daně - Daň krácený nárok
3250
Poř. zboží z EU - základ SS
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Základ daně
3252
Poř. zboží z EU - daň SS - PN
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok
3253
Poř. zboží z EU - daň SS - KN
Pořízení zboží z jiného členského státu (16) se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok
3300
Poskytn. služby z EU - základ ZS
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně Základ daně
3302
Poskytn. služby z EU - daň ZS - PN
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně Daň plný nárok
3303
Poskytn. služby z EU - daň ZS - KN
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se základní sazbou daně Daň krácený nárok
3350
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Poskytn. služby z EU - základ SS
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně Základ daně
3352
Poskytn. služby z EU - daň SS - PN
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně Daň plný nárok
3353
Poskytn. služby z EU - daň SS - KN
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (15) se sníženou sazbou daně Daň krácený nárok
3400
Dovoz zboží - základ ZS
Dovoz zboží se základní sazbou daně - Základ daně
3402
Dovoz zboží - daň ZS - PN
Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň plný nárok
3403
Dovoz zboží - daň ZS - KN
Dovoz zboží se základní sazbou daně - Daň krácený nárok
3450
Dovoz zboží - základ SS
Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Základ daně
3452
Dovoz zboží - daň SS - SN
Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok
3453
Dovoz zboží - daň SS - KN
Dovoz zboží se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok
3500
Poskytn. služby zahr. os. - základ ZS
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Základ daně
3502
Poskytn. služby zahr. os. - daň ZS - PN
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň plný nárok
3503
Poskytn. služby zahr. os. - daň ZS - KN
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se základní sazbou daně - Daň krácený nárok
3550
Poskytn. služby zahr. os. - základ SS
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Základ daně
3552
Poskytn. služby zahr. os. - daň SS - PN
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň plný nárok
3553
Poskytn. služby zahr. os. - daň SS - KN
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (15) se sníženou sazbou daně - Daň krácený nárok
3600
Poř. nov. dopr. prostř. od reg. v EU - základ
Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě - Základ
daně
3602
Poř. nov. dopr. prostř. od reg. v EU - daň PN
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Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě - Daň plný
nárok
3603
Poř. nov. dopr. prostř. od reg. v EU - daň KN
Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě - Daň
krácený nárok
3650
Poř. nov. dopr. prostř. od nereg. v EU - základ
Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě - Základ
daně
3652
Poř. nov. dopr. prostř. od nereg. v EU - daň PN
Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě - Daň
plný nárok
3653
Poř. nov. dopr. prostř. od nereg. v EU - daň KN
Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě - Daň
krácený nárok
3702
Daň na vstupu při změně režimu PN
Daň na vstupu při změně režimu plný nárok
3703
Daň na vstupu při změně režimu KN
Daň na vstupu při změně režimu krácený nárok
3809
Celková suma pro krácení nároku na odpočet daně
(310+315+320+325+330+335+340+345+350+355+360+365+370)
3909
Celková suma plného nároku na odpočet daně (310+315+320+325+330+335+340+345+350+355+360
+365+370)
4100
Dodání zboží do EU
Dodání zboží do jiného členského státu (64)
4200
Dodání nov. dopr. prostř. do EU os. registrované
Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (64) osobě registrované k dani v
členském státě EU
4250
Dodání nov. dopr. prostř. do EU os. neregistrované
Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (64) osobě neregistrované k dani v
členském státě EU
4300
Vývoz zboží
Vývoz zboží (66)
4400
Ost. plnění osv. od daně s nárokem na odpočet
Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
5109
Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (72-2 a-d)
(210+215+410+420+425+430+440 +
5209
Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (76-3) z uvedených v ř. 510
5309
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Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (51)
5409
Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (76-3) z uvedených v ř. 530
5508
Vypočtená poměrná část odpočtu daně, zálohový koeficient
5509
Vypočtená poměrná část odpočtu daně, změna odpočtu daně
(ř. 380 x zálohový koeficient)
5608
Vypořádání odpočtu daně, vypořádací koeficient
5609
Vypořádání odpočtu daně, změna odpočtu daně
5709
Úprava odpočtu daně - změna odpočtu daně
5809
Vyrovnání odpočtu daně - změna
6004
Vrácení daně - daň na výstupu
7104
Vypořádání daně na výstupu (91)
7309
Daň na výstupu
(210+215+220+225+230+235+240+245+250+255+260+265+270+275-600+710)
7509
Odpočet daně
(390+550+560+570+580)
7539
Vlastní daňová povinnost
(730-750)
7549
Nadměrný odpočet
(750-730)
7809
Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání
(730-750)
8104
Pořízení zboží prostřední osobou (17)
8154
Dodání zboží prostřední osobou (17)

Číselník typů DPH - do roku 2004
Číselník typů DPH obsahuje vhodným číselným kódem označené všechny řádky tiskopisu přiznání DPH.
Ke každému řádku účetního dokladu, který se má projevit v přiznání DPH, se přiřadí odpovídající kódové
označení řádku přiznání DPH, kam se má částka zahrnout. Číselné označení typu DPH je čtyrciferné,
tři pozice z pravé strany označují číslo řádku v přiznání DPH, první pozice zleva slouží ke strukturování
číselníku podle určitých kritérií (častost použití kódu, typ DPH ...)
Číselník typů DPH se vytvoří s následujícími implicitními hodnotami po prvním spuštění SW manas,
případné změny zákonů se projeví v úpravě tohoto číselníku
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aar_UDP4.FF2 ... číselník typů dokladů - mimo 343.xxx (základ daně)
1304 Z
1305 Z
1444 Z
1445 Z
2201 Z
2202 Z
2203 Z
2302 Z
2303 Z
2322 Z
2323 Z
2324 Z
2325 Z
2332 Z
2333 Z
2334 Z
2335 Z
2400 Z
2410 Z
2411 Z
2420 Z
2430 Z
2534 Z
2535 Z

- přijatá ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně
- přijatá ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně
- usk. ZdPl - se sníženou sazbou daně
- usk. ZdPl - se základní sazbou daně
- odpočet při změně režimu - má nárok
- odpočet při změně režimu - nemá nárok
- odpočet při změně režimu - krácení nároku
- přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně
- přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně
- přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - nemá nárok
- přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - nemá nárok
- přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - nemá nárok
- přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - nemá nárok
- přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - krácení n.
- přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - krácení n.
- přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - krácení n.
- přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - krácení n.
- usk. ZdPl - osvobozená
- usk. ZdPl - vývoz zboží se změnou vlastnického práva
- usk. ZdPl - vývoz zboží beze změny vlastnického práva
- usk. ZdPl - vývoz služeb
- usk. ZdPl - mezinárodní přeprava vč. služeb souvisejících
- vrácení daně - se sníženou sazbou
- vrácení daně - se základní sazbou

aar_UDP5.FF2 ... číselník typů dokladů - 343.xxx (daň)
3304 DI - přijatá ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně
3305 DI - přijatá ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně
5444 DO - usk. ZdPl - se sníženou sazbou daně
5445 DO - usk. ZdPl - se základní sazbou daně
4201 DI - odpočet při změně režimu - má nárok
4202 DI - odpočet při změně režimu - nemá nárok
4203 DI - odpočet při změně režimu - krácení nároku
4301 DI - přijatá ZdPl z dovozu - režim dočasného použití
4302 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně
4303 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně
4321 DI - přij. ZdPl z dovozu - režim dočasného použití - nemá nárok
4322 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - nemá nárok
4323 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - nemá nárok
4324 DI - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - nemá nárok
4325 DI - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - nemá nárok
4331 DI - přij. ZdPl z dovozu - režim dočasného použití - krácení n.
4332 DI - přijatá ZdPl z dovozu se sníženou sazbou daně - krácení n.
4333 DI - přijatá ZdPl z dovozu se základní sazbou daně - krácení n.
4334 DI - přij. ZdPl z tuzemska se sníženou sazbou daně - krácení n.
4335 DI - přij. ZdPl z tuzemska se základní sazbou daně - krácení n.
4450 DI - usk. ZdPl - vypořádání daně na vstupu
6451 DO - usk. ZdPl - vypořádání daně na výstupu
6534 DO - vrácení daně - se sníženou sazbou
6535 DO - vrácení daně - se základní sazbou
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DIČ
2016.02.19a / 00:00
001) Karta partnera - DIČ
- doplněno tlačítko pro aktuální test a nastavení validity DIČ přes webovou službu
VIES
- pro španělská DIČ ESB........ tento test (ani Test DIČ) bohužel nelze použít
a DIČ je nutné ověřit ručně na VIES:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

2016.02.16a / 17:00
001) Upraven Test DIČ

2016.02.12c / 17:00
001) Test DIČ
- upraveno
- spusťte pod min. touto verzí programu

2016.02.12b / 16:00
001) Test DIČ
- upraveno
- spusťte pod min. touto verzí programu

2016.02.12a / 00:00
001) Karta partnera
- v záložce Základ pod polem DIČ doplněny 2 barevné panely:
- DIČ O.K.
- stav (barva) uložen v poli Currency_04 číselníku partnerů
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0 = žlutá = netestováno
1 = zelená = DIČ je O.K.
2 = červená = DIČ je nevalidní

2016.02.12a / 00:00
002) Servis / Data / Číselníky
- vpravo nahoře doplněna funkce a oprávnění:
8877 Servis - Číselníky - Test DIČ
- funkce může při prvním spuštění trvat desítky minut, protože se validují
přes webovou službu jednotlivá DIČ
- testují se pouze neprázdná pole DIČ
- pole DIČ musí mít min. 10 znaků
Př.: CZ00032352
číslo DIČ MUSÍ být případně uvedeno úvodními nulami na délku 8 znaků

4.4

DPH
2020.01.20a / 00:00
004) 1830 - Účto - KH+DPH 2020
- pro uživatele 112016
- upraveno pro rok 2020

2019.10.25b / 14:00
001) 1280 - ÚČTO - odpočet DPH pro každý řádek dokladu
- pro uživatele 112016
- navrácen původní stav zobrazení pro každý řádek účetního dokladu pomocí šipek nahoru a dolů
002) 1510 - Sp.pl.DPH 1240 rozšíření na FA/HO/DL/EX

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

DPH

2019.10.09a / 14:00
002) Koeficient pro výpočet DPH z ceny včetně DPH není zaokrouhlen

FAQ - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
platnost od 01.10.2019
--------------------------------------------------https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2004/zakon-c-235-2004-sb-3570
--------------------------------------------------https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
--------------------------------------------------§ 37
Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby
Daň se vypočte jako
a) součin základu daně a sazby daně, nebo
b) rozdíl mezi
1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné
plnění, která je včetně daně, nebo výši částky
stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně
daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením
celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky
podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě
základní sazby daně, 1,15 v případě první
snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé
snížené sazby daně.
--------------------------------------------------§ 36
Základ daně
(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud
je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Do základu daně se nezahrnuje částka
vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při
platbě v hotovosti při dodání zboží nebo
poskytnutí služby na celou korunu.
(6) Základem daně je v případě, že se jedná o
a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) a f),
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

195

196

ES manas 2022 - Technická dokumentace

odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena
zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by
bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu
nelze určit, výše celkových nákladů
vynaložených na dodání zboží ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění,
b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše
celkových nákladů vynaložených na poskytnutí
služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) dodání zboží nebo poskytnutí služby v případech,
kdy byla úplata poskytnuta formou nepeněžitého
plnění, obvyklá cena bez daně tohoto dodání
nebo poskytnutí,
d) dodání zboží nebo poskytnutí služby v případech,
kdy byla úplata poskytnuta zcela nebo zčásti
virtuální měnou podle právního předpisu
upravujícího některá opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, obvyklá cena bez daně tohoto dodání
nebo poskytnutí.
---------------------------------------------------

DPH
http://www.podnikatel.cz/clanky/majitele-zpristupnenych-datovych-schranek-uz-e-tiskopis-nevyuziji-azna-dph/?
utm_content=buffer03e80&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Majitelé zpřístupněných datových schránek už e-tiskopis nevyužijí, až na DPH
- do 25. ledna 2016
http://www.podnikatel.cz/clanky/priznani-k-dph-budou-muset-vsichni-podavat-elektronicky-prvne-uz-zaprosinec/?
utm_content=buffer7023a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Přiznání k DPH budou muset všichni podávat elektronicky, prvně už za prosinec

2015.02.19a / 00:00
001) DPH - Účetnictví (podvojné) - uživatel 112016
- tuto verzi programu nainstalujte na všechny počítače, na kterých
se pořizují účetní doklady s DPH
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- upravený Test DPH a Přiznání DPH budou dostupné v další verzi programu
zatím poskytují stejné výsledky jako dříve před zadáváním typů DPH pro DPH 10% záporně
- pro správné rozlišení sazeb DPH 10% a 15%, kdy jsou použity pro obě stejné
typy DPH, se pro novou sazbu DPH 10% zadá typ DPH záporně (-1020, -1021, ...)
- v účtové osnově lze do pole DPH (2. sloupec v seznamu, tučné pole DPH)
změnit původní hodnotu (1020, 1021, ...) na zápornou (-1020, -1021, ...)
změna se potvrdí "faječkou" v navigačních tlačítkách
hromadně lze změnu nastavit pomocí SQL:
UPDATE
HRF_UO11
SET
Int_02=-Int_02
WHERE
(Cislo=131210) OR
(Cislo=131310) OR
(Cislo=131610) OR
(Cislo=131810) OR
(Cislo=131910) OR
(Cislo=343110) OR
(Cislo=343210) OR
(Cislo=343311) OR
(Cislo=343510) OR
(Cislo=343710) OR
(Cislo=343810) OR
(Cislo=343910) OR
(Cislo=398110) OR
(Cislo=398510) OR
(Cislo=398710) OR
(Cislo=399110) OR
(Cislo=399210) OR
(Cislo=601110) OR
(Cislo=604111) OR
(Cislo=604311) OR
(Cislo=604811)
- v řádcích účetního dokladu povoleno zadání záporného čísla ve sloupci DPH pro DPH 10%
hromadně lze změnu u již pořízených účetních dokladů nastavit pomocí SQL
(případně upravte pro další účty ručně):
UPDATE
HRF_UR11
SET
DPH=-DPH
WHERE
(Ucet=131210) OR
(Ucet=131310) OR
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(Ucet=131610) OR
(Ucet=131810) OR
(Ucet=131910) OR
(Ucet=343110) OR
(Ucet=343210) OR
(Ucet=343311) OR
(Ucet=343510) OR
(Ucet=343710) OR
(Ucet=343810) OR
(Ucet=343910) OR
(Ucet=398110) OR
(Ucet=398510) OR
(Ucet=398710) OR
(Ucet=399110) OR
(Ucet=399210) OR
(Ucet=601110) OR
(Ucet=604111) OR
(Ucet=604311) OR
(Ucet=604811)
- po provedení obou SQL a instalaci této nebo novější verze programu na všechny počítače, na
kterých se
pořizují účetní doklady s DPH je již nutné pro DPH 10% zadávat typy DPH záporně

2014.12.01a / 00:00 BETA
008) Kde ověříte, že jsou sazby DPH nastaveny v konfiguraci správně:
a) okno Přihlášení - vpravo dole
b) F12 -´Globální funkce - uprostřed nahoře
c) POS - na paragonu dole

FAQ - Nastavení DPH v příkazovém řádku při spuštění manas7.exe ve starších verzích ES manas
- platí pro všechny verze ES manas od verze 2010.05.04a
- klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu, kterou spouštíte manas7.exe a zvolte Vlastnosti
- v Cíl: doplňte k původnímu obsahu pole:
DPH115 DPH221
a potvrďte Použít a OK
- Př.:
původní obsah pole Cíl:
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C:\manas\manas7.exe
nový obsah pole Cíl:
C:\manas\manas7.exe DPH115 DPH221
- při spuštění manas7.exe ověřte v okně Přihlášení vlevo dole a funkci F12 - Globální funkce
kdekoliv v programu správné nastavení sazeb DPH 0/15/21%

2013.01.01a / 00:00
001) Ověřte, zda máte v konfiguraci nastaveny správné sazby DPH pro rok 2013 - 0/15/21%:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení
DPH nulové (0)
DPH snížené (1)
DPH základní (2)
Aktuálně nastavené sazby DPH vidíte při spuštění programu v okně Přihlášení vlevo dole nebo
kdekoliv v programu
v globálních funkcích F12 vpravo nahoře.

FAQ - Sazby DPH
od 01.01.1993 základní sazba daně 23%, snížená 5%
od 01.01.1995 základní sazba daně 22%, snížená 5%
od 01.05.2004 základní sazba daně 19%, snížená 5%
od 01.01.2008 základní sazba daně 19%, snížená 9%
od 01.01.2010 základní sazba daně 20%, snížená 10%
od 01.01.2012 základní sazba daně 20%, snížená 14%
od 01.01.2013 základní sazba daně 21%, snížená 15%

POZOR - z důvodu změny snížené sazby DPH z 10% na 14% od 1.1.2012 je nutné
na VŠECH počítačích přeinstalovat program na verzi min. 2011.11.11a
nejpozději do konce prosínce 2011

2011.11.11a / 11:11
001) Aktuální stav změn sazeb DPH od 1.1.2012 a 1.1.2012
Sněmovní tisk 377
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=377
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schváleno beze změn, od 9.11.2011 čeká na podpis prezidenta
aktuální znění je zde:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=377&ct1=3
002) V programu v konfiguraci zablokována změna sazeb DPH
- do 31.12.2011 včetně platí sazba DPH:
nulová = 0%
snížená = 10%
základní = 20%
- od 1.1.2012 včetně se automaticky nastaví sazby DPH:
nulová = 0%
snížená = 14%
základní = 20%
- v novelizaci zákona o DPH je uvedena i jednotná sazba 17,5% pro
sníženou i základní sazbu DPH, ta se ale ještě v průběhu roku 2012
může změnit (hovoří se o 19%), není proto v programu zatím automaticky
nastavena
- důvody pro pevné nastavení sazeb DPH přímo v programu:
- od 1.1.2012 není nutné nic měnit ani nastavovat, nová sazba snížené DPH 14%
se použije automaticky
rozhodné datum 1.1.2012 se bere ze zadaného datumu zpracování
při přihlášení k programu
lze tak změnou datumu zpracování na přelomu roku 2011/2012 pořizovat doklady
jak do roku 2011 tak to roku 2012 s odpovídajícími sazbami DPH
ověřte ale i na serveru nastavení správného aktuálního datumu a času,
datum a čas serveru je použit jako datum zpracování na POS
na klientovi je datum a čas serveru dostupný zde:
- v F12 - Globální funkce - uprostřed nahoře
PC ... datum a čas na počítači
SV ... datum a čas na serveru
- u starších síťových verzí programu jsou sazby DPH nastaveny v síťové konfiguraci
a při jejím případném poškození by se mohla vytvořit automaticky nová s
implicitně nastavenými parametry a tedy pravděpodobně i s chybnými sazbami
DPH
- změnou datumu zpracování na 1.1.2012 lze snadno ověřit, že se použije
správná sazba DPH
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- aktuální sazby DPH jsou v programu vidět zde:
- v okně Přihlášení vlevo dole
- v F12 - Globální funkce - vpravo nahoře
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení - DPH
- inventuru na přelomu roku 2011/2012 je nutné provést kompletně ve stejném roce,
v dalších verzích programu zajistíme, aby inventura provedená v lednu 2012 za
rok 2011 pracovala se sazbami DPH platnými pro rok 2011 - v tomto případě
bude ale nutné inventuru provést v roce 2012 před všemi běžnými příjmy a výdeji
v roce 2012, aby se použila správná sazba DPH

2011.11.01a / 00:00
002) Aktuální stav projednávání změn sazeb DPH od 1.1.2012 a 1.1.2012
- bude projednáno dne 1.11.2011:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony /sněmovní tisk 377/3/
- zamítnutý Senátem /Út 1. 11., 7. bod/
Sněmovní tisk 377
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=377
===================================================
Aktuální znění:
--------------------------------------------------http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/
--------------------------------------------------§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
(1) Daň se vypočte ze základu daně stanoveného podle § 36 jako součin
úplaty za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se vypočítá
jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně
nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli číslo 100,
vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla, vypočtená
daň se uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l). Cena včetně daně se
pro účely tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a vypočtené
daně po případném zaokrouhlení.
(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která
je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je
včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož
čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 10
v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli
a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná
místa, vypočtená daň se uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l).
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Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky
za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném
zaokrouhlení.
--------------------------------------------------§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, dočasného použití
s částečným osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň
vypočítá jako součin příslušného základu daně a koeficientu, který
se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě
základní sazby daně nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně.
U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního
zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1.
--------------------------------------------------§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 20 %, nebo
b) snížená sazba daně ve výši 10 %.
===================================================
===================================================
Změny platné od 1.1.2012:
--------------------------------------------------V § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. b)
se číslo “10” nahrazuje číslem “14”.
===================================================
===================================================
Změny platné od 1.1.2013:
--------------------------------------------------V § 37 odst. 1 a 2 a v § 38 odst. 4 se slova
“20 v případě základní sazby daně nebo číslo 14 v případě snížené sazby
daně” nahrazují číslem “17,5”.
--------------------------------------------------V § 47 odstavec 1 zní:
“(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje sazba daně
ve výši 17,5 %.”.
===================================================

2011.08.23a / 15:00
001) Doplněna funkce a oprávnění:
8774 Hruška - DPH do: XX
Hruška / Hruška / Brno, ostatní
vpravo dole
DPH do:
agendu XX lze změnit, konverzní tabulka je vpravo
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2011.06.02a / 00:00
001) Upraveny parametry DPH 2011 v konfiguraci
002) DPH 2011
- upraven řádek 63 - řádek 46 je jen v plné výši
- upraven řádek 64/65

2011.05.20a / 11:00
001) DPH
- upraveny parametry a generování sestavy
- pevné parametry nastavte v:
Servis / Konfigurace / 4. Účto / DPH
- Přiznání DPH #1
- Přiznání DPH #2
- 2011

2004.12.30f / 22:00
03) Změna DPH u vratných obalů z 19% na 0% od 1.1.2005
- v číselníku obalů nastavte typ DPH 0 = 0%
- od 1,1.2005 (podle času serveru, podle potřeby je nutné datum serveru
ručně nastavit) se na účtenkách, do deníku dokladů a v rozborech POS
vratné obaly berou s DPH 0%

2004.04.26c / 12:00
01) Pro datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1.5.2004 se automaticky
v účetnictví pracuje s číselníkem DPH platným od 1.5.2004, pro
datumy před 1.5.2004 se pracuje s dosavadními číselníky platnými
před vstupem do EU
lze tak současně používat jak původní, tak nový číselník typů DPH
02) Doplněn formulář pro přiznání k DPH od 1.5.2004
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A. ODDÍL
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|
| B. ODDÍL - daň z přidané hodnoty
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+---+------------+
| I. Proškrtněte (x) nevznikla-li daňová povinnost
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------+----------------+---+------------+
| II. Povinnost přiznat daň za
|
Základ daně | Daň na výstupu |
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| ř. | 1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 210 | se základní sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 215 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
| 2. pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 220 | se základní sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 225 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
| 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském
státě (§ 15)
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 230 | se základní sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 235 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
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+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
| 4. zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v
tuzemsku (§ 18)
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 240 | se základní sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 245 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
| 5. pořízení nového dopravního prostředku
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 250 | od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (§ 19
|
|
|
|
| odst.3)
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 255 | od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (§ 19 |
|
|
|
| odst. 4)
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
| 6. dovoz zboží (§ 20)
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 260 | se základní sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 265 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
| 7. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 15)
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 270 | se základní sazbou daně
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 275 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
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+----------------+----------------+
| III. Nárok na odpočet daně z plnění za
|
Základ daně | Daň
na vstupu | Daň na vstupu |
|
|
|
(plný nárok) |(krácený nárok) |
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| ř. | 1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 310 | se základní sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 315 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|
| 2. pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 320 | se základní sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 325 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|
| 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském
státě (§ 15)
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 330 | se základní sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 335 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|
| 4. dovoz zboží (§ 20)
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 340 | se základní sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 345 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
|
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+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|
| 5. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 15)
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 350 | se základní sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 355 | se sníženou sazbou daně
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
|
| 6. pořízení nového dopravního prostředku
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 360 | od osob registrovaných k dani v jiném
|
|
|
|
|
| členském státě (§ 19 odst.3)
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| 365 | od osob neregistrovaných k dani v jiném
|
|
|
|
|
| členském státě (§ 19 odst. 4)
|
|
|
|
+-----+---------------------------------------------+---------------+----------------+----------------+
| ř. |
| Daň
na vstupu | Daň na vstupu |
|
|
|
(plný nárok) |(krácený nárok) |
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 370 | 7. při změně režimu
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 380 | celková suma pro krácení nároku na odpočet daně (ř.310 +315 +320
+325 +330
|
|
| +335 +340 +345 +350 +355 +360 + 365 +370)
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 390 | celková suma plného nároku na odpočet daně (ř.310 +315 +320 |
|
|
|
| +325 +330 +335 +340 +345 +350 +355 +360 +365 +370)
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
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|Částka za plnění|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 410 | Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 mimo § 64 odst.2)
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 420 | dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64
odst. 2) |
|
|
| osobě registrované k dani v členském státě EU
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 425 | dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64
odst. 2) |
|
|
| osobě neregistrované k dani v členském státě EU
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 430 | vývoz zboží (§ 66)
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 440 | ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| V. Krácení, vypořádání, úprava odpočtu daně a vyrovnání
|Částka za plnění|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 510 | Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (§ 72
odst. 2
|
|
|
| písm. a) až d) )
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 520 | Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu
(§ 76
|
|
|
| odst. 3) z uvedených v ř. 510
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 530 | Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku
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|
|
| odpočet daně (§ 51)
|
|

+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 540 | Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu
(§ 76
|
|
|
| odst.3) z uvedených v ř. 530
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|
|
koeficient | Změna odpočtu |
|
|
|
daně |
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 550 | Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76), zálohový
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 560 | Vypořádání odpočtu daně (§76 odst.7-10), vypořádací
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 570 | Úprava odpočtu daně (§ 78)
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 580 | Vyrovnání odpočtu daně (§ 79)
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| VI. Vrácení daně (§ 84)
| Daň na výstupu |
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 600 | Vrácení daně
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| VII. - Výpočet daňové povinnosti
|
Odpočet daně | Daň na výstupu |
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 710 | Vypořádání daně na výstupu (§ 91)
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
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| 730 | Daň na výstupu (ř. 210 +215 + 220 + 225 +230 +235 + 240 +245 |
|
|
|
| +250 +255 +260 +265 +270 +275 -600 +710)
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 750 | Odpočet daně (ř. 390 +550 +560 +570 +580)
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 753 | Vlastní daňová povinnost (ř 730 -750)
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 754 | Nadměrný odpočet (ř. 750-730)
|
|
|
+-----+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 780 | Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 730750)
|
|
+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+

VIII. Doplňující údaje:
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|
| Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží
uvnitř území|
|
|
| Evropského spol. formou třístranného obchodu (§17)
|
Hodnota |
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 810 | Pořízení zboží prostřední osobou
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 815 | Dodání zboží prostřední osobou
|
|
+----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+

2004.04.25a / 10:00
02) Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. platný od 1.5.2004
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/
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2004.05.12c / 14:00
03) Sklad - práce s DIČ při vystavení dokladů do 30.4.2004
- při nastavené základní sazbě DPH 22% v konfiguraci se použije starý formát
DIČ xxx-xxxxxxxxxx (pokud již nebyl nastaven nový v číselníku uživatelů nebo
licenčním kódu)

2004.05.04a / 10:00
01) DIČ - vystavení dokladů s DUZP do 30.4.2004
- pokud se v Konfigurace / Program nastaví základní sazba DPH na 22%,
použije se pro vystavení dokladu DIČ v původním tvaru xxx-xxxxxxxx
(tak jak je nastaveno v číselníku partnerů)
pokud má již partner nastaveno v číselníku DIČ v nové tvaru CZxxxxxxxx,
je nutné pro vystavení dokladu před 1.5.2004 toto DIČ změnit a následně
vrátit původní nastavení
pro sazbu 19% se po 1.5.2004 automaticky použije nový tvar

2004.05.03c / 13:00
01) DIČ ve tvaru CZxxxxxxxx
- upravena práce s novým tvarem DIČ, pro nové DIČ zadané ve tvaru CZxxxxxxxx
mohlo dojít k vynechání prvních dvou číslic - v takovém případě stačí DIČ
zadat jako 000-xxxxxxxx, správně se převede na CZxxxxxxxx
od této verze upraveno a DIČ je možné zadávat jak ve starém tvaru xxx-xxxxxxxx
tak v novém tvaru CZxxxxxxxx

2004.04.24d / 22:00
04) Změna od 1.5.2004
- DIČ se změní - podle datumu serveru
- sazba DPH se změní na POS - podle datumu serveru, na skladě nutno nastavit
ručně v konfiguraci
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2004.03.30b / 10:00
02) DIČ od 1.5.2004
- od 1.5.2004 se automaticky nastaví DIČ místo tvaru fff-cccccccccc na nový tvar
CZcccccccccc
jako datum změny se bere datum počítače
- na vyžádání Vám zašleme E-mailem upravený uživatelský kód s novým tvarem DIČ
platným od 1.5.2004 (musí být nainstalován na každém klientovi)
- zatím není vyřešena (legislativně) změna DIČ na nový tvar od 1.5.2004 a vystavení
dokladu s datumem uskutečnění zdanitelného plnění před 1.5.2004 - v programu
bude i pro tyto doklady použit již nový tvar DIČ
- také DIČ na skladových a POS dokladech a dávkových fakturách (DIČ z číselníku partnerů)
se od 1.5.2004 (datum počítače) automaticky transformuje na nový tvar
03) DPH sazba 19 % od 1.5.2004
- na POS se automaticky od 1.5.2004 nastaví základní sazba DPH na 19%, jinde bude nutné
tuto změnu provést ručně v Servis / Konfigurace / Program / DPH základní
problém může nastat, bude-li se vystavovat po 1.5.2004 daňový doklad s datumem
uskutečnění zdanitelného plnění před 1.5.2004 - pro takové doklady bude použit již
nový tvar DIČ (nastaví se automaticky podle datumu počítače)
a sazba DPH se bude muset ručně změnit v konfiguraci a po vystavení dokladu opět
změnit na 19%
04) Legislativní perličky - DOPORUČUJEME
http://www.du.cz/?sekce=1&uroven=2&obsah=&cid=88901&wa=WWW04E3%20DU&odkud=ENDU
05) Náměty k zamyšlení
- jaká bude od 1.5.2004 prodejní maloobchodní cena např. piva, které se ještě
30. dubna 2004 prodávalo za 8,50 Kč (včetně DPH 22%), když ho je 1.5.2004
ještě velká zásoba a současně se od 1.5.2004 již nakupují nové zásoby s DPH 19% ?
při zachování stávající marže by na takovém pivu měla být prodejní maloobchodní cena
8,30 Kč (8.50/1.22*1.19) od 1.5.2004

2002.11.25a / 10:00
01) Účetnictví
- DPH - koeficient zaokrouhlen na 4 desetinná místa
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DPH 10%
2017.04.03a / 00:00
002) Aktualizace určena pro příjmové počítače na MO/POS a skladové počítače, na kterých se
aktualizují karty zboží s DPH 3 (10%)
aktualizace ošetřuje případ, kdy po nějaké kombinaci kroků mohlo dojít ke změně DPH 3 (10%) na 0
při ruční aktualizaci karty zboží např. časopisů
na MO/POS se potom tržba za časopisy objevila v 0% DPH

FAQ - Seznam zboží s DPH 10%
1) Servis / Číselníky / Číselník zboží
- Tisk
- do omezení pole DPH zadat 3 - 3
- Tisk

2014.12.12b / 17:00
003) 3. sazba DPH 10% se nenastavuje automaticky a je nutné ji nastavit dříve popsaným postupem
spolu s nastavením
3 do DPH v kartách odpovídajícího zboží od 1.1.2015:
F12 - Globální funkce
- v záložce Servis vpravo nahoře doplněno tlačítko
Nastavení 3. sazby DPH na 10% od 1.1.2015
- tato funkce není vázána na oprávnění
- určeno pro snadné nastavení 3. sazby DPH 10% od 1.1.2015
- po nastavení ukončete program a po znovuspuštění ověřte správnost nastavení jedním způsobem z
následujících:
a) okno Přihlášení - vpravo dole
b) F12 -´Globální funkce - uprostřed nahoře
c) POS - na paragonu dole
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2014.12.11a / 00:00
001) První provozní verze pro DPH 10% pro rok 2015
- program prosím nasaďte na všechny počítače a ověřte prosím všechny používané funkce
ideálně prosím ověřte nejprve na části počítačů, např. na příjmovém počítači a jedné pokladně
do 21.12.2014 prosím program v jeho aktuální verzi nainstalujte na VŠECHNY počítače
- sazba 10% není nijak vázána na datum a je možné ji v konfiguraci nastavit ihned a rovněž pro
testování
doplnit testovací zboží s 10% sazbou DPH
- případně zjištěné problémy obratem opravíme

2014.12.01a / 00:00 BETA
001) Z důvodu 3. sazby DPH 10% od 1.1.2015 doporučujeme provést inventuru POS na přelomu roku
2014/2015,
jinak nebude správně daňová tabulka pro 0/10/15/21% při prodeji zboží v sazbě 10% od 1.1.2015
- pomoci může funkce Číselník zboží / Tisk, kterou když spustíte a uložíte 1.1.2015 ihned po
nastavení 3. sazby DPH 10% a DPH 3 v kartách zboží a to před prvním prodejem nebo nákupem,
získáte stav zásob zboží v 3. sazbě (původní 1. sazbě - snížené 15%) a pomocí něj pak můžete
ručně
dopočítat stav inventury, pokud ji budete provádět až v lednu po zahájení prodeje zboží
- stejný problém nastane i když inventuru MO provedete v roce 2014 a po ní budete ještě v roce 2014
dále prodávat - problém nastane u zboží, u kterého se bude 1.1.2015 měnít sazba DPH z 15% na
10%
tady můzete použít opět předchozí krok a potom ručně dopočítat pro následující inventuru POS
prodej zboží mezi inventurou v roce 2014 a 1.1.2015 pro zboží, u kterého se od 1.1.2015 změní
sazba
DPH z 15% na 10%

2014.12.01a / 00:00 BETA
002) Servis / Konfigurace / 1. Program... / Program / Základní nastavení
- doplněno pole pro nastavení 10% nové snížené DPH od 1.1.2015:
DPH snížené 2. (3)
- lze nastavit až před prvním pohybem zboží od 1.1.2015
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DPHEVD
2015.11.25a / 00:00
001) DPHEVD - upraveno
- pro kód plnění 12 se v DPH jako měrná jednotka automaticky použije 'tuna' bez ohledu na zadanou
MJ

2015.11.21a / 00:00
001) DPHEVD - upraveno
- v DOD/ODB vyřazeny kód DPH 1101 a 1111

2015.11.20a / 00:00
002) DPHEVD - upraveno
- v ODB vyřazen kód DPH 1101

2015.11.19a / 00:00
001) DPHEVD - kromě kódu DPH 1100/1101 pro 21% DPH se bere i kód DPH 1110/1111 pro 15% DPH
- pro DPHEVD / DOD se berou věty s:
- DPH = 1250
- nebo s DPH = 1100/1101/1110/1111 - podle zaškrtnutí polí, lze tak zaškrtnutím ovlivnit výběr vět
(zaškrtávací pole pod tlačítkem DPHEVD / DOD)
- pro DPHEVD / ODB se berou věty pro typ dokladu 136 s:
- DPH = 1250
- nebo s DPH = 2440
- nebo s DPH = 1100/1101/1110/1111 - podle zaškrtnutí polí, lze tak zaškrtnutím ovlivnit výběr vět
(zaškrtávací pole pod tlačítkem DPHEVD / ODB)

2015.10.14a / 00:00
005) DPHEVD - kromě kódu DPH 1100 pro 21% DPH se bere i kód DPH 1110 pro 15% DPH
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2015.02.03a / 00:00
001) DPHEVD
- pro typ 4 není v XML v poli roz_pl_j uvedena žádná hodnota

2014.01.23a / 00:00
001) DPHEVD / ODB
- doplněn kód DPH 2440 za Typ dokladu 136

2012.05.14b / 14:00
001) DPHEVD
- upraveno na 2 samostatné funkce
DPHEVD / DOD
DPHEVD / ODB

2012.05.14a / 06:00
001) DPHEVD
- obrácen význam dodavatel / odběratel

2012.05.10a / 00:00
001) DPHEVD
- jako odběratel brán typ dokladu 360
- jako dodavatel brán typ dokladu 136 a 135
- pro 4 - stavební práce lze do poznámky zadat další údaje, do XML se nepřebírají
- tím se pokryjí všechny 4 možné kombinace:
4 - stavební práce (DPH 1250) / 5 - šrot (DPH 1100)
odběratel (Typ dokladu 360) / dodavatel (Typ dokladu 135/136)
a vygenerují 4 samostatné XML doklady DPHEVD - nutno rozlišit ve jménu XML souboru
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- Př. zadání:
1. 1100 - přenesení x příjem-nárok na vstupu 2430 (dodavatel) typ dokladu 135 nebo 136 kod plnění
4
2. 1100 - přenesení x příjem-nárok na vstupu 2430 (dodavatel) typ dokladu 135 nebo 136 kod plnění
5
3. 1250 - výdej-odvod daně na výstupu osvobozeno (odběratel) typ dokladu 360 kod plnění 4
(do poznámky se také uvádí věcná nápň výnosů, tj. u ZD)
4. 1250 - výdej-odvod daně na výstupu osvobozeno (odběratel) typ dokladu 360 kod plnění 5
(do poznámky se také uvádí věcná náplň výnosů, tj. u ZD)

2012.03.26a / 10:00
001) DPHEVD
- doplněna funkce DPHEVD2011 pro formát do 31.12.2011
pro hlášení DPHEVD 2011 - řádek 25 - je použito pole Poznámka v řádku účetního
dokladu s kódem DPH 1250 ve tvaru:
kód_předmětu_plnění,název,množství,měrná_jednotka
- tedy 4 údaje oddělené čárkami
- v název nesmí být použita tečka nebo čárka
- v množství nesmí být použita tečka nebo čárka pro oddělení tisíců
- partner musí mít v číselníku partnerů uvedeno DIČ
Příklad:
4707,sber-papir,62500,kg
v XML souboru se vygeneruje:
<VetaE
...
kod_pred_pl="4707"
roz_pl="62500"
roz_pl_j="kilogram"
zakl_dane="400"
/>

2012.03.22a / 08:00
001) DPHEVD
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- upraveno 4 - Odběratel / 5 - Dodavatel

2012.03.19b / 13:00
001) DPHEVD
- pro rozlišení Dodavatel / odběratel slouží ve Věta D pole
typ_vypisu, které se nastaví D nebo O
- ve Věta E je pak nelogicky definováno pouze pole
dic_dod
- pro rozlišení je doplněno v DPHEVD zaškrtávací pole:
- Dodavatel - pod funkcí DPHEVD/4stav ... implicitně zaškrtnuto
a
- Odběratel - pod funkcí DPHEVD/5 ... implicitné zaškrtnuto
pokud má být v XML použit opačný význam, u pole se zruší zaškrtnutí

2012.03.13a / 09:00
001) DPHEVD
- upraveno - nebere se kód DPH:
1101 - Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - daň

2012.03.12a / 13:00
002) DPHEVD
- upraveno
- rozděleno na 2 samostatné XML soubory generované funkcemi:
DPHEVD/4 stav. ... pro stavební práce
DPHEVD/5 ......... pro šrot
- pokud se použije jiný kód předmětu plnění než 4 (stavební práce) nebo 5 (šrot) je to
oznámeno a použije se 5
- před spuštěním funkcí doporučujeme v poli Jméno a cesta XML souboru nastavit pro
každý XML soubor samostatné jméno
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2012.03.09c / 11:00
001) DPHEVD
- upraveno
stát: ČESKÁ REPUBLIKA
- online kontrola:
Kontrola načtení a případné ruční úpravy s možností odeslání je tady:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
zvolí se:
Souhrnné hlášení VIES (EPO2)
a pak se zvolí
Načtení souboru
Vybrat soubor
Načíst
- Kód předmětu plnění - uvádějte:
4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92e zákona o dani z přidané hodnoty
– poskytnutí stavebních nebo montážních prací,
5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92c zákona o dani z přidané hodnoty
– zboží uvedené v příloze č.5 zákona
(tuto hodnotu je možné použít pouze pro zdaňovací období od roku 2012)
- Rozsah plnění_měrná jednotka - uvádějte:
- neuvádí se (jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92e)
– poskytnutí stavebních nebo montážních prací,
- kilogram (jedná-li se o zdanitelné plnění podle §92c)
– zboží uvedené v příloze č.5 zákona
- Popis plnění
- nesmí obsahovat tečku ani čárku
- Př. chybného zadání:
4707,sber.papir,62500,kg
... místo 4707 se musí uvést 5
... sber.papir nesmí obsahovat tečku
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- uvede se např. sber papir nebo sberpapir nebo sber-papir
... kg nevadí, správně se převede na kilogram
- Př. správného zadání:
5,sber-papir,62500,kg
4
... pro stavební práce se zadá jen 4
- obě správná zadání ověřena načtením na portál daňové správy

2012.02.24a / 16:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD - úprava XML exportu DPHEVD
- upraveno pro stavební a montážní práce - do pole Poznámka se uvede jen 4
- je možné zadat celou klasifikaci 41-43, rozlišení je podle prvního znaku 4
zadat je možné kompletní nomenklaturu 41-43
- algoritmus doplněn o kódy DPH pro zadání podle par. 92e
1100 - Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - základ
1101 - Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - daň
- aktuální popis struktury XML:
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?
zkratka=DPHEVD
http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
Zkratka: DPHEVD
Verze: 01.01.04
Ze dne: 14.11.2011
http://adisepo.mfcr.cz/adis/jepo/schema/dphevd_epo2.xsd
definice
Načtení XML:
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=72924373
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Klasifikace_CZ-CPA_41_-_43.pdf
Klasifikace CZ-CPA 41-43
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http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
Popis struktury souborů pro vývojáře a autory aplikací
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf
Obecný popis struktury souborů
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Vyplnit nový formulář
- aktuální legislativa:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html
Režim přenesení daňové povinnosti
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html?year=0
Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví (Tisková zpráva)
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_15345.html
Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví (Tisková zpráva)
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html?year=0
Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové
povinnosti
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0
Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o
DPH
Výpis z evidence bude z hlediska obsahu v podstatě kopírovat zákonem nadefinované požadavky.
V aplikaci pro elektronické podání resp. v příslušné datové zprávě budou tak vyplňovány
následující údaje:
DIČ odběratele/příjemce a DIČ dodavatele/poskytovatele:
Dodavatel/poskytovatel uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové
identifikační číslo jednotlivého odběratele/příjemce.
Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové
identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.
Kód předmětu plnění:
Uvede se (u EPO vybere z číselníku) jednomístný kód - v případě stavebních a montážních prací
půjde o kód č. 4
4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
Uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.
Základ daně:
Uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti
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(každé plnění se uvede na samostatném „řádku“, zaokrouhlení na celé koruny).
Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané
zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací
období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání.
Rozsah plnění:
Pro kód 4 – stavební a montážní práce, rozsah plnění vyplňován nebude.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_GFR_D_4.pdf
Pokyn GFŘ - D – 4 - kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely
podle dle §92a
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html?year=0
Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti § 92a

2012.02.13a / 10:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- upraveno zadání v poli Poznámka v řádku účetního dokladu
- zadaná čárka se nepřevede na tečku
- upraveno generování DPHEVD
- zpracuje tečky jako oddělovač v poli Poznámka
- nastaví MJ na kus/kilogram

2011.12.12a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- upraveno pro stavební a montážní práce - do pole Poznámka se uvede jen 4

2011.05.23c / 10:00
001) DPHEVD
pro hlášení DPHEVD - řádek 25 - je použito pole Poznámka v řádku účetního
dokladu s kódem DPH 1250 ve tvaru:
kód_předmětu_plnění,název,množství,měrná_jednotka
- tedy 4 údaje oddělené čárkami
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- v název nesmí být použita čárka
- v množství nesmí být použita tečka nebo čárka pro oddělení tisíců
- partner musí mít v číselníku partnerů uvedeno DIČ
- jako měrná jednotka se bere kilogram
Příklad:
4707,sber.papir,58190,kg
3915,sber.folie bila,2910,kg
V účetních sestavách rozšířena záložka Souhrnné hlášení na
Souhrnné hlášení + DPHEVD a v ní doplněna funkce:
Generuj DPHEVD
jméno a cesta generovaného XML se uvede v poli pod funkcí
Generovaný XML soubor lze on-line ověřit zde (ověřeno):
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=38114868

4.7

Elektronické podání
2014.01.23a / 00:00
002) DPH - elektronické podání
- popis:
http://finexpert.e15.cz/jste-pripraveni-na-elektronicke-podani-priznani-kdph#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news
- XML bude v dalších verzích programu, odeslání nejpozději v pondělí 27.01.2014

4.8

Kontrolní hlášení
2018.01.29a / 00:00
002) Kontrolní hlášení - uživatel 112016
- upraveno pro rok 2018

2017.03.23a / 00:00
002) Uživatel 112016
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- upraveno Přiznání DPH + Kontrolní hlášení za 2/2017
- upraveno následné / dodatečné KH

2017.02.24a / 00:00
002) KH - uživatel 112016
- upraveno

2017.02.22a / 00:00
002) DPH + kontrolní hlášení
- upraveno pro rok 2017
- POZOR - pro generování DPH a kontrolního hlášení v roce 2017 použijte min. verzi programu
2017.02.22a

2016.05.23a / 12:00
001) Uživatel 112016 - agenda HR
- Kontrolní hlášení
- upraveno pro nové kódy DPH 1012/1013/1022/1023

2016.04.04b / 15:00
001) Kontrolní hlášení
- řádky 12 a 13 přesunuty z oddílu A2 do A4/A5

2016.04.04a / 00:00
001) Kontrolní hlášení
- doba generování se mírně prodlouží
- doplněna záložka KH - Data / KH01
- kompletní data, ze kterých se generuje KH
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- do věty KH01 doplněno na konec věty pro snadné vyhledání:
Př.:
`*01*HRG_UR11`*02*23`*03*50`*04*0
*01*HRG_UR11 ... databáze řádky
*02*23
... číslo věty dokladu
*03*50
... typ dokladu
*04*0
... datum dodatečné
- po Tisk se data zobrazí ve standardním tiskovém okně
s možností vyhledání (generování PDF nelze použít,
řádků s daty je příliš mnoho)
- lze vyhledávat např. (nejprve je nutné skočit na začátek
sestavy, zadat hledaný text a stisknout Hledám a následně
Další):
*01*HRF ... najde data použitá z účetnictví 2015
na konci sestavy v dokladech s typem dokladu 331
*02*4253 ... najde doklad 4253
*03*331 ... najde typ dokladu 331
... v dodatečném KH za leden 2016 pouze
dobropisy z 201512
*04*201512 ... hledá datum dodatečné 201512
- stejné údaje jsou uvedeny v levých záložkách KH - Data / A1-A5, B1-B3
složky jsou vybaveny Tiskem s možností vyhledávání
lze tak ověřit, do kterého oddílu Ax/Bx KH se konkrétní doklad s kódy DPH dostal
- pro ještě snazší vyhledávání v datech pro generování KH
je možné v notepad.exe otevřít přímo soubor:
\TEMP\KH01.TXT
- aktuální popis datových polí v KH01.TXT:
===================================================
`3`2400`2400`136`20160119`20151231`0`201601`0`15000`0`38380`XX`CZ12345678`1`0`20153283``201532
83````*01*HRG_UR11`*02*23`*03*50`*04*0
--------------------------------------------------`3
Číslo věty účetního dokladu
`2400
Kód DPH v absolutní hodnotě (záporný pro 2. sníženou sazbu))
`2400
Kód DPH
`136
Typ dokladu
`20160119 Datum dokladu
`20151231 Datum UskZdPl
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`0
DPPD
`201601
RRRRMM použitý pro generování Přiznání DPH + KH
`0
Částka z hlavičky účetního dokladu
`15000
Částka MD z řádku účetního dokladu
`0
Částka DAL z řádku účetního dokladu
`38380
Číslo partnera z hlavičky účetního dokladu
`XX
Název partnera z číselníku partnerů
`CZ12345678 DIČ partnera z číselníku partnerů
`1
DIČ OK partnera z číselníku partnerů
`0
RRRRMM / 0 pro dodatečné podání
`20153283 Evidenční číslo daňového dokladu použité v XML K1
`
Kód předmětu plnění
`20153283 Pole EvČDD z hlavičky účetního dokladu
`
Pole poznámka z hlavičky účetního dokladu
`
Pole poznámka z řádku účetního dokladu
`
Konec věty
doplněná pole pro vyhledávání
`*01*HRG_UR11 Název tabulky řádků ... pro rozlišení roku, G je 2016
`*02*23
Číslo věty dokladu ... 23
`*03*50
Typ dokladu ... 50
`*04*0
Datum dodatečné ... 0
===================================================

2016.03.30b / 10:00
002) Kontrolní hlášení - uživatel 112016
- do dodatečného KH přidány doklady za zvolený měsíc:
v poli: Období pro dodatečné přiznání k DPH
zadáno např.: 201601 pro dodatečné KH za období 01/2016
vedle výběru Období se zaškrtné nové zaškrtávací pole: Dodatečné - pro dodatečné
KH zaškrtněte
upraveno pro všechny agendy
zároveň upraveno i dodatečné Přiznání DPH

2016.03.24a / 09:00
001) Přiznání DPH + Kontrolní hlášení
- doplněny kódy DPH:
1012 / ZS – ZÁKLAD – ODD TUZ. / Dobropis - ZS – ZÁKLAD – ODD TUZ. -> 1010
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1013 / ZS – DAŇ – ODD TUZ. / Dobropis - ZS – DAŇ – ODD TUZ. -> 1011
1022 / SS – ZÁKLAD – ODD TUZ. / Dobropis - SS – ZÁKLAD – ODD TUZ. -> 1020
1023 / SS – DAŇ – ODD TUZ. / Dobropis - SS – DAŇ – ODD TUZ. -> 1021
- pro Přiznání DPH u všech kódů DPH lze zaškrtnutím v části
Následující kódy DPH brát v Přiznání DPH záporně
nastavit obrácené znaménko u obratu na kódu DPH
obrat na kódu DPH se počítá: 1xxx = DAL - MD
2xxx = MD - DAL
- řádky Přiznání DPH 12 a 13 přesunuty z A4/A5 do A2 Kontrolního hlášení

FAQ - Pokyny k vyplnění Kontrolního hlášení
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplneni-kontrolnihohlaseni-DPH.pd

FAQ - Kontrolní součty Přiznání DPH x Kontrolní hlášení
- Celková hodnota základu daně A.1.
za zdaňovací období (nebo součet tří kontrolních hlášení
u čtvrtletního plátce) odpovídá řádku 25 přiznání k DPH.
- Celková hodnota základu daně A.2. za zdaňovací období
(nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce)
odpovídá řádkům: 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH.
- Celková hodnota základu daně A.4. a A.5. za zdaňovací
období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního
plátce) odpovídá řádku 1 a 2 přiznání k DPH.
- Celková hodnota základu daně (a daně) B.1. za zdaňovací
období (nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního
plátce) odpovídá součtu základů daně (a daně) řádků 10 a 11
přiznání k DPH.
- Celková hodnota základu daně (a daně) B.2. a B.3.
(nebo součet tří kontrolních hlášení u čtvrtletního plátce)
odpovídá součtu řádků 40 a 41 daňového přiznání k DPH.

2016.03.22d / 15:00
001) Kontrolní hlášení - uživatel 112016
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- upraveno pro celý rok 2016 pro DPH i KH, včetně dat z minulého roku pro 1/2016

2016.03.22c / 10:00
001) Kontrolní hlášení - uživatel 112016
- upraveno pro celý rok 2016 pro DPH i KH
- řádek 52 přiznání DPH se zadá v záložce Parametry
- do řádků 63, 64 a 65 doplněn typ DPH 2462

2016.03.22b / 09:00
001) Kontrolní hlášení - uživatel 112016
- upraveno pro celý rok 2016

2016.03.22a / 00:00
001) Kontrolní hlášení
- částka 10.000 Kč se bere v absolutní hodnotě

2016.02.25h / 07:00
001) Kontrolní hlášení (KH) + Přiznání DPH - ostrá verze

2016.02.25g / 06:00
001) Kontrolní hlášení (KH) + Přiznání DPH - ostrá verze
- kódy 1130 a 1131 se berou záporně

2016.02.25f / 05:00
001) Kontrolní hlášení (KH) + Přiznání DPH - ostrá verze
- upraveny součty v oddíle C
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2016.02.25e / 04:00
001) Kontrolní hlášení (KH) + Přiznání DPH - ostrá verze
- pro prázdné DIČ se řádky 3 a 4 chovají jako by bylo vyplněno, tedy jdou do A2

2016.02.25d / 03:00
001) Kontrolní hlášení (KH) + Přiznání DPH - ostrá verze
- řádky 12 a 13 přesunuty A2 do A4/A5
- do B3 jde typ dokladu 20 místo 50

2016.02.25c / 02:00
001) Kontrolní hlášení (KH) + Přiznání DPH - ostrá verze
- upraveno pro řádky DPH 40 a 41
- upraveny kódy plnění pro řádky DPH 10+11 - oddíl B1

2016.02.25a / 00:00
001) Kontrolní hlášení (KH) - ostrá verze
- úpravy pro uživatele 112016
- typ dokladu 331
- dodatečné přiznání - Int_02

2016.02.23c / 02:00
001) Kontrolní hlášení (KH) - !!! BETA !!!
- POZOR - zatím není určeno pro ostré odeslání
- POZOR - ostrá verze bude dostupná nejpozději ve čtvrtek 25.02.2016
- pole pomer a zdph_44 v B2 jsou nastavena na "N"
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2016.02.23b / 01:00
001) Kontrolní hlášení (KH) - !!! BETA !!!
- POZOR - zatím není určeno pro ostré odeslání
- POZOR - ostrá verze bude dostupná nejpozději ve čtvrtek 25.02.2016
- protože nejsou pro kód DPH 1250 zadávány údaje o přenesené daňové povinnosti
jednotně, byl upraven algoritmus pro získání kódu plnění

2016.02.23b / 01:00
002) Před generováním KH spusťte funkci:
Účto / Testy účto / Test - Kontrolní hlášení

2016.02.23b / 01:00
003) Od této verze programu se již přebírají všechny parametry do hlavičky KH
z konfigurace DPH

FAQ - Nejdůležitější pole v hlavičce KH
- POZOR !!!
- všechny zadávané datumy MUSÍ být ve tvaru DD.MM.RRRR
- všechna pole jsou textová a jejich obsah se nijak nekontroluje,
správnost zadání parametrů ověříte po načtení XML na Daňový
portál v Chybovém protokolu a zde je možné je opravit
- případná nenastavená pole nastavte na Daňovém portálu
- informujte nás prosím obratem, pokud některý parametr chybí, nebo je nesprávně
převzat z konfigurace a nastaven v hlavičce KH
- jaký je význam jednotlivých parametrů a jak je správně vyplnit
naleznete popsané zde:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplnenikontrolniho-hlaseni-DPH.pdf
PDF Pokyny k vyplnění Kontrolního hlášení
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/pdf/dz_16DPHKH.pdf
PDF formulář Kontrolní hlášení
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http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseniDPH.pdf
PDF Vzorový formulář kontrolního hlášení
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHKH1
Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016
- pro období 1/2016 do 25.02.2016 nastavte pole (mimo jiná)
v záložkách:
- Přiznání DPH #1
- Finančnímu úřadu pro musí být uvedeno jak max. 3-místné číslo
- Územní pracoviště musí být uvedeno jako 4-místné číslo
- DIČ - uvede se bez CZ v podobě 8-10 místného čísla s úvodními nulami u 8-mi místného
- za zdaňovací období ... uprostřed
měsíc: 1
čtvrtletí:
rok: 2016
- Datum: 25.02.2016
... vlevo dole

2016.02.23a / 00:00
001) Kontrolní hlášení (KH) - !!! BETA !!!
- POZOR - zatím není určeno pro ostré odeslání
- POZOR - ostrá verze bude dostupná nejpozději ve čtvrtek 25.02.2016
- kódy DPH 2xxx bez DIČ jsou do oddílu B3
- hlavička KH - VetaP - je zatím nastavena napevno pro testovací účely a údaje
do ní se nepřebírají z konfigurace
- v datové větě použito k oddělení polí obrácený apostrof místo tildy

FAQ - Postup generování Kontrolního hlášení - XML KH + XML Přiznání DPH
a načtení na Daňový portál
0) celý postup lze opakovat
0) celý postup lze ověřit i ve starší verrzi programu, bez následného
ostrého odeslání XML s KH (min. 2016.02.23a)
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1) použijte verzi programu min. 2016.02.25a
(pro ověření stačí i starší verze od 2016.02.23a)
2) v konfiguraci požadovaných agend musí být nastaveny parametry
pro hlavičku (VetaP) KH
3) spusťte test:
Účto / Testy Účto / Test - Kontrolní hlášení
funkce může trvat i několik minut
test je NUTNÉ spustit před ostrým generováním a odesláním XML KH + Přiznání DPH,
při ověřovvání je nutné jej spustit po doplnění nových účetních dokladů
4) Účetnictví / Účetnictví / Sestavy
5) v záložce DPH
zvolte požadované Období
spusťte Přiznání DPH + Kontrolní hlášení 2016+
a vyčkejte (nikam neklikejte), dokud nezmizí červená výstraha
Čekejte prosím ..., následně se zobrazí okno
Přiznání DPH + Kontrolní hlášení 2016+ a v něm opět červená
výstraha Čekejte prosím ... a až ta zmizí a současně vlevo dole
zmizí červené Pracuji
teprve nyní můžete provádět další akce
6) v záložkách Přiznání DPH #1, Přiznání DPH #2, Oddíl B, Parametry,
XML, Kontrolní hlášení ověřte, zda jsou správně vyplněna všechna
pole načtená z konfigurace (), zeleně podbarvená jsou určená
pro generování KH, ostatní pro Přiznání DPH
libovolné pole můžete změnit (doporučuji změnu provést v konfiguraci)
7) spusťte
Kontrolní hlášení ... pro KH
nebo
DPH Tisk + XML ... pro přiznání DPH
vždy vpravo od tlačítka s funkcí je uvedena cesta ke generovanému
XML souboru - lze nastavit, tento soubor se následně bude načítat
na Daňová portál
8) V prohlížeči (testováno v Chrome) zadejte:
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http://www.daneelektronicky.cz/
zvolte:
ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU
zvolte:
NAČTENÍ ZE SOUBORU
zvolte:
Načíst XML soubor s podáním aplikace EPO2
a na stránce
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces
Výběr souboru a jeho načtení
stiskněte Procházet nebo Vybrat soubor
a na svém počítači zvolte soubor nastavení v poli vedle tlačítka
DPH Tisk + XML nebo Kontrolní hlášení
klikněte na Načíst
klikněte na Protokol chyb nebo na Úprava ve formuláři a následně na
Protokol chyb
a opravte případné chyby - opravte je přímo v účetních datech,
aby bylo opakované generování XML již v pořádku
9) opavené XML KH můžete uložit a případně odeslat jiným způsobem než přes Daňový portál

FAQ - Popis dat pro generování XML KH
===================================================
~3~2400~2400~136~20160119~20151231~0~201601~0~15000~0~38380~XX~CZ12345678~1~0~20153
283~~20153283~~~
~3~2401~2401~136~20160119~20151231~0~201601~0~3150~0~38380~XX~12345678~1~0~20153283
~~20153283~~~
=
18150.00
15000.00
3150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
===================================================
data za účetní doklad, který vstupuje do KH tvoří několik řádků
uvozených znakem tilda - '~' - ty odpovídají řádkům účetního dokladu,
které obsahují kód DPH použitý pro generování XML KH:
===================================================
- prostřední 2 číslice z kódu DPH (Př.: 01 z 1010) odpovídají
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řádku Přiznání DPH
--------------------------------------------------1010 - A4 - nad 10.000 Kč s DPH / A5 - do 10.000 Kč s DPH
1011 - A4 - nad 10.000 Kč s DPH / A5 - do 10.000 Kč s DPH
1020 - A4 - nad 10.000 Kč s DPH / A5 - do 10.000 Kč s DPH
1021 - A4 - nad 10.000 Kč s DPH / A5 - do 10.000 Kč s DPH
1030 - A2
1031 - A2
1040 - A2
1041 - A2
1050 - A2
1051 - A2
1060 - A2
1061 - A2
--------------------------------------------------1090 - A2
1091 - A2
1100 - B1
1101 - B1
1110 - B1
1111 - B1
1120 - A2
1121 - A2
1130 - A2
1131 - A2
--------------------------------------------------1250 - A1
1260 - A3
--------------------------------------------------2400 - B2 - nad 10.000 Kč s DPH / B3 - do 10.000 Kč s DPH
2401 - B2 - nad 10.000 Kč s DPH / B3 - do 10.000 Kč s DPH
2402 - B2 - nad 10.000 Kč s DPH / B3 - do 10.000 Kč s DPH
2410 - B2 - nad 10.000 Kč s DPH / B3 - do 10.000 Kč s DPH
2411 - B2 - nad 10.000 Kč s DPH / B3 - do 10.000 Kč s DPH
2412 - B2 - nad 10.000 Kč s DPH / B3 - do 10.000 Kč s DPH
===================================================
===================================================
A1 - 25
A2 - 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13
A3 - 26
A4 - 1, 2 nad 10 000 Kč včetně DPH
A5 - 1, 2 do 10 000 Kč včetně DPH
B1 - 10, 11
B2 - 40, 41 nad 10 000 Kč včetně DPH
B3 - 40, 41 do 10 000 Kč včetně DPH
===================================================
Po řádcích uvozených tildou potom následuje řádek uvozený '=' se
součty základů a daní za doklad.
Význam datových polí:
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===================================================
~3~2400~2400~136~20160119~20151231~0~201601~0~15000~0~38380~XX~CZ12345678~1~0~20153
283~~20153283~~~
--------------------------------------------------~3
Číslo věty účetního dokladu
~2400
Kód DPH v absolutní hodnotě (záporný pro 2. sníženou sazbu))
~2400
Kód DPH
~136
Typ dokladu
~20160119 Datum dokladu
~20151231 Datum UskZdPl
~0
DPPD
~201601
RRRRMM použitý pro generování Přiznání DPH + KH
~0
Částka z hlavičky účetního dokladu
~15000
Částka MD z řádku účetního dokladu
~0
Částka DAL z řádku účetního dokladu
~38380
Číslo partnera z hlavičky účetního dokladu
~XX
Název partnera z číselníku partnerů
~CZ12345678 DIČ partnera z číselníku partnerů
~1
DIČ OK partnera z číselníku partnerů
~0
RRRRMM / 0 pro dodatečné podání
~20153283 Evidenční číslo daňového dokladu použité v XML K1
~
Kód předmětu plnění
~20153283 Pole EvČDD z hlavičky účetního dokladu
~
Pole poznámka z hlavičky účetního dokladu
~
Pole poznámka z řádku účetního dokladu
~
Konec věty
===================================================
===================================================
=
18150.00
15000.00
3150.00
0.00
0.00
0.00
--------------------------------------------------=
uvození věty součtů, věta pevné délky
18150.00
částka dokladu = Z1+D1+Z2+D2+Z3+D3
15000.00
Z1 - základ základní sazba DPH 21%, základ pro 25,26
3150.00
D1 - daň základní sazba DPH 21%
0.00
Z2 - základ 1. snížená sazba DPH 15%
0.00
D2 - daň 1. snížená sazba DPH 15%
0.00
Z3 - základ 2. snížená sazba DPH 10% (záporný kód DPH)
0.00
D3 - daň 2. snížená sazba DPH 10% (záporný kód DPH)
0.00
X1 - při nenulovém použit poměr v 40,41
===================================================

FAQ - Kontrolní hlášení
- přehled oddílů KH a odpovídajících řádku Přiznání DPH
A1 - 25
A2 - 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13
A3 - 26
A4 - 1, 2 nad 10 000 Kč včetně DPH
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A5 - 1, 2 do 10 000 Kč včetně DPH
B1 - 10, 11
B2 - 40, 41 nad 10 000 Kč včetně DPH
B3 - 40, 41 do 10 000 Kč včetně DPH

2016.02.22a / 00:00
001) Kontrolní hlášení (KH) - !!! BETA !!!
- POZOR - zatím není určeno pro ostré odeslání
- POZOR - ostrá verze bude dostupná nejpozději ve čtvrtek 25.02.2016
- tato verze slouží pro nastavení parametrů a základní ověření dokladů
zařazených do Oddílů A1/A2/A3/A4/A5/B1/B2/B3
- další aktualizace a popis budou následovat
- najprve samostatně pro všechny používané agendy nastavte v konfiguraci:
Servis / Konfigurace / 4. účto / DPH
všechny parametry důležité pro Přiznání DPH a Kontrolní hlášení
(podbarveno světle zeleně)
- program předpokládá, že u všech partnerů pro KH je uvedeno správné DIČ
v kartě partnera
- další testování potom provádějte v nejmenší agendě
- v Účetnictví / Sestavy / DPH - spusťte po volbě Období:
Přiznání DPH + Kontrolní hlášení 2016+ (uprostřed nahoře)
a vyčkejte, dokud se nezobrazí okno (může trvat i několik minut):
Přiznání DPH + Kontrolní hlášení 2016+
a v něm zmizí červené upozornění:
Čekejte prosím ...
v jednotlivých záložkách by měly být zobrazeny parametry převzaté z konfigurace
(lze je změnit, do XML se převezmou parametry z tohoto okna)
v záložce Data jsou zobrazeny (lze je Tisknout) datové věty, které se budou
generovat do XML do příslušných oddílů (v dalších verzích programu)
jako první číslo v řádku s tildou je číslo účetního dokladu (věty)
tak lze ověřit, zda jsou jednotlivé doklady zařazeny do správných Oddílů KH
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- na Daňové portále lze žatím ověřit načtení XML na úrovni hlavičky s parametry
nastavenými v konfiguraci a případně změněnými v okně s parametry pro
generování KH
vygenerovaný XML lze na Daňový portál načíst zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces
a ověřit tak správně nastavené parametry v hlavičce pro každou agendu
XML soubor (zatím s daty hlavičky) se vygeneruje funkcí:
Kontrolní hlášení (vlevo nahoře)
- Oddíl A3 není v KH zpracováván

FAQ - Důležité linky pro Kontrolní hlášení
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Daňový portál
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
Daňový portál - Elektronická podání pro finanční správu
http://www.daneelektronicky.cz/
Rozcestník Daňového portálu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Přehled formulářů pro finanční správu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
Popis struktury souborů pro vývojáře a autory aplikací
http://epodpora.mfcr.cz/index.html
Technická podpora aplikací daňového portálu
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/
soubory-ke-stazeni
Soubory ke stažení
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH
Kontrolní hlášení DPH
http://epodpora.mfcr.cz/24-1317.html
MOŽNOSTI ODESLÁNÍ EPO PODÁNÍ - KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH
https://www.youtube.com/channel/UC6choQdnJkKdHV4NbzBJo3Q
Kontrolní hlášení - videonávody
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

238

ES manas 2022 - Technická dokumentace

dotazy-a-odpovedi
Časté dotazy a odpovědi
http://adisreg.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%
26poc_dic=2%26OK=Zobraz
Údaje o registraci - DPH
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=433756105
Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHKH1
Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016
Zkratka:DPHKH1
Verze: 01.02.05
Ze dne: 17.12.2015
https://adisepo.mfcr.cz/adis/jepo/schema/dphkh1_epo2.xsd
Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dphkh1_epo2.xsd (dphkh1_epo2.xsd).
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/pdf/dz_16DPHKH.pdf
PDF formulář Kontrolní hlášení
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplneni-kontrolnihohlaseni-DPH.pdf
PDF Pokyny k vyplnění Kontrolního hlášení
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseniDPH.pdf
PDF Vzorový formulář kontrolního hlášení

2016.01.31a / 00:00
006) Kontrolní hlášení
- pro účely kontrolního hlášení doplněna do hlavičky účetního dokladu 2 pole:
- Evidenční číslo daňového dokladu (již dříve)
- uloženo v poli ZakazkaEGP tabulky UH11
- v hlavičce účetního dokladu uvedeno zcela dole
- po Enter na poli VS se do něj přenese obsah pole VS (pokud bylo pole původně
prázdne), lze jej následně změnit
- pro účely kontrolního hlášení musí být vždy vyplněno
- obsah pole uložen v poli ZakazkaEGP (16 znaků) a při více požadovaných znacích
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je nutné postupovat následovně:
Pokud je zadávaný údaj delší než 16 znaků:
1) do pole Evidenční číslo daňového dokladu zadejte pouze hvězdičku (*)
2) na začátek pole Poznámka zadejte zadávaný údaj a následujte jej vždy
dvěma hvězdičkama (**), po nich může následovat původní text poznámky
Př.: e_v_i_d_e_n_c_n_i_c_i_s_l_o**puvodni_poznamka
Příklad, pokud již pole Poznamka obsahuje text:
e_v_i_d_e_n_c_n_i_c_i_s_l_o**puvodni_poznamka
- pokud je pole Evidenční číslo daňového dokladu prázdné a dojde k nastavení
nebo změně pole VS, přenese se automaticky nový obsah pole VS do pole
Evidenční číslo daňového dokladu (v hlavičce účetního dokladu, při importu
XML účetního dokladu, ...)
- DPPD / DÚZP
- uloženo v poli DateTime_01 tabulky UH11
- v hlavičce účetního dokladu uprostřed okna, žlutě podbarveno
- pro účely kontrolního hlášení musí být vždy vyplněno
- pokud je pole DPPD / DÚZP "prázdné" (rok datumu je starší než 2000)
a dojde k nastavení nebo změně pole Datum usk.zd.pl. (nastavuje se při
pořízení hlavičky automaticky z pole Datum dokladu), přenese se automaticky
obsah pole Datum usk.zd.pl. do pole DPPD / DÚZP (v hlavičce účetního dokladu,
při importu XML účetního dokladu, ...)
- obsah pole lze ručně nastavit - nastavte zde datum, které má být uvedeno
v Kontrolním hlášení
- doplněna nová funkce a oprávnění:
8866 Účto / Testy účto / Test - Kontrolní hlášení
- funkce automaticky nastaví případná prázdná pole v hlavičce účetního dokladu
pro již pořízené daňové doklady:
- Evidenční číslo daňového dokladu - na VS
- DPPD / DÚZP - na Datum usk.zd.pl.
- tuto funkci můžete spustit opakovaně a doporučujeme ji spustit před
generováním Kontrolního hlášení a navazujících funkcí

Kontrolní hlášení
http://www.podnikatel.cz/clanky/5-veci-ktere-si-hlidejte-v-souvislosti-s-kontrolnim-hlasenim/?
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utm_content=buffer781b7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
5 věcí, které si hlídejte v souvislosti s kontrolním hlášením
http://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2015/kontrolni-hlaseni--nove-struktury-xml-so4625
Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů (aktualizováno dne 10.12.2015)
http://epodpora.mfcr.cz/aktuality.php?id=1302
Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů (aktualizováno dne 10.12.2015)
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/
dotazy-a-odpovedi
Praktické informace ke kontrolnímu hlášení
http://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Testovací prostředí Daňového portálu
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Daňový portál
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH
Kontrolní hlášení DPH
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/xmlstruktura
Struktura pro podání kontrolního hlášení (xml)
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
Popis struktury souborů pro vývojáře a autory aplikací
https://gist.github.com/martiner/095a5bf845ed57c9bd60
Kontrolní hlášení - schema.xsd
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Přehled formulářů pro finanční správu
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/
soubory-ke-stazeni
Kontrolní hlášení - Soubory ke stažení
http://www.podnikatel.cz/clanky/kontrolni-hlaseni-lze-podat-vcas-mit-spravne-a-stejne-dostat-pokutu-30tisic-kc/?
utm_content=buffer9a566&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Kontrolní hlášení lze podat včas, mít správně a stejně dostat pokutu 30 tisíc Kč
http://www.podnikatel.cz/clanky/5-problemu-ktere-se-poji-s-kontrolnim-hlasenim/?
utm_content=buffer2176e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
5 problémů, které se pojí s kontrolním hlášením
http://www.podnikatel.cz/clanky/vime-co-delat-pokud-udelate-v-kontrolnim-hlaseni-k-dph-chybu/?
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utm_content=buffer20561&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Víme, co musíte udělat, pokud uděláte v kontrolním hlášení k DPH chybu
http://www.podnikatel.cz/clanky/priznani-k-dph-a-kontrolni-hlaseni-pujde-posilat-do-datovek-zvysi-selimit/?
utm_content=buffer8db0d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Přiznání k DPH a kontrolní hlášení půjde posílat do datovek, zvýší se limit
http://www.podnikatel.cz/clanky/podivejte-se-co-vsechno-budete-muset-vyplnovat-v-kontrolnim-hlaseni-kdph/?
utm_content=buffer0d40a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
http://i.iinfo.cz/files/podnikatel/595/vzor-kontrolniho-hlaseni-17-7-2015-1.pdf
Vzor Kontrolního hlášení
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/struktura_DPH_KH1_122015.pdf
Popis struktury DPHKH1 - XML Kontrolní hlášení, ze dne 10.12.2015

FAQ - 2016 - připravujeme v účetnictví
1) Kontrolní hlášení
- export XML na Daňový portál
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/struktura_DPH_KH1_122015.pdf
Popis struktury DPHKH1 - XML Kontrolní hlášení, ze dne 10.12.2015

2015.12.28a / 00:00
001) Kontrolní hlášení - Evidenční číslo daňového dokladu
- nové pole v hlavičce účetního dokladu - Evidenční číslo daňového dokladu
- v hlavičce účetního dokladu uvedeno zcela dole
- po Enter na poli VS se do něj přenese obsah pole VS (pokud bylo pole původně
prázdne), lze jej následně změnit
- pro účely kontrolního hlášení musí být vždy vyplněno
- obsah pole uložen v poli ZakazkaEGP (16 znaků) a při více požadovaných znacích
je nutné postupovat následovně:
Pokud je zadávaný údaj delší než 16 znaků:
1) do pole Evidenční číslo daňového dokladu zadejte pouze hvězdičku (*)
2) na začátek pole Poznámka zadejte zadávaný údaj a následujte jej vždy
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dvěma hvězdičkama (**), po nich může následovat původní text poznámky
Př.: e_v_i_d_e_n_c_n_i_c_i_s_l_o**puvodni_poznamka
Příklad, pokud již pole Poznamka obsahuje text:
e_v_i_d_e_n_c_n_i_c_i_s_l_o**puvodni_poznamka
- v seznamu účetních dokladů doplněn obsah pole Evidenční číslo daňového dokladu
- zvětšeno okno seznam účetních dokladů a hlavička účetního dokladu
- připravujeme:
- podrobný test daňových účetních dokladů, které budou vstupovat do
kontrolního hlášení
- kontrolní hlášení + export XML na daňový portál

4.9

Kontrolní hlášení - následné
SQL - KH - následné
SELECT
Cislo,
Int_02
FROM
HRG_UH11
WHERE
Int_02<>0
ORDER BY
Int_02

4.10 Krácený nárok
2011.12.09a / 11:00
002) Účetnictví / Sestavy / Test - Krácení nároku DPH
- sledované typy dokladů rozšířeny z
10,135,136
na
10,11,15,20,135,136
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tento seznam sledovaných typů dokladů doplněn do
hlavičky dokladu a je uveden i na závěr sestavy
v součtech za jednotlivé typy dokladů
- sestava je řazena podle typu dokladu tak, že nejprve jsou uvedeny
výsledky bez sledovaných kódů DPH a následně výsledky se sledovanými kódy
DPH
- na závěr sestavy uveden přehled sledovaných typů dokladů,
kódů DPH a středisek:
Př.:
Sledované typy dokladů:
10 - Pokladna společnosti
11 - Pokladna Uherský Brod
15 - Pokladna Hradec Králové
20 - Pokladna maloobchod
135 - Přijatá faktura NÁKLADY-Biková
136 - Přijatá faktura NÁKLADY

Sledované kódy DPH:
2402 - Nárok na odpočet
2412 - Nárok na odpočet
2422 - Nárok na odpočet
2432 - Nárok na odpočet
2442 - Nárok na odpočet
2472 - Nárok na odpočet

z přijatých zdanitelných plnění od plátců ZS - daň KN
z přijatých zdanitelných plnění od plátců SS - daň KN
při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad ZS - daň KN
při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad SS - daň KN
ze zdanit. plnění řádek 3-12 ZS - daň KN
při pořízení majetku par. 4, odst. 3 písm. d) a e) - daň KN

Sledovaná střediska:
484 - Prodejna 484 - O.-Hrabůvka
...

2011.07.04a / 00:00
002) DPH - Krácený nárok DPH
- Řádky účetního dokladu
- pro typ dokladu 10, 135, 136 se panel pod zaškrtávacím polem DPH
nad řádky podbarví světle žlutě a upozorní tak, že mohou být
pořizovány řádky účetního dokladu s kráceným nárokem DPH
- pokud libovolný řádek obsahuje středisko, které je v číselníku
středisek označeno jako středisko s kráceným nárokem DPH, podbarví
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se panel DPH žlutě a upozorní tak na nutnost správného zadání
kódů DPH pro krácený nárok DPH
panel DPH se podbarví po potvrzení hodnoty Částka MD
pokud je jediné sledované středisko v řádcích dokladu změněno
na nesledované, nastaví se správné podbarvení panelu DPH až po
opětovném vstupu do řádků dokladu

2011.06.10b / 14:00
001) Test - Krácení nároku DPH
- doplněna nová funkce:
Test - Kódy DPH 2402/12/22/32/42/72
a oprávnění:
8770 Sestavy účto - Test - Kódy DPH 2402/12/22/32/42/72
sestava obsahuje kromě sledovaných kódů DPH i sledovaná střediska,
je tak rozšířením první sestavy o takové doklady, které obsahují sledované
kódy DPH bez ohledu na sledovaný typ dokladu a sledované středisko
sledované typy dokladů a sledovaná střediska jsou označeny #
Příklad sestavy:
Krácení nároku DPH - sledované kódy DPH 2402/12/22/32/42/Strana :
1
Datum dokladu: 01.01.2011 - 01.06.2011
Typ d. Číslo dokladu
Věta
Účet Střed.
MD Kč
DAL Kč
DPH
===========================================================================
=====
135# 135/000001
2 343422
0
15795.00
0.00
2402
------------------------------------------------------------------------------135# 135/000010
11 343422
0
25450.00
0.00
2402
135# 135/000010
11 314301
739# 127250.00
0.00
0
------------------------------------------------------------------------------135# 135/000013
14 343422
0
9000.00
0.00
2402
135# 135/000013
14 515101
536#
45000.00
0.00
0
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------------------------------------------------------------------------------50 050/000035
61 343422
0
3600.00
0.00
2402
------------------------------------------------------------------------------...
===========================================================================
=====

2011.06.10a / 12:00
001) Test - Krácení nároku DPH - upraveno
Příklad sestavy:

typech dokladů

Krácení nároku DPH - sledovaná střediska na sledovaných
Strana :
1
Datum dokladu: 01.01.2011 - 01.06.2011

Typ d. Číslo dokladu
Věta
Účet Střed.
MD Kč
DAL Kč
Sledované kódy DPH
===========================================================================
==============================
135 135/000010
11 314301
739
127250.00
0.00
2402
-------------------------------------------------------------------------------------------------------135 135/000032
100 314301
577
32000.00
0.00
135

135/000032

100

502141

577

2700.00

0.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------135 135/000069
169 515101
503
225000.00
0.00
2402 2412
135 135/000069
169 518857
503
5400.00
0.00
2402 2412
135 135/000069
169 518857
503
24600.00
0.00
2402 2412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------135 135/000083
215 383601
536
8581.00
0.00
2412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------10
11990.36
1727.00
135
11648848.04 4133105.74
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136
1584729.80
600.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
13245568.20 4135432.74
===========================================================================
==============================

2011.03.31a / 18:00
001) DPH - Krácený nárok DPH
- Číselník středisek
- doplněno pole Krácený nárok DPH - 0/1
- v tabulce HRB_US11 je hodnota uložena v poli StavArchivace
- pole doplněno do omezení i tisku
- Řádky účetního dokladu
- pro typ dokladu 10, 135, 136 se horní panel nad řádky podbarví
světle žlutě a upozorní tak, že mohou být pořizovány řádky
účetního dokladu s kráceným nárokem DPH
- pokud libovolný řádek obsahuje středisko, které je v číselníku
středisek označeno jako středisko s kráceným nárokem DPH, podbarví
se horní panel žlutě a upozorní tak na nutnost správného zadání
kódů DPH pro krácený nárok DPH

4.11 Nespolehlivý plátce DPH
2019.10.24a / 00:00
001) 1240 - Objednávka - spolehlivý plátce DPH
- pro uživatele 112016
- v Servis / Data / Import/Export dat vpravo dole doplněna funkce
Import nespolehlivých plátců DPH
Oprávnění: 8893 Data - Import nespolehlivých plátců DPH
- tuto funkci jednorázově spusťte, doba trvání cca. 1,5 minuty
funkce nastaví v kartách partnerů indikaci nespolehlivého plátce DPH
- automaticky se Import nespolehlivých plátců DPH spustí vždy při odesílání SALDO.F5
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nemělo by být od 00:00 do 00:10, kdy nejsou data nespolehlivého plátce DPH dostupná (údržba)
- Pracovní soubory v podadresáři \TEMP programu:
DPH_NESP.txt
... seznam aktuálních nespolehlivých plátců DPH
DPH_PART.txt
... seznam partnerů a DIČ CZ
... číslo partnera + mezera + DIČ
DPH_VYSL.txt
... seznam partnerů Hruška s.r.o. nespolehlivých plátců DPH
- Číselník partnerů:
pro nespolehlivého plátce DPH je v kartě partera v poli Currency_05 hodnota 1
a v záložce Základ je pole Nespolehlivý plátce DPH červené
- Pořízení skladového dokladu
v objednávce OO/OD/OM nelze zvolit partnera, který má příznak Nespolehlivý plátce DPH

SQL: Seznam nespolehlivých plátců DPH
//--------------------------------------------------SELECT
Cislo,
Nazev,
ICO,
DIC,
'Nespolehlivý plátce DPH'
FROM
HR__P200
WHERE
ROUND(Currency_05)=1
ORDER BY
ICO,Nazev
//---------------------------------------------------

2016.02.12a / 00:00
001) Karta partnera
- Nespolehlivý plátce
- stav (barva) uložen v poli Currency_05 číselníku partnerů
0 = žlutá = netestováno
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1 = červená = NEspolehlivý plátce
2 = zelená = spolehlivý plátce

2016.02.12a / 00:00
001) Karta partnera
- v záložce Základ pod polem DIČ doplněny 2 barevné panely:
- Nespolehlivý plátce
- stav (barva) uložen v poli Currency_05 číselníku partnerů
0 = žlutá = netestováno
1 = červená = NEspolehlivý plátce
2 = zelená = spolehlivý plátce

FAQ - 2016 - Legislativa - užitečné linky
Nespolehlivý plátce DPH
http://www.podnikatel.cz/clanky/absolutni-rekord-v-poctu-nespolehlivych-platcu-dph-listopad-prepisetabulky/?
utm_content=buffer09c7a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Absolutní rekord v počtu nespolehlivých plátců DPH. Listopad přepíše tabulky
http://www.podnikatel.cz/clanky/pocet-nespolehlivych-platcu-atakuje-dva-tisice-vetsina-z-nich-jsoueserocka/?
utm_content=buffer62396&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Počet nespolehlivých plátců atakuje dva tisíce, většina z nich jsou eseróčka

FAQ - Nespolehlivý plátce DPH a ručení za DPH
http://www.podnikatel.cz/clanky/ruceni-za-dph-pri-platbe-na-neregistrovany-ucet-se-lze-jednodusevyhnout/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss
Ručení za DPH při platbě na neregistrovaný účet se lze jednoduše vyhnout
http://www.podnikatel.cz/clanky/pri-platbach-do-700-tisic-korun-nemusite-kontrolovat-ucty-kvuli-ruceni-zadph/
Při platbách do 700 tisíc korun nemusíte kontrolovat účty kvůli ručení za DPH
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SQL - Účetní doklady za partnera nad 700.000 Kč
SELECT
*
FROM
(
SELECT
r.CisloPartnera,
h.JmenoPartnera,
h.ICO,
h.UcetPartnera,
r.Cislo,
r.Castka AS CastkaMDDALRadek,
h.Castka
FROM
(
SELECT
CisloPartnera,
Cislo,
Castka
FROM
(
SELECT
CisloPartnera,
Cislo,
SUM((CastkaMD+CastkaDAL)/2) AS Castka
FROM
HRD_UR11
GROUP BY
CisloPartnera,
Cislo
) AS x
WHERE
(CisloPartnera<>0) AND
(Castka>699999.0)
ORDER BY
CisloPartnera,
Castka
) AS r, HRD_UH11 AS h
WHERE
(r.Cislo=h.Cislo)
) AS xxx
WHERE
Castka>699999.0

FAQ - Aktuální seznam nespolehlivých plátců DPH k 31.12.2013
<status bezVypisuUctu="ANO" statusText="OK" statusCode="0" odpovedGenerovana="2013-12-31"/>
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podle IČO:
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01403141"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-02"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01414691"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-03"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01426737"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01541340"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24133931"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24190144"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24230570"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-31"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24236110"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-19"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268593"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-29"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268984"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-19"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24272124"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24291340"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-09"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24292354"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24298964"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24310255"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24312118"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24313572"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-28"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24317349"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-02"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24761320"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24796808"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24838489"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-08"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="26132010"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="459" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-27"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27500896"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27656861"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27817474"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-13"
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nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27926486"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28799101"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28854705"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-15"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28855469"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-13"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28856104"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-23"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29260515"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29266343"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29268630"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-03"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29276888"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-24"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29300134"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-01"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29351812"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29383587"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29385423"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29399122"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29453321"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="47118032"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="60748991"/>
podle datumu:
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29399122"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29383587"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29453321"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28854705"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24133931"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24313572"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="47118032"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-29"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268984"/>
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<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-01"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29351812"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24796808"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27656861"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29266343"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-15"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28855469"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-24"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29300134"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="459" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-27"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27500896"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-03"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01426737"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24312118"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29268630"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24230570"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="60748991"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-02"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01414691"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-02"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24761320"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-08"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="26132010"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24298964"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01403141"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24190144"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24291340"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-10-30"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24838489"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29385423"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-09"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24292354"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-13"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27926486"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-13"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28856104"/>
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<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28799101"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-23"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29260515"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-11-28"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24317349"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-03"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29276888"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27817474"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01541340"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-19"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268593"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-19"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24272124"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24310255"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-12-31"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24236110"/>

FAQ - nespolehlivý plátce DPH
DPH: pardon na registrované účty až do konce prosince
http://www.camic.cz/a1435-dph-pardon-na-registrovane-ucty-az-do-konce-prosince/b7-focus-on/
news.tab.cs.aspx
Ve středu 11. září Generální finanční ředitelství po druhé odložilo
vstup v platnost normy ručení za platbu DPH při platbách na neregistrovaný účet.
Nová norma, jež měla vstoupit v platnost začátkem října tohoto roku, tak začne
platit až od 1.1.2014
Ministerstvo financí odmítá vyhlášení institutu nespolehlivého plátce DPH Paskvilem roku
http://pravniradce.ihned.cz/c1-60498730-ministerstvo-financi-odmita-vyhlaseni-institutu-nespolehlivehoplatce-dph-paskvilem-roku
Hovořilo se o desetitisících nespolehlivých plátcích DPH, zatím jich je třináct
http://www.podnikatel.cz/clanky/hovorilo-se-o-desetitisicich-nespolehlivych-platcich-dph-zatim-jich-jetrinact/
Daňový portál - Údaje o registraci - DPH
http://adisspr.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%
26poc_dic=2%26OK=Zobraz
Aktuální seznam nespolehlivých plátců (27.08.2013)
http://www.fucik.cz/cs/novinky/aktualni-seznam-nespolehlivych-platcu
http://www.podnikatel.cz/clanky/vite-s-kym-obchodujete-mame-seznam-nespolehlivych-platcu-dph/
Ke dni 23.09.2013 přibyli následující nespolehliví plátci DPH:
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<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-03"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01426737"/>
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=01426737
WARMOSIX s.r.o.
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24312118"/>
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=24312118
Trifolium trade s.r.o.
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29268630"/>
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=29268630
Pinagi s.r.o.
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24230570"/>
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=24230570
DANINGHAN s.r.o.
Ccelkem je jich zatím 19 k 23.09.2013:
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29383587"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29453321"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29399122"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28854705"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24133931"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24313572"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="47118032"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-29"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268984"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-01"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29351812"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24796808"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27656861"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29266343"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-15"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28855469"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-24"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29300134"/>
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<statusPlatceDPH cisloFu="459" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-27"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27500896"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-03"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="01426737"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24312118"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-20"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29268630"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-09-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24230570"/>

2013.09.04a / 00:00
001) Nespolehlivý plátce DPH
- upraveno

2013.08.29a / 00:00
003) Nespolehlivý plátce DPH
- doplněn do Informace za partnera
- doplněn do F12 - Globální funkce - nutno zadat IČO nebo DIČ bez CZ u fyzických osob
005) Aktuální seznam Nespolehlivých plátců DPH
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29399122"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29383587"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29453321"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28854705"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24133931"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24313572"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="47118032"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-29"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268984"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-01"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29351812"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24796808"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
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nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27656861"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29266343"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-15"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28855469"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-24"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29300134"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="459" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-08-27"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27500896"/>

2013.08.12a / 12:00
001) Nespolehlivý plátce DPH
- doplněn do Informace za partnera
- doplněn do F12 - Globální funkce - nutno zadat IČO nebo DIČ bez CZ u fyzických osob

2013.08.06c / 09:00
001) DLL knihovny pro SSL zabezpečený přístup se rozbalí jednorázově
002) Nespolehlivý plátce DPH - popis a vysvětlení, ověření
http://www.jakpodnikat.cz/nespolehlivy-platce-ruceni-za-odvod-dph.php
http://www.jakpodnikat.cz/ruceni-za-odvod-dph.php
Registr plátců DPH - pro ruční ověření nespolehlivého plátce DPH
http://adisspr.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%
26poc_dic=2%26OK=Zobraz
Informace o webové službě pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH –
technické parametry
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/ws_spdph.faces
http://epodpora.mfcr.cz/33-1218.html
Omezení:
max. 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby)
max. 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby)
003) SQL pro kontrolu nespolehlivých plátců DPH (agenda HR)
SELECT
Cislo,
Nazev,
ICO,
DIC,
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Dodavatel,
DatumOmezeni AS DatumKontrolyNPDPH,
Barva AS NespolehlivyPlatceDPH
FROM
HR__P200
WHERE
(ICO<>0) AND
((Cislo<100000) OR Dodavatel) AND
(SUBSTRING(DIC FROM 1 FOR 2)='CZ')
ORDER BY
DatumOmezeni
- pole DatumOmezeni použito pro poslední DatumKontrolyNPDPH pro hlídání maximálního
denního počtu kontrol nespolehlivého plátce DPH
- v poli Barva pro nespolehlivého plátce DPH je 4 pro červené podbarvení pole
2013.08.06c / 09:00
004) SQL pro zobrazení seznamu nespolehlivých plátců DPH (agenda HR)
SELECT
Cislo,
Nazev,
ICO,
DIC,
Dodavatel,
DatumOmezeni AS DatumKontrolyNPDPH,
Barva AS NespolehlivyPlatceDPH
FROM
HR__P200
WHERE
(Barva<>0)
005) Nespolehlivý plátce DPH - upraveno
006) Nespolehlivý plátce DPH - aktuální seznam k 6.8.2013 08:30:
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-07"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24133931"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-29"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24268984"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-10"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24313572"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="24796808"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="27656861"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="458" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-22"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="28854705"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="461" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-01"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29351812"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
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nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29383587"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="462" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-16"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29399122"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="463" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-05-21"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="29453321"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-26"
nespolehlivyPlatce="ANO" dic="47118032"/>
007) Nespolehlivý plátce DPH
- doplněno zaškrtávací pole Seznam NP DPH, po jeho zaškrtnutí se místo ověření
pro konkrétní IČO vypíše aktuální seznam nespolehlivých plátců DPH

2013.08.06b / 01:00
001) DPH - nespolehlivý plátce
- doplněno ověření v kartě partnera a v číselníku partnerů
- v seznamu partnerů vpravo dole
- v kartě partnera v záložkách Uživatel (nahoře uprostřed) a Základ (vedle IČO)
- oprávnění:
8807 Partner - Nespolehlivý plátce DPH
- otevře se okno Test DPH/Justice/ARES s nastaveným IČO partnera (lze změnit)
- DPH
- Př.:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/">
<soapenv:Body>
<StatusNespolehlivyPlatceResponse xmlns="http://adis.mfcr.cz/
rozhraniCRPDPH/">
<status statusText="OK" statusCode="0" odpovedGenerovana="2013-08-05"/>
<statusPlatceDPH cisloFu="451" nespolehlivyPlatce="NE" dic="44013370">
<zverejneneUcty>
<ucet datumZverejneni="2013-04-01">
<standardniUcet kodBanky="0100" cislo="4972270257" predcisli="19"/>
</ucet>
</zverejneneUcty>
</statusPlatceDPH>
</StatusNespolehlivyPlatceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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O.K.
NE - nespolehlivy platce DPH
1 - pocet uctu
19-4972270257/0100
- důležitý je závěr výpisu, kde je uvedena informace o nespolehlivém plátci DPH
(v tomto případě NE a plátce DPH tak je spolehlivý) a přehled bankovních účtu
- Justice
- Př.:
Údaje platné ke dni 02.08.2013 06:00
1/1
Název subjektu:
manas.info s.r.o.
Identifikační číslo:
440 13 370
Spisová značka:
C 175127
vedená
u Městského soudu v Praze
Den zápisu:
25.11.1991
Sídlo:
Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9,
PSČ 128 00
manas.info s.r.o.
C 175127 vedená u Městského soudu v Praze
25.11.1991
1991.11.25
Praha 2 - Nusle
Slavojova 579/9
12800
- funkce slouží k ověření aktuálních údajů v obchodním rejstříku, po načtení
informací se zobrazí datum poslední změny v OR
- obsahuje informace pouze o právnických osobách
- před použitím funkce Justice je nutné program poprvé spustit opakovaně,
aby se správně rozbalily DLL knihovny pro práci se zabezpečeným SSL
- ARES
- Př.:
manas.info s.r.o.
OR
25.11.1991
1991.11.25
Praha 2
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Slavojova 579/9
12800
- funkce slouží k ověření aktuálních údajů v ARES, zobrazí informace i pro
fyzické osoby
- nutný přístup k Internetu
- funkce používá 3 DLL knihovny, které se automaticky rozbalí při spuštění programu
- připravujeme funkci dávkového ověření a nastavení informací v kartě partnera,
i s přihlédnutím k omezením počtu dotazů oficiální online webové služby
(cca. 1000 denně, dalśí omezení v rychlosti zasílání požadavků)

4.12 Přenesená daňová povinnost
Reverse charge - přenesená daňová povinnost
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/informace-gfr-k-aplikaci-rezimu-preneseni-danove-povinnosti6235
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
http://www.podnikatel.cz/clanky/babisuv-oblibeny-seznam-se-rozsiri-pod-reverse-charge-spadnou-dalsipolozky/?
utm_content=buffer507a7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Pod reverse – charge spadnou další položky
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti
Režim přenesení daňové povinnosti
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h4.aspx
Hlava IV: Režim přenesení daňové povinnosti
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHEVD
DPHEVD

FAQ - 2016 - připravujeme v účetnictví
2) Přenesená daňová povinnost - rozšíření k 1.1.2016
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Priloha-c-1-INFORMACE-GFR-kaplikaci-RPDP-na-vybrana-plneni-v-letech-2015-a-2016-ve-zneni-Dodatku-1.pdf
- kód režimu plnění:

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

DPH

1 – dodání zlata [gram]
3 - dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň [kus/- ?]
4 – stavební a montážní práce [-]
5 – zboží uvedené v příloze č. 5 [kilogram]
11 - povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH [kus]
12 - obiloviny a technické plodiny [tuna]
13 - kovy [kilogram]
14 - mobilní telefony [kus]
15 - integrované obvody [kus]
16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat [kus]
17 - videoherní konzole [kus]

4.13 Přiznání DPH
2020.05.14a / 00:00
001) Přiznání k DPH - formulář
- 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19
aktualizován na:
25 5401 MFin 5401 – vzor č. 21
- pouze kosmetické úpravy v textech formuláře

2016.04.18a / 08:00
001) Přiznání DPH
- upraven součet v řádku 64
- pro uživatele 112016
- dle zaslaných podkladů implicitně zašrtnuto otočení znaménka (brát záporně)
u kódů DPH:
1130
1131
2500

FAQ - Přiznání DPH elektronicky
Postup je popsán například zde:
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http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/novinky-financni-spravy-voblasti-dph/podani-k-DPH-jiz-pouze-elektronicky-6998
Podání k DPH již pouze elektronicky
http://www.jakpodnikat.cz/on-line-danove-priznani.php
Daňové přiznání online, elektronicky
http://jakpodnikat.cz/dph-danove-priznani-formular.php
Daňové přiznání k DPH
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/
vstup_expert.faces;jsessionid=C5E0AAC53B50FF5091134168955D446E.ajp13sqli1l
Daňový portál
Z programu je možné vyexportovat XML a to naimportovat na Daňový portál,
obsahuje číselné hodnoty, hlavičky je nutné vyplnit online. Před odesláním je nutné
vše zkontrolovat, zda všechny údaje v Přiznání DPH na Daňovém portále odpovídají
skutečnosti podle dat z ES manas.

FAQ - 2016 - připravujeme v účetnictví
3) Přiznání DPH jen elektronicky od 25.1.2016

2015.02.19b / 12:00
001) Přiznání DPH - Účetnictví (podvojné)
- upraveno Přiznání DPH
- aktualizován formulář Přiznání DPH na:
25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19
- aktualizován XML DPHDP3 (POZOR - pouze pro uživatele 112016) podle dokumentace:
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?
zkratka=DPHDP3
- upravený Test DPH bude v další verzi programu

FAQ - Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015
Podle oficiálního zdroje není nutné pro rok 2015 doplňovat nové kódy DPH pro DPH 10%
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/vykazovani-druhe-snizene-sazby-dph
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Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015
Zdanitelná plnění s výše zmiňovanou druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro
sníženou sazbu daně
souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH
Čeká se na zveřejnění nového tiskopisu:
25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19
Online celní sazebník
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
Legislativní proces - projednání senátem 14.12.2014
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=04.12.2014&O=10&action=detail&value=3621

2014.01.24a / 00:00
003) Účetnictví - Přiznání DPH
- automaticky se generuje datový XML pro elektronické podání - cesta k souboru je uvedena v poli
XML
- načtení XML na Daňový portál
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces
- struktura XML:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?
zkratka=DPHDP3
- v okně pro přiznání DPH je doplněna záložka XML a před generováním přiznání je nutné vyplnit pole:
nová pole doplníme později do konfigurace
OKEČ ... Hlavní ekonomická činnost
Uvedete číslo převažující ekonomické činnosti podle uskutečněných plnění za příslušné
zdaňovací období.
Toto číslo musí odpovídat nějakému číslu z číselníku CZ-NACE
... není nutné vyplnit
Číslo FÚ ... POZOR - je nutné vyplnit!
... pro specializovaný FÚ se uvede 013
- pro poslední přiznání DPH za rok 2013 se přihlašte do 31.12.2013
- vygenerované XML slouží k načtení do formuláře na Daňovém portálu - v něm před odeslání ovéřte
správnost
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všech údajů podle papírového přiznání a chybějící údaje dle protokolu o chybách doplňte nebo
upravte
a poté správně vyplněný formulář buď přímo odešlete a nebo Uložte k odeslání do Datové schránky v
XML
a následně tento opravený a doplněný XML odešlete přes datovou schránku
POZOR !!! Neodesílejte přes datovou schránku přímo soubor XML vygenerovaný programem !!!

2013.07.15a / 00:00
002) Upraveno Přiznání DPH - 1. strana zkrácena o 4 řádky

2013.02.25a / 00:00
01) Přiznání DPH pro rok 2013 - vzor č. 18
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2013/5401_18.pdf
- do okna i v konfiguraci DPH doplněno pole:
Územní pracoviště v, ve, pro

2011.07.23b / 01:00
001) Přiznání DPH
- upraven tisk PDF

2011.02.28a / 00:00
001) Přiznání k DPH pro rok 2011 - vzor 17
- doplněny parametry (nabídnou se v Přiznání DPH 2011) v:
Servis / Konfigurace / 4. Účto / DPH / 2011
Počet příloh / listů
Kód zástupce
Řádek 13 záporně
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
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Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
52 - Koeficient %
52 - Odpočet
53 - Vypořádací koeficient %
53 - Změna odpočtu

2011.02.24b / 18:00
001) Přiznání k DPH pro rok 2011 - vzor 17
- kompletní, včetně zcela přepracované 1. strany
- nové parametry jsou podbarveny světle žlutě

2011.02.09b / 18:00
001) Přiznání DPH 2011 - vzor 17
- připravena 2. strana přiznání
- 1. strana bude doplněna v některé z dalších verzí programu

2008.12.04a / 00:00
002) Servis / Konfigurace / 4. Účto / DPH
- v záložkách Přiznání DPH #1 a Přiznání DPH #2 doplněno celkem 38 nových
parametrů pro Přiznání DPH od 1.1.2009
všechny parametry vyplňte
003) Účetnictví / Účetnictví / Sestavy / DPH / Přiznání DPH od 1.1.2009
- zobrazí se okno Přiznání DPH 2009 se 2 záložkami nastavení polí
formuláře z parametrů nastavených v konfiguraci, libovolný parametr
je možné změnit (nemá vliv na nastavení konfigurace)
- Tisk, v okně tisku zvolte PDF
- vygeneruje se PDF soubor s Přiznáním DPH
všechny parametry jsou v něm uvedeny tučně
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- číselné hodnoty jsou zatím vygenerovány

2008.12.03a / 12:00
002) Účetnictví / Tisk DPH 2009
- testovací formátovaný tisk Přiznání DPH 2009
- určeno pro PDF - v okně tisku zvolte PDF

2008.12.02b / 14:00
001) Účetnictví / Formulář DPH 2009
- definitivní tvar určený pro tisk do PDF

2004.06.21d / 19:00
01) Účetnictví - přiznání DPH od 1.5.2004
- koeficienty zaokrouhleny na 0,01 nahoru

2002.10.30b / 12:00
01) Účetnictví
- podklady pro přiznání DPH se berou za zdaňovací období podle pole
DatumUskZdPl_RRRRMM, do kterého se dosazuje měsíc z Datum dokladu
(musí být stejný nebo novější), v poli DatumUskZdPl je zachován skutečný
datum uskutečnění zdanitelného plnění
zdanitelná plnění, která jsou účtována v následujícím měsíci
(následujících měsících) se proto dostanou do zdanitelného období měsíce
podle datumu dokladu a nikoliv datumu uskutečnění zdanitelného plnění

4.14

Režim přenesení daňové povinnosti
FAQ - DPH - Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e
Položky se zaúčtují s kódy DPH:
1100 Dodání zlata podle zvláštního režimu (par. 92a, odst 2) - základ @ ZP Dodání zlata-základ
... použije se pro par. 92e
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1250 Režim přenesení daňové povinnosti (par. 92a) - dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb @
Přenesení daň. povinnosti par. 92a
... použije se pro par. 92a
- podle řádku přiznání DPH, ve kterém se mají projevit
+-----------------------------------------------------------------------+----+---------------------------+-------------------------+
| I. Zdanitelná plnění
|
ř. |
Základ daně
|
Daň na výstupu
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----+---------------------------+-------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+----+---------------------------+-------------------------+
| Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - odběratel
| základní |
10 |
1100
|
1101
|
| zboží nebo příjemce služeb
+---------+----+---------------------------+-------------------------+
|
| snížená |
11 |
1110
|
1111
|
+-------------------------------------------------------------+---------+----+---------------------------+-------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-------------------------+
| Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - dodavatel zboží nebo
poskytovatel služeb
| 25 |
1250
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-------------------------+
Konkrétní případy zaúčtování a zařazení do evidence DPH prosím řešte se svým účetním
nebo daňovým poradcem, ES manas je pouze nástrojem k jejich evidenci.
Pořízení a odeslání:
- pro pořízení Souhrnného hlášení DPHEVD použijte formulář na Daňovém portálu
(ES manas zatím neumožňuje):
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Informace:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html
Režim přenesení daňové povinnosti
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Klasifikace_CZ-CPA_41_-_43.pdf
Klasifikace CZ-CPA 41-43
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http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html?year=0
Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví (Tisková zpráva)
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_15345.html
Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví (Tisková zpráva)
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h3.aspx
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
http://www.danarionline.cz/novinky/detail/4568-rezim-preneseni-danove-povinnosti-92a-92e-zakona-c-2352004-sb-o-dani-z/
Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e

4.15 Sestavy
2015.01.22a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
- Test DPH 2011-2015
- u snížené sazby rozlišuje sníženou (15%) a druhou sníženou (10%) sazbu DPH
- pokud částka DPH nesedí na základ DPH ani pro jednu sazbu DPH, jsou v sestavě uvedeny 2
řádky pro každou sazbu DPH
- platí pro data od roku 2015, za rok 2014 je test beze změny

2013.02.13a / 00:00
01) Účetnictví / Podvojné účetnictví / Sestavy - DPH
- ve funkcích:
Kontr. sest. DPH - typ dokladu 2011-2011
a
Kontrolní sestava DPH - typ DPH
doplněn sloupec DIČ u řádku s kódem DPH
DIČ se doplní z karty partnera
- příklady sestav:
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1

Typ
Číslo
Základ
Základ Základ
Daň
Daň
Daň
dokladu dokladu
Částka Kč kód DPH
Účet
Částka Kč kód
DPH
Účet DIČ
===========================================================================
=============================
...
130
797
0.00
0
-3 952.70
2411 343.205 CZ25856405
130
800
397 871.40
2410 131.205
0.00
0
CZ49970666
...

Kontrolní sestava DPH - typ DPH - za období: 201201 Strana :
1

201201
1010

ZP v tuzemsku ZS-základ

Typ DPH Číslo věty Číslo dokladu
Typ dokladu
DUZP
Účet
Částka MD
Částka DAL DIČ
===========================================================================
=================================================
...
1010
74984 320/000180
320 31.01.2012 604131
0.00
693.97 CZ25290142
1010
1295 330/000006
330 02.01.2012 604331
0.00
536.00 CZ6505140015
1010
1297 330/000008
330 02.01.2012 604331
0.00
413.00 CZ5557132372
...

2012.04.23a / 12:00
002) Účetnictví / Sestavy - okno DPH / Parametry
- doplněn parametr Řádek 50 záporně ... zaškrtnout
kód DPH 2500 - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

2011.05.23b / 07:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
Test - Krácení nároku DPH
- sestava doplněna o seznam sledovaných kódů DPH a jejich použití
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v účetních dokladech
- srovnáním obou částí sestavy tak lze najít účetní doklady, ve
kterých jsou použity sledované kódy DPH a přitom není použit správný
typ dokladu nebo středisko
- Příklad sestavy:
DPH Typ dokladu Středisko Věta doklad Číslo dokladu
DatumDokladu
===========================================================================
2400
10
0
200720 010/000071
04.04.2011
2400
20
432
223047 020/000051
30.04.2011

2011.05.12d / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
Test - Krácení nároku DPH
- sestava obsahuje seznam dokladů se sledovaným typem dokladu a střediskem
za zvolené období
- sestava je řazena podle typu dokladu a střediska
- příklad sestavy
Krácení nároku DPH

Strana :

1
Typ dokladu Středisko Věta doklad Číslo dokladu
DatumDokladu
===================================================================
10
577
219464 010/000081
18.04.2011
135
484
192081 135/002287
20.04.2011
136
795
223388 136/001102
30.04.2011

2011.05.05a / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
Test - 344.XXX - upraveno

2011.05.02c / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
Test - Krácení nároku DPH
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- upraven název
002) Účetnictví / Sestavy / DPH
Test - 344.XXX
- oprávnění:
8765 Sestavy účto - Test - 344.XXX
- Příklad sestavy:
Typ dokladu VS
Rozdíl Kč
=======================================
2 21203502
326.83

2011.05.02b / 11:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
Krácení nároku DPH (Typ dokladu 10/135/136+středisko)
- oprávnění:
8764 Sestavy účto - Test - Krácení nároku DPH

2011.05.02a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy / DPH
- doplněn test pro
Krácení nároku DPH (Typ dokladu 10/135/136+středisko)
- vypíše řádky účetních dokladů pro typy dokladů 10, 135 a 136,
pouze řádky, které obsahují středisko s nastavenou hodnotou 1
v poli Krácený nárok DPH (pole StavArchivace)
- je možné zvolit kódy DPH vypsaných řádků
1 - všechny
2 - pro nárok
... pouze kódy DPH:
2400/2402
2410/2412
2470/2472
2430/2432
2420/2422
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2440/2442
3 - ostatní
- řádky dokladu jsou dále omezeny datumem dokladu od/do
Příklad sestavy:
Krácení nároku DPH

Strana :

1
Datum dokladu: 02.01.2011 - 02.05.2011
Typ dokladu Středisko
DPH Věta doklad Číslo dokladu
DatumDokladu
=========================================================================
10
100
0
117 010/000048
01.02.2011
10
100
0
117 010/000048
01.02.2011
10
100
0
238 010/000060
04.04.2011
10
100 2400
238 010/000060
04.04.2011
10
100 2400
238 010/000060
04.04.2011
10
100 2401
238 010/000060
04.04.2011
Kódy DPH: všechny

2009.01.12c / 15:00
001) Účetnictví / Účetnictví / Sestavy / DPH
- Kontr. sestava DPH - typ dokladu - od 1.1.2009
- chybová hlášení uvedena v sestupném pořadí podle typu dokladu a rozdílu DPH
- rozdíl DPH uveden ve 2. sloupci v absolutní hodnotě a ve 3. sloupci ve
skutečné výši
- chybová hlášení upravena stejně i u 2 odpovídajících funkcí platných do 31.12.2008
- doplněno pole:
Rozdíl [Kč]
- tolerovaný rozdíl mezi daní a daní vypočítanou ze základu daně
- implicitně nastaveno 0,10 Kč

2009.01.12b / 13:00
002) Účetnictví / Účetnictví / Sestavy / DPH
- doplněny 2 nové funkce pro kontrolu DPH:
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Test DPH - od 1.1.2009
Kontr. sestava DPH - typ dokladu - od 1.1.2009
- obě původní funkce mají platnost do 31.12.2008

2003.06.24a / 15:00
01) Účetnictví / Podvojné účetnictví / Sestavy / DPH
- doplněna funkce Kontrolní sestava DPH - typ DPH
oprávnění 2078 - Kontrolní sestava DPH - typ DPH
1304 Z/P z tuzemska se sníž. sazbou
Typ DPH Číslo věty Číslo dokladu
Typ dokladu
DUZP
Účet
Částka MD
Částka DAL
===========================================================================
===============================
1304
232 002/000025
2 08.03.2003 501200
657.10
0.00
1304
16 010/000001
10 07.01.2003 501200
1 280.00
0.00
.......
===========================================================================
===============================
1304
.......00
0.00

2002.10.31a / 18:00
01) Účetnictví
- doplněna funkce Účetnictví / Sestavy / Kontrolní sestava DPH - doklady
- vygeneruje seznam řádků účetních dokladů, na kterých byl zadán nenulový kód DPH
- tříděno podle typu DPH a čísla věty dokladu
- sloupce:
Typ Číslo
Základ Základ Základ
Daň
Daň Daň
dokladu dokladu
Částka Kč kód DPH Účet
Částka Kč kód DPH Účet
- na konci protokol o generování

DPH - Daň z přidané hodnoty
V tomto panelu jsou soustředěny funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční
či čtvrtletní zdaňovací období.
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V důsledku změn souvisejících od 1. 5. 2004 se vstupem naší republiky do EU je panel rozdělen na dvě
části. V horní polovině jsou soustředěny sestavy platné do 30. 4. 2004, v dolní části počínaje políčky pro
zadávání koeficientů jsou sestavy platné od 1. 5. 2004.
Nejprve v horní části panelu zatrhneme políčko období, jehož data potřebujeme zpracovat. V níže
uvedeném příkladu je zvoleno období 2. čtvrtletí (lze zvolit měsíce 1 - 12, čtvrtletí 1Q - 4Q)
Potom ve střední části panelu (pod tlačítky období zpracování) zvolíme funkci Podklady pro přiznání DPH
EU.
Výsledná sestava obsahuje B. ODDÍL přiznání k DPH, tj. druhou a třetí stranu tiskopisu přiznání k DPH.
Další sestavy (Souhrnné hlášení a Intrastat budou v nejbližší době dostupné).
Jako podklad a pro kontrolu správnosti můžeme vytisknout sestavy umístěné v pravé části panelu, jsou
to:
a) Kontrolní sestava DPH EU - doklady - zde jsou seřazeny všechny účetní doklady zvoleného období,
na nichž je uveden kód DPH pro zařazení do Přiznání k DPH. Sestava má následující hlavičku:
b) Kontrolní sestava DPH EU - typ DPH - tato sestava je členěna podle jednotlivých kódů DPH, které
zadáváme při pořizování účetního dokladu do pole DPH, takže poslouží ke kontrole účetní a daňové
evidence daně z přidané hodnoty. Sestava obsahuje všechny doklady, na nichž je kód DPH uveden
seřazené a sečtené podle jednotlivých typů DPH.
c) Kontrolní sestava DPH - typ DPH EU - součty - zde jsou data setříděna opět podle jednotlivých kódů
DPH, ale jsou sečtena za typy dokladů, tzn. že všechny pokladní výdajové doklady daňové z hlediska
DPH jsou sečteny do jednoho řádku sestavy v rámci jednoho typu DPH:
d) Test DPH - tato funkce zkontroluje, zda všechny kódy DPH použité na dokladech jsou správné (má
význam při přechodu na nové tiskopisy přiznání k DPH a nové číslování kódů DPH, kdy je větší
pravděpodobnost chybného zadání kódu.

4.16 Souhrnné hlášení
2020.05.26b / 12:00
001) 2014 - SH - nelze uploudovat zapornou polozku
- správně uvedena záporná částka

2015.10.12a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- DPHEVD / DOD + DPHEVD / ODB
- doplněn kód 12 - obiloviny, MJ kilogram
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2015.05.15b / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR
c_ufo 463 se načte na EPO jako 3200, 13 se načte na EPO jako 4000
- XML MUSÍ být vygenerovaný pod touto nebo novější verzí programu

2015.05.15a / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- DPHEVD / DOD + DPHEVD / DOD
- doplněn kód 13 - kovy, MJ kilogram
- blokována funkce DPHEVD2011

2015.04.30b / 13:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR
- upraveno
- každý XML soubor má jedinečný název

2015.04.30a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR

2014.01.24a / 00:00
002) Účetnictví - Souhrnné hlášení
- rok se nastaví na rok přihlášení

2012.04.23a / 12:00
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001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- upraveno pro všechny 4 možné kombinace - 4 stav / 5 jako odběratel / dodavatel
podle částky v řádku účetního dokladu s poznámkou na straně MD / DAL
pro každou ze 4 varianta zvolte parametry MD/DAL a ODB/DOD pod tlačítkem funkce
a nastavte samostatný název generovaného XML souboru do pole Jméno a cesta XML souboru

2012.01.10a / 11:00
001) Souhrnné hlášení - upraveno pro uživatele 112016 pro agendu HR/HP

2011.02.18a / 12:00
001) Souhrnné hlášení
- upraveno

2010.05.11a / 10:00
002) Souhrnné hlášení
- před opisem SH.XML souboru se zobrazí protokol o generování

2010.04.28b / 15:00
002) Souhrnné hlášení - SH.XML
- POUZE pro uživatele 112016
- údaje přednastaveny
- generuje se pouze SH.XML
- zobrazí se počet řádků, počet plnění a celková hodnota plnění
- načtení lze ověřit zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

2010.04.09a / 12:00
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002) Souhrnné hlášení
- v podadresáři \DATA se vytvoří další 4 xml soubory:
SHm1.XML ... 2 různé tvary pro měsíční hlášení
SHm9.XML
SHc1.XML ... 2 různé tvary pro čtvrtletní hlášení
SHc9.XML

2010.03.31c / 12:00
002) Souhrnné hlášení - SH.XML
- upraveno

2010.03.31b / 11:00
002) Souhrnné hlášení - SH.XML
- všechna číselná pole doplněna úvodními nulami zleva na požadovanou délku

2010.03.26b / 14:00
003) Souhrnné hlášení - SH.XML
- do věty R doplněn parametr c_rad - pořadové číslo řádku
formát XML souboru je uveden zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?
zkratka=DPHSHV

2010.02.23a / 12:00
002) Souhrnné hlášení
- pro převzetí údajů do skupiny Souhrnné hlášení slouží funkce
Naplň z Partner + Částka saldo
- doplní DIČ partnera z karty partnera,
pokud je zadán v kartě partnera a je různý od CZxxxxxxxx
- doplní Kč z pole Částka saldo
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- údaje není možné doplňovat automaticky při zadání Partnera nebo
Částky saldo, protože mohou být vyplněny pouze u těch dokladů,
které mají být součástí souhrnného hlášení
- při generování souhrnného hlášení se vytváří textová sestava
s údaji převáděnými do XML - nabídne se k prohlížení
- souhrnné hlášení je generováno za zvolený měsíc a rok

2010.02.22a / 00:00
002) Souhrnné hlášení
- formát XML souboru je popsán zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?
zkratka=DPHSHV
- do hlavičky účetního dokladu doplněny následující údaje:
- DIČ
včetně kódu země, Př.: CZ12345678
- Kč
hodnota plnění v Kč
- Kód
Kód plnění
- 0 - při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované
k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona)
- 1 - při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského
státu (§ 13 odst. 6 zákona)
- 2 - při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou
třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze
prostřední osoba
- 3 - při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě
podle § 9 odst. 1 zákona, pokud je povinen přiznat a zaplatit
daň příjemce služby
- Storno
zaškrtávací pole
pro účetní doklady, které mají být uvedeny na souhrnném hlášení
tyto údaje doplňte
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- pole jsou v tabulce uložena následovně:
DIČ ... ParovaciSymbol
Kč
... Currency_01
Kód ... Byte_02
Storno ... Byte_03
- výstup se generuje pomocí následujícího SQL Př.:
SELECT
SUM(Currency_01) AS Kc,
Count(Currency_01) AS Pocet,
ParovaciSymbol,
Byte_02,
Byte_03
FROM
HR9_UH11
WHERE
(ABS(Currency_01)>0.0099) AND
(DatumUskZdPl_RRRRMM>=200910) AND
(DatumUskZdPl_RRRRMM<=200912)
GROUP BY
ParovaciSymbol,
Byte_02,
Byte_03
- Účetnictví / Sestavy - doplněna záložka Souhrnné hlášení
- vyplňte pole:
- Čtvrtletí
kalendářní čtvrtletí, za které (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení
- Měsíc
kalendářní měsíc, za který (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení
- Rok
kalendářní rok, za který (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení
- Forma SH
označíte, zda se jedná o Souhrnné hlášení nebo o Následné souhrnné hlášení
- vyplňte další pole
popis některých polí:
Datum narození
V případě, že zástupce je fyzická osoba, bude vyplněno buď datum narození
zástupce nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby
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Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
V případě, že zástupce je fyzická osoba, bude vyplněno buď datum narození zástupce
nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby
Kód zástupce
Vyberte číselný kód podle níže uvedených typů zástupců:
Fyzická osoba:
1 – zákonný zástupce
2 – ustanovený zástupce
3 – společný zástupce, smluvní zástupce
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
Právnická osoba:
2 – ustanovený zástupce
3 – společný zástupce, smluvní zástupce
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba
4c –právnická osoba vykonávající daňové poradenství
- do pole Jméno a cesta XML souboru zadejte cestu ke generovanému XML souboru
- Generuj Souhrnné hlášení / XML
- oprávnění: 8229 Generuj Souhrnné hlášení / XML
- Data se berou za Rok + Čtvrtletí
- po vygenerování se XML soubor nabídne k prohlížení
- XML se odešle přes portál veřejné správy nebo datovou schránku

2004.04.25a / 10:00
03) Souhrnné hlášení
- od 1.5.2005 se na základě par. 102 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
vystavuje čtvrtletně při dodání zboží do jiného členského státu Souhrnné hlášení
Souhrrná hlášení slouží pro kontrolu nároku na osvobození od DPH z titulu dodání
zboží do jiného členského státu.
- v tomto okamžiku zatím není známa definitivní podoba formuláře, všechny
údaje pro jeho vyhotovení jde v programu zadat a získat

4.17 Souhrnné hlášení - následné
2011.06.09b / 12:00
001) Následné Souhrnné hlášení
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- upraven počet řádků a počet plnění

2010.12.03a / 09:00
001) Následné souhrnné hlášení - uživatel 112016
- pro opravu DIČ se správné DIČ zadá v hlavičce dokladu do
pole Poznámka ve složených závorkách
Př.: {CZ12345678}

2010.12.02a / 12:00
001) Následné souhrnné hlášení - uživatel 112016
- popis XML:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?
zkratka=DPHSHV
věta D
shvies_forma
- normální R
- následné N
Forma SH
Označíte, zda se jedná o Souhrnné hlášení (hodnota "R") nebo o Následné souhrnné
hlášení (hodnota "N") . Označení jednoho z typů souhrnného hlášení je pro další
zpracování nezbytné.
- Následné souhrnné hlášení se podává do 15 dnů od data zjištění chybných údajů,
pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že v souhrnném hlášení uvedl
chybné údaje. Následné souhrnné hlášení se podává za stejné zdaňovací období
jako bylo podáno dotčené souhrnné hlášení. Plátce, který jako určený účastník
sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku vede evidenci pro daňové účely
za sdružení podle § 100 odst. 3 zákona a uvádí ve svém souhrnném hlášení dodání
zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
a poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona,
pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce, uskutečněné v rámci své činnosti
i v rámci činnosti celého sdružení, je povinen podat následné souhrnné hlášení
pokud zjistí, že v podaném souhrnném hlášení uvedl chybné údaje.
Následným souhrnným hlášením se opravují údaje, které plátce uvedl v předchozích
podáních (souhrnném hlášení nebo následném souhrnném hlášení) vztahujících se k
danému kalendářnímu měsíci/čtvrtletí. Opravou údajů se rozumí vložení nového řádku
(v případě, že předchozí podání tento řádek vůbec neobsahovalo), storno řádku
z předchozích podání (v případě, že v předchozím podání tento řádek neměl být vůbec
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uveden) a oprava údajů řádku z předchozích podání.
Oprava údajů se provádí:
- vložením nového řádku vyplněním všech požadovaných údajů,
- stornováním řádku z předchozích podání proškrtnutím křížkem ve sloupci označeném storno
řádek. Do následného souhrnného hlášení se ve stornovaném řádku vyplní všechny údaje
vyplněné v původním řádku,
- opravou údajů řádku u předchozího podání stornováním původního řádku a vložením nového
bezvadného řádku
věta R
k_storno
Storno řádek
Pro řádné souhrnné hlášení se nevyplňuje.
V následném souhrnném hlášení uvedťe "A" v případě požadavku na zrušení konkrétního řádku.
Při zpracování na FÚ je v řádném popř. ve všech předchozích následných SH VIES
vyhledán shodný řádek (tj. kód země, DIČ pořizovatele a kód způsobu plnění, musí
být stejné) a tento řádek bude označen jako zrušený.
- doplněna nová pole do hlavičky účetního dokladu:
Byte_03 - 1 = Storno
Byte_04 - 1 = Následné Souhrnné hlášení
Currency_01 - opravná částka pro Následné Souhrnné hlášení
v hlavičce účetního dokladu se pro účetní doklad, který má být součástí
následného SH uvede:
1) zaškrtne pole Následné Souhrnné hlášení
2) pokud jde o storno zaškrtne se pole Storno
3) pokud jde o opravu zadá se částka do pole Kč Následné SH
následné souhrnné hlášení se potom vygeneruje po zadání stejných parametrů jako
pro souhrnné hlášení v:
Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení
funkcí:
Generuj Následné SH/XML
generování může být pomalejší, protože používá v SQL neindexovaná pole
testovací následné SH bylo v pořádku naimportováno
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4.18 Test DPH
2016.05.23a / 12:00
001) Uživatel 112016 - agenda HR
- Test DPH
- upraveno pro nové kódy DPH 1012/1013/1022/1023

2015.03.19a / 00:00
001) Daňová evidence - Test DPH
- upraveno

2015.02.19c / 14:00
001) Test DPH - Účetnictví (podvojné) - uživatel 112016
- upraveno pro DPH 10% s typy DPH zadávanými záporně

2013.02.12a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy - DPH - Test DPH
- řazeno vzestupně podle typu dokladu a čísla dokladu (místo velikosti rozdílu)

2010.02.23b / 15:00
002) Test DPH
- rozdíly řazeny podle typu dokladu a výšky rozdílu sestupně

4.19 Test zboží
2008.12.15c / 18:00
003) Servis / Data / Číselníky
- uprostřed dole doplněna funkce a oprávnění:
8665 Test zboží x skupiny zboží
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Příklad sestavy:
Test zboží x skupiny zboží

Strana :

1

Přehled skupin zboží použitých v číselníku zboží
================================================
skupina:
skupina:
...
skupina:
skupina:
...

0 - použito:
1 - použito:

251x ... NENÍ v číselníku skupin zboží
18x ... NENÍ v číselníku skupin zboží

86 - použito:
136 - použito:

40x
49x

Přehled skupin zboží v číselníku skupin zboží
=============================================
...
skupina:
skupina:
...
skupina:
...

16 - Sirupy v plastu
36 - HBSW
707 - Svět sýrů ... NENÍ použita v číselníku zboží

Přehled zboží s nulovou skupinou zboží
======================================
...
275 - Zbojnická klobása skupina:

0

...

4.20 XML
2016.04.20b / 11:00
001) XML DPH
- upraveny součty

4.21 Zaokrouhlení
2006.10.02b / 17:00
001) Zaokrouhlení DPH
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- v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
je doplněna volba zaokrouhlení vypočítaného DPH na:
1 - 0,01 Kč
2 - 0,10 Kč
3 - 0,50 Kč
4 - 0,10 Kč nahoru
tento parametr ověřte a nastavte na požadovanou hodnotu
- výpočet pro ověření:
cena včetně DPH = 123,45 Kč
cena bez

DPH = 123,45 * 0,1597 = 19,714965 Kč

se zaokrouhlením na 0,01 Kč

= 19,71

se zaokrouhlením na 0,10 Kč

= 19,70

se zaokrouhlením na 0,50 Kč

= 19,50

se zaokrouhlením na 0,10 Kč nahoru= 19,80
ověření lze provést např. v řádcích účetního dokladu, kde je
pro zadanou částku MD/DAL zobrazena cena bez DPH + DPH

5

EET

5.1

Certifikát EET
2018.06.13a / 00:00
001) Testovací verze pro nový certifikát EET - pg + testovací certifikát
- popis změny certifikátu:
http://www.etrzby.cz/cs/novinky_technicke-zmeny-v-EET
Výměna SSL certifikátu
V neprodukčním prostředí (Playground) byl na straně Finanční správy vyměněn SSL certifikát
(od CA GEOtrust) za nový (od CA Digicert).
Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí pro evidenci tržeb je plánována
v průběhu srpna - září 2018.
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Poplatníkům, kteří mají pochybnosti, zda jejich pokladní zařízení uznává certifikační autoritu
Digicert a je připraveno na změnu, doporučujeme, aby se ujistili u svého dodavatele.
Certifikáty poplatníků pro evidenci tržeb (vydané CA EET prostřednictvím aplikace Elektronická
evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužící k autentizaci datových zpráv se nemění.
http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare
Na Playgroundu EET byl nahrazen SSL certifikát GeoTrust (Symantec) novým certifikátem od CA
DigiCert,
která převzala aktivity GeoTrust. K převzetí došlo v rámci dlouhodobého plánu firem Symantec a
Google
na obnovení důvěry v certifikační autority provozované firmou Symantec. Více lze najít na stránkách
Symantec a Digicert. Prosíme, otestujte vaše pokladní systémy proti Playgroundu.
Jde o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na https://pg.eet.cz na HTTPS úrovni. Nesouvisí s
certifikáty poplatníků vydaných CA EET a instalovaných do pokladních zařízení a také nesouvisí s
certifikátem, jímž jsou podepisovány potvrzovací zprávy s FIK.
Původní GeoTrust certifikát měl certifikační cestu:
root CA: GeoTrust Primary Certification Authority - G3
intermediate CA: GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA
Nový DigiCert certifikát má certifikační cestu:
root CA: DigiCert Global Root G2
intermediate CA: GeoTrust TLS RSA CA G1
Certifikáty starých i nových root i intermediate CA jsou bězně dostupné v konfiguracích browserů
a operačních systémů. Pokud pokladní zařízení neobsahuje tyto certifikáty, je nutno do jeho
konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2. Nový intermediate CA certifikát
GeoTrust TLS RSA CA G1 zasílá centrální systém EET společně s novým SSL certifikátem v
rámci
ustanovení HTTPS session.
Certifikát plánujeme v letních měsících nasadit také na produkční prostředí EET.
- stáhněte si a rozbalte (2x sbaleno ZIP) do adresáře s manasNX.exe / manasPOSnx.exe
a to včetně testovacího certifikátu EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12:
... link pro stažení v mailu
rozbalí se 2 soubory:
TestEETpg.exe ... upravený manasNX.exe
EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 ... testovací certifikát (musí být ve stejném adresáři)
oba musí být umístěny v adresáři s manasNX.exe / manasPOSnx.exe
spusťte z adresáře s manasNX.exe / manasPOSnx.exe:
TestEETpg.exe
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na firewallu musí být povolena adresa:
pg.eet.cz
- v okně Přihlášení je dole žlutě na červeném uvedeno: Test EET pg
- ověřte prosím na všech počítačích, na kterých se vytváří doklady s EET - příjmové, pokladny,
VO sklad, ...
co nejdříve, max. do 31.07.2018
ověřte prodej např. 1 rohlíku a zkontrolujte, zda je na účtence uveden FIK
- po ověření tento testovací program TestEETpg.exe na počítači zrušte i včetně testovacího certifikátu
EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12

FAQ - EET - informace k výměně certifikátů k 10.09.2018
22. 8. 2018 Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí příjmové strany systému EET viz dřívější
oznámení
z 27. 7. 2018 a další.
Kořenové certifikáty Digicert najdete na stránce certifikační autority.
Přímý odkaz na kořenový certifikát DigiCert Global Root G2, který musí pokladní zařízení/systém
obsahovat
pro ověření nového SSL certifikátu, najdete zde:
https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt
Pěkně zpracovaný postup ověření a instalace certifikátu:
https://www.kastnersw.cz/stereo/poradna/info0708.asp

FAQ - EET - certifikát
6. 8. 2018
Vzhledem k nařízení Evropské Unie „eIDAS“ účinném
od 20. 9. 2018 dojde k výměně podpisového certifikátu
EET na straně Finanční správy.
Podpisovým certifikátem jsou systémem EET podepisovány
potvrzovací datové zprávy s FIK.
Podpisový certifikát bude vyměněn:
8. 8. 2018 v prostředí Playground a
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19. 9. 2018 v produkčním prostředí.
V souladu s eIDAS a doprovodnými zákony bude současný
podpis kvalifikovaným systémovým certifkátem nahrazen
za „zaručenou elektronickou pečeť založenou na
kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť“.
Z technického pohledu jde o stejný elektronický
podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu
I.CA s totožným atributem
„O = Česká republika – Generální finanční ředitelství“.
Atribut CN je nově doplněn o zkratku
GFŘ (Generální finanční ředitelství) – tzn., že v
novém certifikátu pro Playground je
CN = GFŘ – elektronická evidence tržeb – Playground a
v certifikátu pro produkční prostředí je
CN = GFŘ – elektronická evidence tržeb.
Z pohledu technické specifikace rozhraní se tedy nic
nemění, jde pouze o obnovu certifikátu obdobnou,
jaká proběhla před rokem (30. 5. 2017 na Playgroundu
a 9. 10. 2017 na produkčním prostředí).
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tz-2018/meni-se-ssl-certifikatje-vase-pokladni-zarizeni-pripraveno-9352
V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?
10. 9. 2018

FAQ - ověření, zda bude EET v ES manas pracovat i po změně certifikátu
- stáhněte si a rozbalte (2x sbaleno ZIP) do adresáře s manasNX.exe / manasPOSnx.exe
a to včetně testovacího certifikátu EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12:
http://7erp.eu/TestEETpg.zip
rozbalí se 2 soubory:
TestEETpg.exe ... upravený manasNX.exe
EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 ... testovací certifikát (musí být ve stejném adresáři)
oba musí být umístěny v adresáři s manasNX.exe / manasPOSnx.exe
spusťte z adresáře s manasNX.exe / manasPOSnx.exe:
TestEETpg.exe
na firewallu musí být povolena adresa:
pg.eet.cz
- v okně Přihlášení je dole žlutě na červeném uvedeno: Test EET pg
- ověřte prosím na všech počítačích, na kterých se vytváří doklady s EET - příjmové, pokladny,
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VO sklad, ...
co nejdříve, max. do 09.09.2018
ověřte prodej např. 1 rohlíku a zkontrolujte, zda je na účtence uveden FIK
- po ověření tento testovací program TestEETpg.exe na počítači zrušte i včetně testovacího certifikátu
EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12

2016.11.03c / 05:00
004) EET - Certifikát
- certifikát (soubor *.p12/*.pfx) musí být umístěn v počítači a uživatel musí dle Zákona o EET zajistit,
aby se k němu nedostala nepovolená osoba a nemohla jej zneužít
ke každému počítači tak nesmí přistupovat nikdo nepovolaný, to musí správce počítače zajistit
heslo k certifikátu je uloženo v zašifrované podobě v konfiguraci a k ní má přístup pouze Admin
se svým administrátorským heslem a musí zabezpečit, aby tento přístup nemohl být zneužit
viz:
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/pokuty-a-sankce-u-evidence-trzeb/
...
zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci
tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta až 50 tisíc Kč
...
- z hlediska zabezpečení certifikátu u velké organizace je výhodnější použít více certifikátu,
aby v případě zneužití jednoho nebyla ohrožena celá organizace

5.2

Dashboard
2017.04.30a / 00:00
003) Servis / Dashboard / ADMIN / Internet - pouze uživatel 112016
- Načti verze
- funkce zobrazí aktuální verze dat pro import na komunikačním serveru

2016.11.29a / 00:00
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003) Servis / Dashboard EET
- není nutné oprávnění
- je pouze v manasNX.exe
- Test EET
- přebírá nastavení z Konfigurace
- pracuje v módu Ověření - tedy odešle zprávu EET, ta ale není evidovaná a nevrací FIK
pří úspěšném odeslání je v logu na 3. řádku O.K. a na 7. řádku doba odezvy v ms
- Neodeslané zprávy EET
- všechna pole jsou v tabulce hlaviček dokladů
- seznam neodeslaných zpráv EET
- zatím zobrazuje i odeslané zprávy EET
- seřazeno sestupně od nejdéle neodeslaných EET zpráv
- sloupce v tabulce:
Tabulka
- R1-8/O1-8,V1-8,HO,CA
EET
- 0 ... starší doklad před EET nebo nový neuzavřený doklad
- 1 ... doklad se správně odeslanou EET zprávou
- -1 ... doklad s neodeslanou zprávou EET, odeslání je nutné do 48 hodin opakovat
- pole UAdmin s indexem
ms
- celková doba odeslání EET zprávy v milisekundách
- pole POkres
Hodin
- počet hodin, po které nebyla EET zpráva dokladu odeslána
- má význam jenom pro EET = -1, tedy pro neúspěšně odeslané EET zprávy
- čas v hodinách od vytvoření dokladu, pro který se nepodařilo odeslat EET zprávu
CisloDokladu
- číslo dokladu
DatumEET
- datum a čas serveru odeslání EET zprávy
- pole DatumExpedice
DatumEETOK
- datum a čas serveru úspěšného odeslání EET zprávy
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- pole DatumPosledniPenalizace
DatumEET neodeslo
- poslední datum a čas serveru neúspěšně odeslané EET zprávy
- pole DatumPoslednihoSmiru

2016.06.20c / 17:00
003) Servis / Dashboard EET
- doplněna pracovní funkce Test EET pro ověření komunikace se serverem EET
- počítač musí mít přímý přístup k Internetu
- odesílaná data jsou testovací od správce EET
- přijímaná data jsou testovací
- důležitý je cca. předposlední řádek textu přijatých dat, který obsahuje pole fik
obsah tohoto pole fik se bude tisknout na konec účtenky

2016.06.20b / 16:00
001) Doplněna funkce a oprávnění (zatím jen okno):
- 8887 Servis / Dashboard - EET
- dostupná ve všech distribucích programu

5.3

DLL EET
FAQ - EETXP.dll
Minimální specifikace:
Windows XP SP3, .net 4.0
(SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

FAQ - instalace knihoven EET pro ES manas
verze textu k: 2016.10.27a
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0) určeno pro Windows od verze XP po verzi 10
testováno pod Windows XP/7/10
určeno pro instalaci požadovaných knihoven včetně dot.net knihoven
pro EET a pro otestování funkčnosti komunikace se servery EET
jde o testovací prostředí EET Playground 3.1.1 (už 5. verze EET)
s testovacím cetifikátem
reálně testovat EET pro 1. fázi EET od 1. prosince 2016 bude možné
v ES manas v průběhu listopadu 2016
práci s reálným certifikátem bude možné testovat až od 1.11.2016,
poté bude nutné tuto instalaci i test provést znovu, již na
definitivních knihovnách (do 1.11.2016 se mohou měnit, po
1.11.2016 bude dostupná již verze pro reálný provoz)
certifikát (soubor *.p12) musí být umístěn v adreáři programu
a uživatel musí dle Zákona o EET zajistit, aby se k němu nedostala
nepovolená osoba a nemohla jej zneužít (k reálnému certifikátu bude
nutné nastavit v konfiguraci heslo, to bude uloženo v zašifrované
podobě)
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/pokuty-a-sankce-u-evidence-trzeb/
...
zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci
tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta až 50 tisíc Kč
...
o instalaci požádejte správce svého pokladního systému
instalace + test musí být provedeny na každé pokladně a příjmovém
počítači, každá pokladna i příjmový počítač musí mít spolehlivý
přímý přístup na Internet
1) stáhněte si a rozbalte do adresáře C:\
http://7erp.eu/EETSetup.zip
2) spusťte:
C:\EETSetup\setup.exe
a proveďte kompletní instalaci knihoven, instalace může vyžadovat
restart počítače
3) spusťte:
C:\EETSetup\TESTEET1.exe
a stiskněte TestEET
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příklad zobrazení testu:
FIK:
bae34fbe-88c7-48ae-a638-fadf735c63af-ff
BKP:
36040d32-f19fc031-739822eb-ae7f5f7a-711142a0
PKP:
FFicgnhaeB62uUnCFFIsw1HQz/qt4QRRs5XIn6Qks7brTel3xjHeTxrE96B6gO6Bvo
sjqrQP4YwU6OOMMY2rR7M27SuYJY1VRem00b7jMvuK+u3TPMvWCCTIulDxHqi5nPKw
OF9sFIOcVzkBhap3p6ZCYq0dOwUzkzGaZBgTucWhPAA/YLvzsFMgZSiqpG/GcPUob/
+/HK6Rn/XQ/wiEcBtE2yzyvLbyWw1aLIWD+lfasr4Qsf6g4G2BBgPMnUkDAVTWcSBE
5jouWHwhOd+EB19dFAv4ML7ZWzJOd2NRCS9Zxiw6g/QdzdnpcF4H78cqw+a/cfBttt
SiRV4UKf4lnw==
Zpráva:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><soap:Envelope xmlns:soap=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><Trzba xmlns=
"http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3"><Hlavicka uuid_zpravy=
"a5f4fd19-4b93-4709-9936-92b0681f43d8" dat_odesl=
"2016-08-22T09:28:31+02:00" prvni_zaslani="true" /><Data dic_popl=
"CZ00000019" id_provoz="273" id_pokl="/5546/RO24" porad_cis=
"010002" dat_trzby="2016-08-22T09:26:31+02:00" celk_trzba=
"2345.00" rezim="0" /><KontrolniKody><pkp digest="SHA256" cipher=
"RSA2048" encoding="base64">
FFicgnhaeB62uUnCFFIsw1HQz/qt4QRRs5XIn6Qks7brTel3xjHeTxrE96B6gO6Bvo
sjqrQP4YwU6OOMMY2rR7M27SuYJY1VRem00b7jMvuK+u3TPMvWCCTIulDxHqi5nPKw
OF9sFIOcVzkBhap3p6ZCYq0dOwUzkzGaZBgTucWhPAA/YLvzsFMgZSiqpG/GcPUob/
+/HK6Rn/XQ/wiEcBtE2yzyvLbyWw1aLIWD+lfasr4Qsf6g4G2BBgPMnUkDAVTWcSBE
5jouWHwhOd+EB19dFAv4ML7ZWzJOd2NRCS9Zxiw6g/QdzdnpcF4H78cqw+a/cfBttt
SiRV4UKf4lnw==
</pkp><bkp digest="SHA1" encoding="base16">
36040d32-f19fc031-739822eb-ae7f5f7a-711142a0</bkp></KontrolniKody>
</Trzba></soap:Body></soap:Envelope>
O.K.
pokud se zobrazí při startu TestEET1.exe nebo po spuštění
TestEET nějaké informace, či v okně testu informace o chybě,
pošlete nám prosím přesné znění hlášení a text z okna mailem

5.4

Dobíjecí kupony
2017.06.30a / 00:00
002) EET/POS - Dobíjecí kupony
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- do pole EET/XML zakl_nepodl_dph nejde obrat na zboží 98777 - Dobíj.kupón prodej

2017.06.27a / 00:00
002) EET/POS - Dobíjecí kupony
- velmi rozsáhlé úpravy programu
- použita 2 nová speciální čísla zboží s klávesovými zkratkami:
98777 - Dobíj.kupón prodej [cF7]
98778 - Dobíj.kupón uplatn. [cF8]
funkce shodná s:
98768 - Poukaz prodej
98776 - Poukaz uplatnění

5.5

[cF2]
[cF3]

DPH 0%
2017.06.05a / 00:00
004) Karta zboží
- při odchodu z karty je výrazně signalizováno DPH 0% (červené okno + 3x siréna)

2016.12.12a / 00:00
003) pro speciální čísla zboží 98760/67/69-75 se DPH bere 0

2016.12.09a / 00:00
003) Do DPH0 v EET zahrnuty speciální čísla zboží:
98760 - Láhve vrácené [F10]
98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
Do DPH0 v EET NEzahrnuty speciální čísla zboží:
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98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98769 - Stravenky [F9]
98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]

2016.12.09a / 00:00
004) Pro následující speciální čísla zboží je pro účely EET nastaveno DPH 0 (0%) bez ohledu na
nastavení
v kartě zboží:
98760 - Láhve vrácené [F10]
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98769 - Stravenky [F9]
98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
pro všechna tato čísla zboží pole DPH v kartě zboží nastavte na 0

5.6

EET
2021.04.06a / 00:00
003) EET DLL verze 13.00
- natvrdo nastavena verze TLS 1.2
EET/TLSVer:[1.2 + 1.3] pred
EET/TLSVer:[1.2] po

2020.11.10a / 00:00
002) Instalace EET DLL verze 13.00
- EET DLL verze 13.00
- od verze 2020.09.14a přechod na verzi EET DLL 13.00
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není kompatibilní s původní 4 roky starou verzí 8.00 - nutno ručně přeinstalovat
- pozastaven AutoUpgrade + Upgrade do přeinstalování všech PC s EET všech
uživatelů na verzi EET DLL 13.00
- Postup instalace EET DLL verze 13.00:
1) instalujte postupně na jednotlivých počítačích na prodejně, na další přejděte až po
ověření funkčnosti
2) instalace EET DLL verze 13.00:
http://7erp.eu/EETXPSetup-13-00--2020-01-29.zip
... instalace DLL verze 13.00
... rozbalte do pracovního adresáře a v něm
spusťte setup.exe
... na jednom PC může existovat jen jedna verze
EET DLL, nejsou mezi sebou kompatibilní
3) ruční instalace ES manas - stáhněte a ručně nainstalujte:
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx41000.exe
... příjmový počítač
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe
... pokladny
... nainstalujte do původního adresáře programu, z něhož spouštíte manasNX.exe a
manasPOSnx.exe
... před instalací na dalśí počítač ověřte fukčnost programu

2020.09.14a / 09:00
001) 2067 - Přechod na EET DLL 13.00
- od této verze programu kompletní přechod na EET DLL verze 13.00 s TLS 1.3
- předchozí verze 2020.09.13a je POSLEDNÍ verze pro původní EET DLL 8.00 z roku 2016
- verze 2020.09.13a je dostupná jako AutoUpgrade + Upgrade + kompletní distribuce
- od této chvíle je AutoUpgrade pozastaveno až do doby, kdy bude verze pro EET DLL 13.00
nainstalována na všech počítačích s EET všech uživatelů po jejich potvrzení
- na jednom PC nemohou být nainstalovány 2 různé verze EET DLL
jde o .NET knihovnu, která se musí instalovat, nestačí jen kopie souborů
- vývoj pro tuto verzi EET DLL 8.00 jsem zastavil
002) 2068 - Aktuální verze pro EET DLL 13.00 - link na ZIP
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- verze 2020.09.14a a novější bude dostupná pro ruční instalaci v ZIP archivu až do doby,
kdy bude verze pro EET DLL 13.00 nainstalována na všech počítačích s EET všech uživatelů,
potom bude opět obnoven AutoUpgrade nyní již pro verzi EET DLL 13.00´
- link pro stažení - nebude se měnit, bude vždy obsahovat aktuální verzi programu:
http://7erp.eu/manasNX-exe-EET-13-00.zip
http://7erp.eu/manasPOS-exe-EET-13-00.zip

2020.09.13a / 14:00
001) 2066 - Poslední kompletní distribuce EET DLL 8.00
Poslední AutoUpgrade + Distribuce pod verzí EET DLL 08.00
- manasNX.exe + manasPOSnx.exe
- následující AutoUpgrade bude dostupný až v okamžiku, kdy na všech
počítačích s EET (manasNX.exe + manasPOSnx.exe) bude nainstalována
ručně min. verze 2020.09.14a programu s EET DLL 13.00
- ideálně přeinstalujte na VŠECH počítačích
z důvodu přečíslování LOGů a hlášek
a dřívějších změn a úprav kalendáře
(týdenní nápočty + Pekárna) - do 31.12.2020,
POZOR - před přechodem na rok 2021!!!

FAQ - Aktuální verze EET DLL 13.00
je připraven a ověřen přechod na nejnovější
verzi 13.00 DLL knihovny EET JADU.
Na tuto verzi mohu přejít kdykoliv.
Bude nutné v krátké době na ni přejít kompletně,
protože dlouhodobě není možné udržovat několik
verzí EET DLL (8.00/11.67/11.92/13.00), každá
vyžaduje samostatné vývojové prostředí.
Pro AutoUpgrade to bude nutné koordinovat také
s franšízanty.
http://7erp.eu/EETXPSetup-13-00--2020-01-29.zip
... instalace DLL verze 13.00
... rozbalte do pracovního adresáře a v něm
spusťte setup.exe
... na jednom PC může existovat jen jedna verze
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EET DLL, nejsou mezi sebou kompatibilní
http://7erp.eu/manasNX-manasPOSnx-EET-13-00--2020-08-19a.zip
... manasNX.exe + manasPOSnx.exe - testovací
... přeloženo pro verzi 13.00 EET DLL
... nejprve musí být proveden předchozí krok
... nekompatibilní s jinými verzemi EET DLL
8.00, 11.67, 12.92
tyto verze EET DLL byly doposud použity

Informace MF:
https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1452
V systému EET dojde k posílení bezpečnostních prvků
25.02.2020
Nejpozději na konci prvního čtvrtletí roku 2021
přestane být systémem EET podporován šifrovací
protokol TLS verze 1.1 a vybrané šifry z
protokolu TLS 1.2.
https://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare
Oznámení o provozu a informace pro vývojáře software pro EET
18. 2. 2020
Na produkční prostředí příjmové strany evidence
tržeb bude znovu přidána podpora šifrovacího
protokolu TLS verze 1.3

Informace EET DLL:
13.00 (29.01.2020)
Nová verze Https knihovny u verzí EET a EETXP.
Zrychlený fallback z TLS 1.3. na TLS 1.2, nyní
již bez prodlevy.
Rychlejší inicializace dll.

12.90 (11.12.2019)
Vlastní podpora TLS 1.3 pro EET / EETXP.

FAQ - EET - 24.03.2020
https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1514
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Ministerstvo financí vzhledem k aktuální
situaci navrhlo ve zrychleném režimu zvláštní
jednorázový zákon s časově omezenými účinky.
Návrh zákona fakticky pozastavuje povinnost
evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a
následujících tří měsíců.
Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude
muset evidovat své tržby a tato povinnost
nebude vymáhána.

FAQ - EET - Novinky
http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare
27. 2. 2020
Na produkčním prostředí je odloženo ukončení
podpory šifrovacího protokolu TLS 1.1 a
vybraných šifer z TLS 1.2. Šifry, které jsou
aktuálně v kategorii „c“ (viz tabulka)
přestanou být podporovány na produkčním
prostředí až na konci prvního čtvrtletí roku
2021. Více informací naleznete zde. Termín se
může změnit v závislosti na vyhodnocení
bezpečnostních rizik ze strany FS.
http://www.etrzby.cz/cs/novinky_1452
18. 2. 2020
Na produkční prostředí příjmové strany evidence
tržeb bude znovu přidána podpora šifrovacího
protokolu TLS verze 1.3. Předpokládaný termín
úpravy je 3. 3. 2020 v 7:00 hodin.

FAQ - EET 2020
- Plánované změny EET
viz:
https://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare
aktuálně používanou verzi EET DLL 8.00 lze používat dál, není nutné ji
aktualizovat na verzi 13:00
ověřil jsem na Playground EET s používanou verzí
EET DLL 8.00 pro XP a vše pracuje jak má.
===================================================
R1/19 14.2.2020 19:41:01
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ABCD bezv.těst.500g Ros.
1.00Kč b
---------------------------------------Celkem
1.00Kč
========================================
Zaplaceno hotově
1.00Kč
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Provozovna: 4621
Pokladní zařízení: R1
Částka tržby: 1.00 Kč
Běžný režim
BKP: 1a170976-ef52f405-bb41add7ed761f82-54debba4
FIK:
b8ebedc1-0728-4601-854d-46bcf8ef3846-fb
===================================================
===================================================
EETVer - Verze EET rozhraní: 3.1
Ver - Verze DLL:
EET.dll (XP+) ver. 8.00 (c) 2016 JADU - Full
SetURL - URL EET:
https://pg.eet.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v3
FIK [39]:
b8ebedc1-0728-4601-854d-46bcf8ef3846-fb
===================================================
viz:
http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare
Podporované verze šifrovacích protokolů TLS a šifer
b – střední úroveň zabezpečení,
lze používat (podporováno)
Neprodukční prostředí Playground bude kategorii úrovně
zabezpečení uvádět na posledním místě FIK
(písmenem a, b, nebo c) v odpovědi na každou datovou
zprávu s evidovanou tržbou.
Takto si bude moci každý vývojář snadno kdykoli
otestovat, jak je konkrétní pokladní zařízení či
software připraven v oblasti bezpečnosti do budoucna.
Pro firmu Hruška s.r.o. a franšízy se tak v rámci EET při
použití verze EET DLL 8.00 XP nic nemění a nemusí
být změněna na verzi DLL 13.00.

FAQ - chystané změny v EET
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--------------------------------------------------https://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare
--------------------------------------------------9.1.2020
Dnes ráno došlo k plánovanému rozšíření podpory
verzí TLS na produkčním prostředí. Jelikož se
ukázalo, že to v některých pokladních systémech
způsobuje potíže se zasíláním zpráv, bylo toto
nastavení produkčního prostředí na straně
finanční správy dnes po poledni vráceno zpět do
předchozího (včerejšího) stavu. Produkční verze
nyní podporuje verzi TLS 1.1. a verzi 1.2. a
dočasně opět nepodporuje verzi TLS 1.3.
K plánovanému rozšíření o verzi TLS 1.3. dojde
znovu, ale nyní ponecháme prostor k tomu, aby
vývojáři dotčených pokladních systémů mohli
identifikovat příčinu potíží a upravit
software. Termín opětovného zapnutí podpory TLS
ve verzi 1.3 oznámíme předem na této stránce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.jadu.cz/verze.html?program=EET.DLL
--------------------------------------------------12.99 (12.01.2020)
Protože MF zrušilo spuštění TLS 1.3 na ostrém
EET a termín není znám, má EET/EETXP.dll nově
možnost volit, které TLS se bude používat.
Pokud se nechá defaultový stav, tedy 1.3 + 1.2,
je handshake cca o 650ms pomalejší, protože po
neúspěšném pokusu o TLS 1.3 se musí natáhnout
komponenty pro TLS 1.2 a začít nové vyjednávání.
Nová vlastnost TLSVer vrací, jaké je TLS
nastavené pro komunikace s EET.
Nová metoda SetTLS nastavuje, které TLS se
použije pro komuniaci s EET. Parametr je string
a může nabývat hodnot
'2' pro TLS 1.2
'3' pro TLS 1.3
'23' resp. '32' pro obě TLS.
--------------------------------------------------12.97 (30.12.2019)
Podpora šifty Chacha20. Tím umí dll všechny
šifry, které akceptuje rozhraní EET.
Integrace nové verze knihovny pro Https
komunikaci.
---------------------------------------------------
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2018.08.29a / 00:00
002) Uživatel 112016 - EET

2018.07.26a / 00:00
001) upraveno DPH při opakovaném odeslání EET účtenky na MO i VO

2018.07.19a / 00:00
001) Uživatel 112016
- testovací verze manasNX.exe + manasPOSnx.exe pro aktuální verzi EET DLL
- mimo distribuci, zasláno mailem i s popisem

2017.12.23a / 00:00
003) EET od 1.3.2018
- zůstane beze změn, protože změny nejsou povinné
tím zůstane zachovaná možnost kontroly dat na data evidovaná MF.
- v konfiguraci bude možnost zakázat tisk DIČ na účtence pro OSVČ, u kterých DIČ obsahuje
rodné číslo podnikatele

5.7

EET 11.67
2019.01.15a / 00:00
001) manasPOSnx.exe ... uschovna.cz
manasPOSnx.exe pro EET 11.67 ... uschovna.cz

2019.01.14a / 00:00
001) manasPOSnx.exe ... uschovna.cz
manasPOSnx.exe pro EET 11.67 ... uschovna.cz
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5.8

EET - podklady
FAQ - EET - ověření komunikace
Po odeslání vzorových validních dat z:
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CZ1212121218.valid.xml
program správně načetl odpověď s FIK (kódem pro účtenku):
...
<eet2:Odpoved>
<eet2:Hlavicka
uuid_zpravy="9edeb22b-4234-4047-869c-3a76f86c20d3"
bkp="F7370733-DF026DD5-704477C8-6AEA6E34-4CB34D92"
dat_prij="2016-06-16T17:45:19+02:00"
/>
<eet2:Potvrzeni
fik="8367b9d5-8159-4c75-9d0b-9072e7b957a9-ff"
test="true"
/>
</eet2:Odpoved>
...
Na konci účtenky se vytiskne FIK:
8367b9d5-8159-4c75-9d0b-9072e7b957a9-ff

FAQ - EET
===================================================
http://www.e-trzby.cz/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf
--------------------------------------------------Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
--------------------------------------------------§7
Storno a opravy
Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se
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její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence
tržeb obdobně s tím rozdílem, že je tato tržba evidována
jako záporná.
--------------------------------------------------§ 19
Rozsah zasílaných údajů
(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou
zprávou je
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je
tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení
účtenky, pokud je vystavena dříve,
f) celková částka tržby,
g) bezpečnostní kód poplatníka,
h) podpisový kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo
zjednodušeném režimu.
--------------------------------------------------(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou
zprávou je také
a) celková částka plateb určených k následnému
čerpání nebo zúčtování,
b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním
nebo zúčtováním platby,
c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil
evidováním této tržby poplatníka, který
tržbu eviduje,
d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb
daně z přidané hodnoty,
e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty
pro cestovní službu,
f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty
pro prodej použitého zboží.
--------------------------------------------------§ 20
Údaje na účtence
(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět
a) fiskální identifikační kód,
b) své daňové identifikační číslo,
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je
tržba evidována,
e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení
účtenky, pokud je vystavena dříve,
g) celkovou částku tržby,
h) bezpečnostní kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo
zjednodušeném režimu
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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§ 21
Doba odezvy
(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi
pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního
zařízení poplatníka a přijetím fiskálního
identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka.
(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro
pokladní zařízení delší než 2 sekundy ...
--------------------------------------------------§ 22
Postup při překročení mezní doby odezvy
Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní
doby odezvy, poplatník
a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou
zprávou správci daně bezodkladně po pominutí
příčiny, která vedla k překročení mezní
doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od
uskutečnění evidované tržby a
b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační
kód.
--------------------------------------------------§ 25
Informační povinnost poplatníka
(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se
běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační
oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné,
pokud to nevylučuje povaha věci. Informační
oznámení je poplatník povinen umístit na internetové
stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo
služby.
(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je
prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ ...
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(13).pdf
--------------------------------------------------Doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/e-penezenky-a-cipove-karty/
--------------------------------------------------Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek,
čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický
postup evidence.
Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je
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určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají
rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním
nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/jak-to-funguje/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy/
--------------------------------------------------Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:
v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
například svobodná povolání, doprava,
zemědělství,
ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/legislativa/
--------------------------------------------------Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů
(v oblasti stravování a ubytování) vznikne prvním dnem
osmého měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj.
1. prosince 2016.
Některé části zákona nabydou účinnosti prvním dnem
pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj.
1. září 2016.
Jedná se o ustanovení upravující:
tržby ve zjednodušeném režimu
povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu,
tržby vyloučené z evidence tržeb,
žádost o autentizační údaje,
přidělení a používání autentizačních údajů,
certifikáty pro evidenci tržeb a jejich správa,
ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb,
oznamovací povinnost ve vztahu k údajům o provozovnách,
závazné posouzení o určení evidované tržby.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/mapa-stranek/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-vyvojaru?id=220&cat=TechnickaSpecifikace
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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Finální technické řešení včetně datového rozhraní bylo zveřejněno
na portále správce daně dne 11. května 2016, a to v sekci pro
IT/Vývojáři formou technického manuálu.
Dále bude k dispozici testovací prostředí pro vývoj SW třetích stran, j
ehož spuštění se předpokládá cca 2 měsíce po platnosti zákona
o evidenci tržeb, tj. v průběhu června 2016.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-vyvojaru?id=226&cat=CertifikatProEvidenci
--------------------------------------------------Volba počtu a způsobu využití certifikátů je ponechána zcela
na uvážení podnikatele evidujícího tržby. Je možné využít
jeden certifikát na zasílání údajů o evidovaných tržbách
v rámci celé činnosti podnikatele, případně používat různé
certifikáty dle jednotlivých provozoven nebo koncových zařízení.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-vyvojaru?id=227&cat=CertifikatProEvidenci
--------------------------------------------------Správce daně je povinen umožnit podnikateli získat certifikát
prostřednictvím technického zařízení, kterým se rozumí
portál správce daně.
Přihlášený podnikatel si bude moci přímo na portále
správce daně vygenerovat certifikát pro evidenci tržeb.
Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od
zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač,
tablet, chytrý telefon…) a příslušného operačního systému.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-vyvojaru?id=262&cat=CertifikatProEvidenci
--------------------------------------------------Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání
údajů o evidované tržbě datovými zprávami.
Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím
portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-vyvojaru?id=263&cat=TechnickaSpecifikace
--------------------------------------------------Co jsou to kódy FIK, BKP a PKP a k čemu slouží?
--------------------------------------------------Fiskální identifikační kód (FIK) je unikátní kód generovaný
a zasílaný systémem Finanční správy, kterým potvrzuje
přijetí datové zprávy o evidované tržbě.
Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) je kód generovaný
automaticky pokladním zařízením podnikatele, který
prokazuje jednoznačnou vazbu mezi účtenkou a
podnikatelem, který ji vydal.
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Podpisový kód poplatníka (PKP) je pomocným ochranným
prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje
odpovědnost podnikatele za vystavení účtenky.
Je generován automaticky pokladním zařízením podnikatele,
na účtenku je však povinně uváděn pouze v případech,
kdy na účtenku nelze uvést z objektivních důvodů FIK
(např. při výpadku spojení nebo při evidenci tržeb
ve zjednodušeném režimu).
Způsob tvorby BKP a PKP stanoví Ministerstvo financí
vyhláškou po nabytí platnosti zákona.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/novinky/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb/
--------------------------------------------------Autentizační údaje, informace o provozovnách a certifikát.
--------------------------------------------------Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost
evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje
na portál, kde si následně zaeviduje své provozovny
a vygeneruje certifikát/y.
Autentizační údaje (§ 13, § 14 ZoET)
„Autentizačními údaji“ se rozumí přihlašovací údaje
na portál správce daně, které jsou primárně tvořeny
uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň
zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód
zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo. Autentizační
údaje slouží k přihlášení na portál správce daně.
Po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat
své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb,
zejména pak údaje o provozovnách.
O autentizační údaje musí podnikatel požádat předtím,
než přijme první evidovanou tržbu. Nejdříve bude možné
o autentizační údaje požádat tři měsíce před spuštěním
evidence pro první skupinu podnikatelů. Podnikatelé
budou moci žádat o autentizační údaje od 1. září 2016.
Ve stejném okamžiku bude zprovozněn i portál.
Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících
způsobů:
elektronicky na portálu správce daně pomocí
přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém
případě mu budou autentizační údaje zaslány do této
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datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním
úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě
v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.
O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný
zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu
musí být buď generální, nebo musí obsahovat
zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje
a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být
úředně ověřeny.
Údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)
Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb
zaregistrovat na portálu provozovny, ve kterých vykonává
činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Provozovna
je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o
klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny,
nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím
podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o
provozovnách musí podnikatel zadat na portále ještě
předtím, než si vygeneruje certifikát/y. Každé provozovně
bude přiděleno identifikační číslo, které bude podnikatel
uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně.
Zároveň je podnikatel povinen oznámit na portálu změnu
údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to
do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je
podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby
v této provozovně.
Certifikát pro evidenci tržeb (§ 15 ZoET)
Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání
údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu
systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu
posílá.
Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím
portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb
dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít
jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo
využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou
svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.
Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení.
Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného
typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet,
chytrý telefon,…) a příslušného operačního systému.
Ochrana autentizačních údajů a certifikátů (§ 16 ZoET)
Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými
certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba.
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===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/tiskove-zpravy/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/uctenkova-loterie-pro-zakazniky/
--------------------------------------------------Účtenkovou loterii bude mít pravomoc pořádat Ministerstvo
financí ČR jménem České republiky.
Ačkoliv ještě probíhají debaty o její konkrétní podobě,
budovaný systém s ní počítá a bude na ni připraven.
O pořádání účtenkové loterie popř. dalších podpůrných
opatřeních bude veřejnost s dostatečným předstihem
informována.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-vyvojare/
--------------------------------------------------11. května 2016 - byla zveřejněna technická dokumentace
pro zasílání evidovaných tržeb, včetně formátu a struktury
datové věty, komunikačního rozhraní apod.,
do 2 měsíců po platnosti zákona, tj. v průběhu června 2016
- bude zajištěn PlayGround, tj. integrační prostředí pro
testování výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně
technické podpory
3 měsíce před účinností zákona, tj. od 1. září 2016
- bude zahájen proces přidělování autentizačních údajů,
včetně možnosti správy údajů o provozovnách a certifikátech
na portálu Finanční správy,
přibližně 1 měsíc před účinností zákona, tj. v listopadu 2016
- bude zajištěno testovací prostředí pro zasílání údajů
o evidovaných tržbách, které umožní podnikatelům otestovat
funkčnost jejich pokladních zařízení.
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka/
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/cs/technicka-specifikace/
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Popis struktury datových zpráv evidovaných tržeb a webové služby.
--------------------------------------------------http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/EET_popis_rozhrani_v1.0.pdf
--------------------------------------------------Ověřovací mód bude sloužit poplatníkům EET k ověření
správného nastavení a funkčnosti spojení pokladního
zařízení se systémem EET.
Datová zpráva v elementu Hlavicka obsahuje atribut
overeni=“true“
--------------------------------------------------Neprodukční prostředí (playground) bude (budou) sloužit
výhradně vývojářům softwaru
V neprodukčním prostředí mohou být certifikáty pokladních
zařízení vydávány zjednodušeným způsobem
přidělený FIK bude mít specifickou hodnotu („-ff“, na konci),
ale není platný
test=“true“
--------------------------------------------------předepsáno je kódování UTF-8
--------------------------------------------------<eet:Trzba>
<eet:Hlavicka atributy … />
<eet:Data atributy … />
<eet:KontrolniKody>
hodnoty …
</eet:KontrolniKody>
</eet:Trzba>
--------------------------------------------------Hlavička
1 UUID zprávy Ano uuid_zpravy
b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125, 36 znaků
2 Datum a čas odeslání zprávy Ano dat_odesl
2016-11-09T04:25:28+01:00, 25 znaků
3 První zaslání údajů o tržbě Ano prvni_zaslani
true
4 Příznak ověřovacího módu odesílání Ne overeni
true
Data
5 DIČ poplatníka Ano dic_popl
CZ72080043, 12 znaků
6 DIČ pověřujícího poplatníka Ne dic_poverujiciho
CZ72080043, 12 znaků
7 Označení provozovny Ano id_provoz
1 - 999999
8 Označení pokladního zařízení Ano id_pokl
5a/A-q/5:22d_2, 20 znaků
9 Pořadové číslo účtenky Ano porad_cis
#25/c-12/1A_2/2016, 20 znaků
10 Datum a čas přijetí tržby Ano dat_trzby
2016-11-09T04:25:28+01:00, 25 znaků
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11 Celková částka tržby Ano celk_trzba
250.00, 4-12 znaků
12 Celková částka plnění osvobozených od DPH Ne zakl_nepodl_dph
13 Celkový základ daně se základní sazbou DPH Ne zakl_dan1
14 Celková DPH se základní sazbou Ne dan1
15 Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH Ne zakl_dan2
16 Celková DPH s první sníženou sazbou Ne dan2
17 Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH Ne zakl_dan3
18 Celková DPH s druhou sníženou sazbou Ne dan3
19 Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu Ne cest_sluz
20 Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží Ne pouzit_zboz1
21 Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou Ne pouzit_zboz2
22 Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou NE
pouzit_zboz3
23 Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování Ne urceno_cerp_zuct
24 Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby Ne cerp_zuct
25 Režim tržby Ano rezim
0 běžný režim
Kontrolní kódy
26 Podpisový kód poplatníka (PKP) Ano pkp
PKP je elektronickým podpisem vybraných údajů z e-tržby
Použitý algoritmus otisku (message digest, hash): SHA256
Použitý algoritmus elektronického podpisu: RSA2048
Použitý zpusob kódování PKP: Base64
Délka: délka binárních dat je 256 bajtů, tedy délka jejich
Base64 reprezentace je 344 znaků
27 Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) Ano bkp
BKP je otisk neboli tzv. message digest (hash) kódu PKP
Použitý algoritmus otisku (message digest, hash): SHA1
Použitý zpusob kódování BKP jakožto hodnoty XML elementu: Base16,
tj. retezec hexadecimálních císlic.
Délka: délka binárních dat 20 bajtů, tedy 40 hexadecimálních číslic
--------------------------------------------------<eet:Trzba>
<eet:Hlavicka
uuid_zpravy="e23e5a5a-08d7-4a08-844d-2b6c6b60621d"
dat_odesl="2016-12-08T21:19:40+01:00"
prvni_zaslani="true"
overeni="true" />
<eet:Data
dic_popl="CZ72080043"
dic_poverujiciho="CZ00006947"
id_provoz="181"
id_pokl="00/2535/CN58"
porad_cis="0/2482/IE25"
dat_trzby="2016-12-07T22:01:00+01:00"
celk_trzba="87988.00"
zakl_nepodl_dph="5922.00"
zakl_dan1="-7083.74"
dan1="-1487.59"
zakl_dan2="-7605.28"
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dan2="-1140.79"
zakl_dan3="-7172.54"
dan3="-717.25"
cest_sluz="4267.00"
pouzit_zboz1="956.00"
pouzit_zboz2="424.00"
pouzit_zboz3="131.00"
urceno_cerp_zuct="343.00"
cerp_zuct="237.00"
rezim="1" />
<eet:KontrolniKody>
<eet:pkp
digest="SHA256"
cipher="RSA2048"
encoding="base64"> Ca8sTbURReQjjgcy/
znXBKjPOnZof3AxWK5WySpyMrUXF0o7cz1BP6adQzktODKh2d8soAhn1R/S07lVDTa/6r9xTuI3NBH/
+7YfYz/
t92eb5Y6aNvLm6tXfOdE3C94EQmT0SEEz9rInGXXP1whIKYX7K0HgVrxjdxCFkZF8Lt12XbahhAzJ47LcPx
uBZZp6U6wJ2sWI5os3KY9u/ZChzAUaCec7H56QwkMnu3U3Ftwi/YrxSzQZTmPTpFYKXnYanrFaLDJm
+1/yg+VQntoByBM+HeDXigBK+SHaxx+Nd0sSmm1Im4v685BRVdUId
+4CobcnSQ3CBsjAhqmIrtWTGQ== </eet:pkp>
<eet:bkp
digest="SHA1"
encoding="base16"> 03ec1d0e-6d9f77fb-1d798ccb-f4739666-a4069bc3 </eet:bkp>
</eet:KontrolniKody>
</eet:Trzba>
--------------------------------------------------<eet:Odpoved>
<eet:Hlavicka atributy … />
<eet:Potvrzeni atributy … />
</eet:Odpoved>
--------------------------------------------------Hlavička
1 UUID zprávy Ano uuid_zpravy
2 Datum a čas přijetí zprávy Ano dat_prij
3 Bezpečnostní kód poplatníka Ano bkp
Potvrzeni
4 Fiskální identifikační kód Ano fik
b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-03, 39 znaků
b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-ff, -ff=fiktivní fik
5 Příznak neprodukčního prostředí Ne test
true
--------------------------------------------------<eet:Odpoved>
<eet:Hlavicka
uuid_zpravy="123e4567-e89b-42d3-a456-426655440000"
dat_prij="2017-03-04T18:25:21+01:00"
bkp="01234567-89abcdef-01234567-89abcdef-01234567" />
<eet:Potvrzeni
fik="987a6be5-6af5-44f3-b4fc-987654321000-03"
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test="true" />
</eet:Odpoved>
--------------------------------------------------<eet:Odpoved>
<eet:Hlavicka atributy … />
<eet:Chyba atributy …>
hodnoty …
</eet:Chyba>
</eet:Odpoved>
--------------------------------------------------Hlavička
1 UUID zprávy Ne uuid_zpravy
2 Datum a čas odmítnutí zprávy Ne dat_odmit
3 Bezpečnostní kód poplatníka Ne bkp
Chyba
4 Chybový kód Ano kod
1-4 znaky
5 Textový popis chyby Ano Chyba
100 znaků
6 Příznak neprodukčního prostředí Ne test
true
--------------------------------------------------<eet:Odpoved>
<eet:Hlavicka
uuid_zpravy="123e4567-e89b-42d3-a456-426655440000"
bkp="01234567-89abcdef-01234567-89abcdef-01234567"
dat_odmit="2017-03-04T18:25:21+01:00" />
<eet:Chyba
kod="5"
test="true" > Neplatny kontrolni bezpecnostni kod poplatnika (BKP)
</eet:Chyba>
</eet:Odpoved>
--------------------------------------------------<eet:Odpoved>
<eet:Hlavicka
dat_odmit="2017-03-04T18:25:21+01:00" />
<eet:Chyba
kod="-1"> Docasna technicka chyba zpracovani – odeslete prosim datovou zpravu pozdeji
</eet:Chyba>
</eet:Odpoved>
---------------------------------------------------999 – -2
-1 Docasna technicka chyba zpracovani – odeslete prosim datovou zpravu pozdeji
0 Datovou zpravu evidovane trzby v overovacim modu se podarilo zpracovat
1
2 Kodovani XML neni platne
3 XML zprava nevyhovela kontrole XML schematu
4 Neplatny podpis SOAP zpravy
5 Neplatny kontrolni bezpecnostni kod poplatnika (BKP)
6 DIC poplatnika ma chybnou strukturu
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7 – 999
--------------------------------------------------PKP
"CZ72080043|181|00/2535/CN58|0/2482/IE25|2016-12-07T22:01:00+01:00|87988.00"
| ... ASCII 124
Data
5 DIČ poplatníka Ano dic_popl
7 Označení provozovny Ano id_provoz
8 Označení pokladního zařízení Ano id_pokl
9 Pořadové číslo účtenky Ano porad_cis
10 Datum a čas přijetí tržby Ano dat_trzby
11 Celková částka tržby Ano celk_trzba
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/EETServiceSOAP.wsdl
--------------------------------------------------<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v1"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility1.0.xsd"
xmlns:sp="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702"
name="EET" targetNamespace="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v1">
<wsdl:documentation>
Ucel : Sluzba pro odeslani datove zpravy evidovane trzby
Verze : 1.0
Vlastnik : Generalni financni reditelstvi
</wsdl:documentation>
<wsdl:types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v1"
schemaLocation="EETXMLSchema.xsd"/>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="OdeslaniTrzbyRequest">
<wsdl:part element="tns:Trzba" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="OdeslaniTrzbyResponse">
<wsdl:part element="tns:Odpoved" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="EET">
<wsdl:operation name="OdeslaniTrzby">
<wsdl:input message="tns:OdeslaniTrzbyRequest"/>
<wsdl:output message="tns:OdeslaniTrzbyResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="EETSOAP" type="tns:EET">
<wsp:PolicyReference URI="#wsp-cd3761cf-7408-48c2-be1b-e6ccf07c68cc" />
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
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<wsdl:operation name="OdeslaniTrzby">
<soap:operation soapAction="http://fs.mfcr.cz/eet/OdeslaniTrzby"/>
<wsdl:input>
<wsp:PolicyReference URI="#wsp-f9a904ba-aea7-4681-8ea5-fd52defa71ee"/>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<wsp:PolicyReference URI="#wsp-f9a904ba-aea7-4681-8ea5-fd52defa71ee"/>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="EETService">
<wsdl:port binding="tns:EETSOAP" name="EETServiceSOAP">
<!-Na nasledujicim radku je treba nahradit
1. "XXXXXX" domenovym jmenem
2. "YYYY" cislem portu
Oba udaje by mely odpovidat prostredi "playground", na kterem bude sluzba bezet
-->
<soap:address location="https://XXXXXX:YYYY/eet/services/EETServiceSOAP/v1"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
<wsp:Policy wsu:Id="wsp-cd3761cf-7408-48c2-be1b-e6ccf07c68cc">
<sp:AsymmetricBinding>
<wsp:Policy>
<sp:InitiatorToken>
<wsp:Policy>
<sp:X509Token sp:IncludeToken="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702/
IncludeToken/Always">
<wsp:Policy>
<sp:RequireDirectReference/>
<!-Web Services Security X.509 Certificate Token Profile 1.0
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0.pdf
-->
<sp:WssX509V3Token10/>
</wsp:Policy>
</sp:X509Token>
</wsp:Policy>
</sp:InitiatorToken>
<sp:AlgorithmSuite>
<wsp:Policy>
<!-Algorithm suite : Basic256Sha256
Digest : Sha256
Encryption : Aes256
Symmetric Key Wrap : KwAes256
Asymmetric Key Wrap : KwRsaOaep
Encryption key Derivation : PSha1L256
Signature key Derivation : PSha1L192
Minimum Symmetric Key Length : 256
http://specs.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/ws-securitypolicy.pdf
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-->
<sp:Basic256Sha256/>
</wsp:Policy>
</sp:AlgorithmSuite>
<sp:Layout>
<wsp:Policy>
<!-Defines the layout of the security header.
Lax = Order of contents can vary
-->
<sp:Lax/>
</wsp:Policy>
</sp:Layout>
</wsp:Policy>
</sp:AsymmetricBinding>
</wsp:Policy>
<wsp:Policy wsu:Id="wsp-f9a904ba-aea7-4681-8ea5-fd52defa71ee">
<sp:SignedParts>
<sp:Body/>
</sp:SignedParts>
</wsp:Policy>
</wsdl:definitions>
===================================================
===================================================
http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/EETXMLSchema.xsd
--------------------------------------------------<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/
v1" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v1" version="1.0">
<xs:element name="Trzba" type="tns:TrzbaType"/>
<xs:complexType name="TrzbaType">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Hlavicka"
type="tns:TrzbaHlavickaType"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Data" type="tns:TrzbaDataType"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="KontrolniKody"
type="tns:TrzbaKontrolniKodyType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrzbaHlavickaType">
<xs:attribute name="uuid_zpravy" type="tns:UUIDType" use="required"/>
<xs:attribute name="dat_odesl" type="tns:dateTime" use="required"/>
<xs:attribute name="prvni_zaslani" type="xs:boolean" use="required"/>
<xs:attribute name="overeni" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrzbaDataType">
<xs:attribute name="dic_popl" type="tns:CZDICType" use="required"/>
<xs:attribute name="dic_poverujiciho" type="tns:CZDICType" use="optional"/>
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<xs:attribute name="id_provoz" type="tns:IdProvozType" use="required"/>
<xs:attribute name="id_pokl" type="tns:string" use="required"/>
<xs:attribute name="porad_cis" type="tns:string" use="required"/>
<xs:attribute name="dat_trzby" type="tns:dateTime" use="required"/>
<xs:attribute name="celk_trzba" type="tns:CastkaType" use="required"/>
<xs:attribute name="zakl_nepodl_dph" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="zakl_dan1" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="dan1" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="zakl_dan2" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="dan2" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="zakl_dan3" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="dan3" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="cest_sluz" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="pouzit_zboz1" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="pouzit_zboz2" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="pouzit_zboz3" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="urceno_cerp_zuct" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="cerp_zuct" type="tns:CastkaType" use="optional"/>
<xs:attribute name="rezim" type="tns:RezimType" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrzbaKontrolniKodyType">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="pkp" type="tns:PkpElementType"/
>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="bkp" type="tns:BkpElementType"/
>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType mixed="true" name="PkpElementType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:PkpType">
<xs:attribute name="digest" type="tns:PkpDigestType" use="required"/>
<xs:attribute name="cipher" type="tns:PkpCipherType" use="required"/>
<xs:attribute name="encoding" type="tns:PkpEncodingType" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType mixed="true" name="BkpElementType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:BkpType">
<xs:attribute name="digest" type="tns:BkpDigestType" use="required"/>
<xs:attribute name="encoding" type="tns:BkpEncodingType" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Odpoved" type="tns:OdpovedType"/>
<xs:complexType name="OdpovedType">
<xs:sequence>
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<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Hlavicka"
type="tns:OdpovedHlavickaType"/>
<xs:choice maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:element name="Potvrzeni" type="tns:OdpovedPotvrzeniType"/>
<xs:element name="Chyba" type="tns:OdpovedChybaType"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OdpovedHlavickaType">
<xs:attribute name="uuid_zpravy" type="tns:UUIDType" use="optional"/>
<xs:attribute name="bkp" type="tns:BkpType" use="optional"/>
<xs:attribute name="dat_prij" type="tns:dateTime" use="optional"/>
<xs:attribute name="dat_odmit" type="tns:dateTime" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OdpovedPotvrzeniType">
<xs:attribute name="fik" type="tns:FikType" use="required"/>
<xs:attribute name="test" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType mixed="true" name="OdpovedChybaType">
<xs:attribute name="kod" type="xs:int" use="required"/>
<xs:attribute name="test" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="string">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9a-zA-Z\.,:;/#\-_ ]{1,20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="dateTime">
<xs:restriction base="xs:dateTime">
<xs:pattern value="\d{4}-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d(Z|[+\-]\d\d:\d\d)"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CastkaType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minExclusive value="-100000000" />
<xs:maxExclusive value="100000000" />
<xs:pattern value="-?\d{1,8}\.\d{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IdProvozType">
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1" />
<xs:maxInclusive value="999999" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="RezimType">
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UUIDType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[1-5][0-9a-fA-F]{3}-[89abAB][0-9a-fA-F]
{3}-[0-9a-fA-F]{12}">
</xs:pattern>
<xs:length value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CZDICType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="CZ[0-9]{8,10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PkpType">
<xs:restriction base="xs:base64Binary">
<xs:length value="256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PkpDigestType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SHA256"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PkpCipherType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RSA2048"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PkpEncodingType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="base64"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BkpType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]
{8}">
</xs:pattern>
<xs:length value="44"></xs:length>
<xs:whiteSpace value="collapse"></xs:whiteSpace>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BkpDigestType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SHA1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BkpEncodingType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="base16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FikType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-4[0-9a-fA-F]{3}-[89abAB][0-9a-fA-F]{3}-[09a-fA-F]{12}-[0-9a-fA-F]{2}">
</xs:pattern>
<xs:length value="39"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
===================================================

FAQ - Elektronická evidence tržeb - stav k 09.06.2015
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9TEC3YTP
Návrh zákona o evidenci tržeb
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=513&CT1=0
Sněmovní tisk 513/0, část č. 1/6
Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=514&CT1=0
Sněmovní tisk 514/0, část č. 1/6
Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EU
- 1. čtení - 29. schůze - od 16.06.2015
- materiály zatím neobsahují podrobnosti datových vět

FAQ - Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb byl zaslán vládě
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9TEC3YTP
http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/
Není zařazeno ani na jednání vlády dne 15.4.2015
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Název materiálu: Návrh zákona o evidenci tržeb
Datum poslední úpravy: 8.4.2015
Stav materiálu: 7 - zařazeno do evidence
Datum vložení přílohy: 3.4.2015
Obálka ob_KORN9V8GCQXK.docx - 23 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6GNO
Návrh usnesení us_KORN9V8GCQXK.docx - 20 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6HEO
Předkládací zpráva
zp_KORN9V8GCQXK.docx - 28 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6J8F
Důvodová zprávazd_KORN9V8GCQXK.zip
- 621 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6LUI
Materiálma_KORN9V8GCQXK.doc
- 96 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6K8B
Návrh prováděcích právních předpisů
np_KORN9V8GCQXK.docx - 31 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6M5D
Vypořádání připomínek vp_KORN9V8GCQXK.docx - 601 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6PO3
Průvodní dopis pd_KORN9V8GCQXK.zip
- 36 kB - 3.4.2015
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9V8K6FGR

5.9

Import XML
FAQ - Import XML z USB x EET
V konfiguraci v poli, kde se zadává cesta k certifikátu, zadejte úplnou cestu,
tedy místo:
1258296475.p12
zadejte např.:
C:\ManasNX\1258296475.p12
a potvrďte Enter a program ukončete a znovu spusťte.
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Po importu XML z USB ověřte, zda se na následující účtence správně objeví FIK.

5.10 Komunikace
FAQ - Přehled http/https přístupů pro POS
https:
https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
... EET
https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v2
... EET test
http:
http://7erp.eu/
... novinky.txt, A u t o U p g r a d e
http://bojkovice.net/
... import XML dokladů
http://www.manas.info/
http://ec.europa.eu/
... ověření DIČ
http://hruska.info/
... akce

5.11 Nastavení
FAQ - Co přesně znamená zelené "EET O.K."
V Servis / Konfigurace / 1. Program ... / EET
a) je zadána cesta k cerifikátu
b) soubor certifikátu existuje
c) je zašifrováno heslo certifikátu
d) je nastavena nenulová provozovna
e) EET není ve stavu Ověření
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- od verze 2017.01.24c nastaveno implicitně
- vypnuto i dříve
f) toto vše neznamená, že EET komunikace se servery
MF probíhá správně (na účtence se dole objeví FIK)
pokud ne, je nutné mimo jiné:
- ověřit dostupnost Internetu
- ověřit nastavení firewallu
- ověřit správnost DIČ
- v případě problémů zaslat autorovi programu požadované soubory
a informace

FAQ - nastavení EET
- je nutné nainstalovat aktuální verzi knihoven 2016.11.02a z:
http://7erp.eu/EETSetup.zip
rozbalte do adresáře a spusťte setup.exe
TESTEET1.exe se používal do 01.12.2016
před instalací doporučujeme aktualizovat MS Windows na počítači pomocí Windows Update,
případně se instalační program některé knihovny sám doinstaluje
na Windows XP doporučujeme instalovat SP3, pokud již není nainstalován
dále nastavit parametry v konfiguraci a testovat
- v okně Přihlášení dole uprostřed doplněn výrazná text na černém pozadí:
EET - NENÍ! - červeně ... EET není nastavené
EET Ověření - žlutě ... EET je nastavené a je v ověřovacím módu
EET O.K. - zeleně ... EET je nastavené a odesílá se - viz samostatný FAQ
Ověřovací mód - je vypnut
- stejné údaje doplněny do okna F12 - Globální funkce - nahoře vpravo
- stejné údaje doplněny do okna POSNEW2 - nahoře uprostřed
- stejné údaje doplněny do okna tisku POS - dole uprostřed
- EET - Servis / Konfigurace / 1. Program
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- doplněna záložka EET a v ní 4 parametry pro nastavení EET
Všechny parametry jsou síťové a platí tak pro všechny počítače v síti
1) Certifikát EET - cesta
- zadejte cestu k certifikátu
- pokud je certifikát umístěn v adresáři programu (tam, kde je
manas*.exe), stačí zadat jen název souboru certifikátu
- přípona souboru certifikátu může být *.p12 nebo *.pfx
- umístění certifikátu tak musí být jednotné na všech počítačích v rámci jedné prodejny
2) Certifikát EET - heslo
- zadejte heslo k certifikátu a stiskněte Zašifruj, heslo se tak
uloží zašifrované silnou šifrou
3) Provozovna
- zadejte číslo Provozovny 1-999999, které vám bylo přiděleno při
certifikaci
- implicitně se nastaví 0
4) EET - pouze Ověření - již není použito, implicitně vypnuto
- po nastavení konfigurace doporučuji program ukončit a spustit znovu
v případě změn parametrů EET - VŽDY ukončete a znovu spusťte program
- EET - Pro správnou činnost EET je nutné:
1) nastavit Certifikát EET - cesta (viz výše), soubor musí existovat
2) zadat a Zašifrovat Certifikát EET (viz výše)
3) nastavit přidělené číslo Provozovny (viz výše)
- automaticky se tak nastaví signalizace o dostupnosti EET - viz 001)
- EET - Certifikát
- certifikát (soubor *.p12/*.pfx) musí být umístěn v počítači a uživatel musí dle Zákona o EET zajistit,
aby se k němu nedostala nepovolená osoba a nemohla jej zneužít
ke každému počítači tak nesmí přistupovat nikdo nepovolaný, to musí správce počítače zajistit
heslo k certifikátu je uloženo v zašifrované podobě v konfiguraci a k ní má přístup pouze Admin
se svým administrátorským heslem a musí zabezpečit, aby tento přístup nemohl být zneužit
viz:
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/pokuty-a-sankce-u-evidence-trzeb/
...
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zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci
tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta až 50 tisíc Kč
...
- z hlediska zabezpečení certifikátu u velké organizace je výhodnější použít více certifikátu,
aby v případě zneužití jednoho nebyla ohrožena celá organizace
- EET - FIK na účtence
- teprve až se při tisku účtenky na POS na konci účtenky objeví FIK, je vše správně nastaveno a
program je připraven na 2. vlnu EET od 1.3.2017

2016.11.03c / 05:00
002) EET - Servis / Konfigurace / 1. Program
- doplněna záložka EET a v ní 4 parametry pro nastavení EET
Všechny parametry jsou síťové a platí tak pro všechny počítače v síti
1) Certifikát EET - cesta
- zadejte cestu k certifikátu
- pokud je certifikát umístěn v adresáři programu (tam, kde je
manas*.exe), stačí zadat jen název souboru certifikátu
- přípona souboru certifikátu může být *.p12 nebo *.pfx
- umístění certifikátu tak musí být jednotné na všech počítačích v rámci jedné prodejny
2) Certifikát EET - heslo
- zadejte heslo k certifikátu a stiskněte Zašifruj, heslo se tak
uloží zašifrované silnou šifrou
3) Provozovna
- zadejte číslo Provozovny 1-999999, které vám bylo přiděleno při
certifikaci
- implicitně se nastaví 0
4) EET - pouze Ověření
- při zaškrtnutí se vygeneruje a odešle EET zpráva, ta je ale pouze
ověřena a vrácen výsledek, na konci účtenky se informace k EET
neuvedou
- pokud není pole zaškrtnuto, tak při správném vyplnění předchozích
3 polí dochází k ostrému odesílání EET s uvedením na účtence
- do 30.11.2016 lze pole odškrtnout a testovat EET bez vlivu na jeho
evidenci u MF
- od 1.12.2016 musí být odškrtnuto pro 1. vlnu EET - restaurace+ubytování
- od 1.3.2017 musí být odškrtnuto pro 2. vlnu EET - MO+VO
automaticky se odškrtne 1.3.2017 podle datumu serveru, datum serveru
musí být správně nastaven
- implicitně se nastaví zaškrtnuté, t.j. Ověřovací mód EET
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- po nastavení konfigurace doporučuji program ukončit a spustit znovu
v případě změn parametrů EET - VŽDY ukončete a znovu spusťte program

2016.11.03c / 05:00
003) EET - Pro správnou činnost EET je nutné:
1) nastavit Certifikát EET - cesta (viz výše), soubor musí existovat
2) zadat a Zašifrovat Certifikát EET (viz výše)
3) nastavit přidělené číslo Provozovny (viz výše)
- po správném nastavení 1) + 2) + 3) záleží na nastavení EET - pouze Ověření (viz výše)
- automaticky se tak nastaví signalizace o dostupnosti EET - viz 001)

5.12 Neodesláno
2016.12.09a / 00:00
007) Monitoring neodeslaných EET zpráv
- upraven název souboru
- zpráva o neodeslání EET zprávy se neodešle, pokud je důvodem krátkodobá nedostupnost Internetu

2016.12.07a / 00:00
005) Do názvu souboru hlášení o neodeslání zprávy EET v rámci monitoringu doplněna na konec verze
programu

5.13 Opakovaný tisk účtenky
FAQ - POS - Opakovaný tisk účtenky
V okamžiku uzavření dokladu a odeslání EET zprávy se pro pozdější opakování tisku uloží vygenerovaná
účtenka
podle volby, zda má být bez nebo s daňovou tabulkou a ta se potom nabízí, protože EET nelze generovat
opakovaně.
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Daňová tabulka na účtence je důležitá jen pro firmy - plátce DPH, pro běžného kupujícího je zbytečná a
její
tisk zvyšuje nároky na spotřební materiál, proto se tiskne jen volbou u tisku.

5.14

Ověření
2016.12.09a / 00:00
006) Parametr EET - Ověření
- vypnut, komunikace s EET jede vždy v ostrém režimu s FIK
- pouze v Dashboard - EET / Test EET je nastaven do ověřovacího módu bez FIK

5.15 Platby
2017.01.26a / 00:00
002) POS - doplněna kombinace platby hotově a kartou:
===================================================
NEW - Kombinace platby hotově a kartou
--------------------------------------------------98761 - Platba hotově - Shift + F8
===================================================
funkce shodná se stravenkami, ale obrat se přičte k hotovosti v Rozborech POS
pokud chce zákazník část nákupu uhradit hotově a část zaplatit kartou, je nutné zadat přesně
v uvedeném pořadí:
1) v řádcích dokladu zadat částku placenou hotově a stisknout Shift + F8
2) v řádcích dokladu zadat částku placenou kartou (zůstatek) a stisknout Shift + F5
POZOR - pořadí nelze zaměnit a platba hotově musí předcházet platbě kartou!
Ověrte v Rozborech POS, zda se Platba hotově správně přičte do sloupce Hotovost
Př.:
R1/1531
25.1.2017 20:55:01
----------------------------------Pardál sv.vý
1*
9.90
9.90c
Láhve prodané
Kč
3.00a
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----------------------------------Celkem
Kč
12.90
===================================
Platba hotově
Kč
5.00
Platba kartou
Kč
7.90
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
...
Částka tržby: 12.90 Kč

5.16 POS
2017.06.25a / 00:00
002) EET/MO - uživatel 112016
- zboží 777777 (obal jako zboží v 0% DPH) vyloučeno z nápočtu do pole XML EET zakl_nepodl_dph

2017.06.12a / 00:00
002) EET - uživatel 112016
a) VO
pole zakl_nepodl_dph je nastaveno nulové a neobsahuje obaly

2017.06.08a / 00:00
002) EET - uživatel 112016
a) MO/POS
od pole EET/XML zakl_nepodl_dph se odečte pohyb obalů jako zboží 777777
b) VO
pole zakl_nepodl_dph je nastaveno nulové

2017.06.05a / 00:00
003) EET pole - zakl_nepodl_dph - uživatel 112016
- pro prodejny 137707, 137727, 137729, 137540 (trafiky)
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- pole obsahuje prodej cenin
- na prodejnách se nepoužívají vratné obaly jako zboží s 0% DPH
- pro prodejnu 137700
- pole obsahuje prodej cenin
- odečítá se prodej zboží 777777 - obal jako zboží s DPH 0%
- na ostatních prodejnách se pole nuluje

2017.05.29a / 00:00
002) EET - MO
- upraveno pole zakl_nepodl_dph (DPH 0%) v XML EET
neobsahuje speciální kódy zboží 987xx (karty, stravenky, ...)
neobsahuje láhve prodané (z řádku dokladu z Obal2) ani láhve vrácené (98760)
obsahuje pouze zboží, u kterého je nastaveno DPH 0 - měly by to být jen ceniny
- aktualizujte si prosím program na všech počítačích, na kterých se pracuje s EET
MO = pokladny

2017.05.24a / 00:00
002) EET - MO
- upraveno pole zakl_nepodl_dph (DPH 0%) v XML EET
neobsahuje speciální kódy zboží 987xx (karty, stravenky, ...)
- aktualizujte si prosím program na všech počítačích, na kterých se pracuje s EET
MO = pokladny + příjmové počítače (Rozbory POS)
- Př. zadání:
a) účtenka:
23116
100*70601
10*1126
99*23116
20 F10
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4000 F9
2650 Shift + F5
===================================================
R1/83 Datum usk.zd.pl.:25.5.2017 16:04:26
----------------------------------Banán žlutý
1* 34.90 34.90b
HOLBA Šerák1
100*
8.90 890.00c
Dětská šunka
10* 199.001990.00d
Banán žlutý
99* 34.903455.10b
Láhve prodané
Kč
300.00a
----------------------------------Celkem
Kč 6670.00
===================================
Láhve vrácené
Kč
20.00
Stravenky
Kč 4000.00
Platba kartou
Kč 2650.00
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Z 0.0%= 280.00Kč
Z15.0%=3034.90Kč
Z21.0%= 735.50Kč
Z10.0%=1809.11Kč

DPH 15.0%= 455.10Kč
DPH 21.0%= 154.50Kč
DPH 10.0%= 180.89Kč

Částka tržby: 6650.00 Kč
--------------------------------------------------celk_trzba="6650.00"
zakl_nepodl_dph="280.00"
zakl_dan1="735.50"
dan1="154.50"
zakl_dan2="3034.90"
dan2="455.10"
zakl_dan3="1809.11"
dan3="180.89"
===================================================

b) účtenka - záporně:
-23116
-100*70601
-10*1126
-99*23116
-20 F10
-4000 F9
-2650 Shift + F5
===================================================
R1/84 Datum usk.zd.pl.:25.5.2017 16:06:24
----------------------------------Banán žlutý
-1* 34.90 -34.90b
HOLBA Šerák1
-100*
8.90-890.00c
Dětská šunka
-10* 199.00-1990.00d
Banán žlutý
-99* 34.90-3455.10b
Láhve prodané
Kč
300.00a
----------------------------------Celkem
Kč -6670.00
===================================
Láhve vrácené
Kč
20.00
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Stravenky
Platba kartou

Kč
Kč

4000.00
2650.00

DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Z 0.0%=-280.00Kč
Z15.0%=-3034.90Kč DPH 15.0%=-455.10Kč
Z21.0%=-735.50Kč DPH 21.0%=-154.50Kč
Z10.0%=-1809.11Kč DPH 10.0%=-180.89Kč
Částka tržby: -6650.00 Kč
--------------------------------------------------celk_trzba="-6650.00"
zakl_nepodl_dph="-280.00"
zakl_dan1="-735.50"
dan1="-154.50"
zakl_dan2="-3034.90"
dan2="-455.10"
zakl_dan3="-1809.11"
dan3="-180.89"
===================================================

c) pole věty EET XML pro kladně zadanou účtenku:
===================================================
10 celk_trzba
Celková částka tržby
celk_trzba="6650.00"
Částka tržby: 6650.00 Kč
--------------------------------------------------11 zakl_nepodl_dph
Celková částka plnění osvobozených od DPH,
ostatních plnění
zakl_nepodl_dph="280.00"
Z 0.0%= 280.00Kč
--------------------------------------------------12 zakl_dan1
Celkový základ daně se základní sazbou DPH
21%
zakl_dan1="735.50"
Z21.0%= 735.50Kč DPH 21.0%= 154.50Kč
--------------------------------------------------13 dan1
Celková DPH se základní sazbou
21%
dan1="154.50"
Z21.0%= 735.50Kč DPH 21.0%= 154.50Kč
--------------------------------------------------14 zakl_dan2
Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH
15%
zakl_dan2="3034.90"
Z15.0%=3034.90Kč DPH 15.0%= 455.10Kč
--------------------------------------------------15 dan2
Celková DPH s první sníženou sazbou
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15%
dan2="455.10"
Z15.0%=3034.90Kč DPH 15.0%= 455.10Kč
--------------------------------------------------16 zakl_dan3
Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH
10%
zakl_dan3="1809.11"
Z10.0%=1809.11Kč DPH 10.0%= 180.89Kč
--------------------------------------------------17 dan3
Celková DPH s druhou sníženou sazbou
10%
dan3="180.89"
Z10.0%=1809.11Kč DPH 10.0%= 180.89Kč
===================================================

2017.05.04a / 00:00
002) EET - MO + VO
- upravena pole zakl_dan1, dan1 = 21% DPH, zakl_dan2, dan2 = 15% DPH
- aktualizujte si prosím program na všech počítačích, na kterých se pracuje s EET
MO = pokladny + příjmové počítače (Rozbory POS)
VO = počítače s generováním deníků dokladů HO + CA

2017.01.24b / 01:00
002) POS
- Z důvodu EET nelze na MO/POS použít doklady HO = hotově / CA = cash.
Použijte prodej za hotové přes pokladnu.

2016.11.03b / 05:00
001) EET
- doplněno logování
- doplněny denní a měsíční logy EET v podadresáři \LOG:
EET_RRRRMMDD.txt
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EET_RRRRMM__.txt
- pro Dashboard EET nastaven mód Overeni
- vzor účtenky:
Hruška spol.s r.o. Na Hrázi 3228/2
Prod.314 Temenická 2601 DIČ:CZ19014325
R1/3737

3.11.2016 5:27:39

ABC
1* 45.00 45.00c
Libeček
10
1* 14.70 14.70b
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Láhve celkem Kč
0.00
Zaokrouhlení Kč
0.30
C E L K E M Kč
60.00
Zaplaceno
Kč
0.00
Vrátit
Kč
0.00
Poznámka:
Přejeme Vám příjemný den
Pokladní systém POS www.manas.info
DIČ: CZ19014325
Provozovna: 123
Pokladní zařízení: R1
Doklad číslo: R1/3737
Datum dokladu: 3.11.2016 5:27:39
Částka: 60 Kč
Běžný režim
BKP: 32e8454d-8c5e45b1-359c770710fae443-55efb863
FIK: 13897f1e-acdf-4646-bc046b292e9c22e2-01

2016.12.29b / 13:00
002) EET pro uživatele 112016
- zrušen interní monitoring

2016.12.29a / 11:00
003) EET
- doplněno logování

2016.12.17a / 00:00
002) EET - POZOR - Důležité !!!
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- aktualizujte prosím verzi programu IHNED na počítačích, na kterých se od 1.12.2016 zpracovává
EET
tedy jak na pokladnách, tak na příjmových počítačích

2016.12.17a / 00:00
003) EET
- upraveno generování řetězce BKP/PKP/FIK pro účtenku

2016.12.14a / 00:00
002) EET - POZOR - Důležité !!!
- aktualizujte prosím verzi programu IHNED na počítačích, na kterých se od 1.12.2016 zpracovává
EET
tedy jak na pokladnách, tak na příjmových počítačích

2016.12.14a / 00:00
003) EET - účtenka - Datum tržby uveden ve tvaru podobném jako v EET zprávě:
Datum tržby: 2016-12-13 19:03:26

2016.12.14a / 00:00
004) EET - upravena a ověřena práce s datumem tržby

2016.12.12a / 00:00
002) EET - POZOR - Důležité !!!
- aktualizujte prosím verzi programu IHNED na počítačích, na kterých se od 1.12.2016 zpracovává
EET
tedy jak na pokladnách, tak na příjmových počítačích

2016.12.07b / 14:00
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004) Upraveny 3 řádky o EET na účtence:
Př.:
DIČ: CZ19014325
Provozovna: 91
Pokladní zařízení: R1
Číslo účtenky: R1/33
... upraveno
Datum tržby: 7.12.2016 14:19:15 ... upraveno
Částka tržby: 45 Kč
... upraveno
Běžný režim
BKP: 3f11997d-5c58bb16-6fcb6db94419ee73-4d58b224
FIK: 29e72063-c6c5-4737-954d6374ffb0d485-01

2016.12.02a / 00:00
003) POSNEW - seznam POS dokladů
- pro zvolený doklad se pomocí funkcí
Nastav EET -1
Nastav EET +1
dá nastavit požadovaná hodnota pro opakované odeslání EET
obě funkce může spustit jen Administrátor

2016.12.01a / 14:00
003) POSNEW - seznam POS dokladů
- pro zvolený doklad se pomocí funkce
Nastav EET -1
nastaví správný příznak pro opětovné odeslání EET zpráv
nastavení ověřte v Servis / Dashboard - EET a spusťte Rozbory POS, aby došlo k odeslání
neodeslaných
EET zpráv
je nutno nastavit pro POS doklady, pro které je v logu od 1.12.2016 uvedeno: "Chyba EET:"
číslo dokladu je potom vidět asi o 20 řádků níže v "porad_cis=" včetně označení pokladny
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zápisy pro každý takový případ budou v logu 2x
případně, a to je snazši postup, v denním logu EET hledejte:
"EETI_porad_cis

:"

a poznačte si chybějící doklady v číselné řadě a u těchto chybějících dokladů potom nastavte EET
na -1

2016.11.29a / 00:00
000) EET
- automatické odesílání neodeslaných EET zpráv se spustí po volbě funkce Rozbory POS
tuto funkci spusťte minimálně 1x denně každý den, maximálně 48 hodin od posledního
spuštění
- neodeslané EET zprávy lze odeslat i jednotlivě ručně ve funkci Servis / Dashboard EET
pro doklady se sloupcem EET s hodnotou -1

2016.11.29a / 00:00
004) EET
- zatím se EET negeneruje pro skladové doklady HO a CA
- po vytištění dokladu se již na dokladu NESMÍ nic měnit !!!
- zatím zablokován Tisk 2x
- zatím zablokován Opakovaný tisk paragonu
- na POS se NESMÍ zadávat pohyby, které nejsou součástí EET
- například vklad a výběr pokladny

2016.11.26a / 00:00
002) EET - blokování spuštění pokladny, pokud není vše nainstalováno a nastaveno
- bude dostupné ve verzi do 31.12.2016

2016.11.25a / 00:00
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003) EET - doplněno logování

2016.11.25a / 00:00
004) EET - Notifikace - uživatel 112016
- upraveno

2016.11.25a / 00:00
005) EET - logy \LOG\EET_*.txt
- ruší se za stejných podmínek po nastaveném počtu dní jako logy programu

2016.11.24a / 00:00
003) Provedeny rozsáhlé úpravy programu pro doplnění údajů o EET do hlavičky skladového a POS
dokladu

2016.11.24a / 00:00
004) POS - seznam dokladů
- doplněna funkce:
EET - účtenka
stejné oprávnění jako funkce Opakování tisku
zobrazí text účtenky zvoleného dokladu
text je uložen v tabulce hlaviček POS dokladů v poli BlobMemo

2016.11.24a / 00:00
006) Upraven tisk účtenky

2016.11.23a / 00:00
002) Doplněno podrobné logování lisku účtenky a zpracování EET
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2016.11.03c / 05:00
000) EET
- od této verze může každý, kdo má certifikát EET, reálně vyzkoušet
- stačí nainstalovat aktuální verzi knihoven 2016.11.02a z:
http://7erp.eu/EETSetup.zip
dále nastavit parametry v konfiguraci a testovat
- popis postupně dále v Novinkách
- zatím není zapnut modul pro evidenci zpráv EET a automatické opakování EET zpráv, které
se nepodařilo odeslat napoprve

2016.11.03c / 05:00
001) EET
- na účtence použito místo Částka:
Celková částka tržby:
- v okně Přihlášení dole uprostřed doplněn výrazná text na černém pozadí:
EET - NENÍ! - červeně ... EET není nastavené
EET Ověření - žlutě ... EET je nastavené a je v ověřovacím módu
EET O.K. - zeleně ... EET je nastavené a odesílá se
Ověřovací mód
- pro MO/VO před 1.3.2017
- ověří se komunikace se serverem MF, na účtence se nic nedoplňuje, EET se neodesílá
podrobnosti jsou uvedeny v logu EET
- stejné údaje doplněny do okna F12 - Globální funkce - nahoře vpravo
- stejné údaje doplněny do okna POSNEW2 - nahoře uprostřed
- stejné údaje doplněny do okna tisku POS - dole uprostřed
- doplněno logování EET

2016.11.03b / 05:00
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001) EET
- doplněno logování
- doplněny denní a měsíční logy EET v podadresáři \LOG:
EET_RRRRMMDD.txt
EET_RRRRMM__.txt
- pro Dashboard EET nastaven mód Overeni
- vzor účtenky:
Hruška spol.s r.o. Na Hrázi 3228/2
Prod.314 Temenická 2601 DIČ:CZ19014325
R1/3737

3.11.2016 5:27:39

ABC
1* 45.00 45.00c
Libeček
10
1* 14.70 14.70b
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Láhve celkem Kč
0.00
Zaokrouhlení Kč
0.30
C E L K E M Kč
60.00
Zaplaceno
Kč
0.00
Vrátit
Kč
0.00
Poznámka:
Přejeme Vám příjemný den
Pokladní systém POS www.manas.info
DIČ: CZ19014325
Provozovna: 123
Pokladní zařízení: R1
Doklad číslo: R1/3737
Datum dokladu: 3.11.2016 5:27:39
Částka: 60 Kč
Běžný režim
BKP: 32e8454d-8c5e45b1-359c770710fae443-55efb863
FIK: 13897f1e-acdf-4646-bc046b292e9c22e2-01

2016.11.03a / 00:00
001) Ostrý test EET v paragonu na POS !!!
- zatím pouze pro uživatele 112016
- zatím pouze pro manasNX.exe, agendu XX a některou pokladnu
- zatím neřeší evidenci a opakované odeslání EET, pokud napoprve neprojde
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5.17 Poukazy Hruška
2017.01.26c / 02:00
002) POS - EET - Poukazy Hruška
===================================================
NEW - Poukázka - Hruška
--------------------------------------------------98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
===================================================
a) 98768 - Poukázka prodej - Control + F2
- obdoba prodeje zboží, např. F5 , ale v 0% DPH
- součást tržby, tedy i tržby EET
- pole 23 ve větě EET - hodnota prodaného poukazu
23 - Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo
zúčtování
Ne
urceno_cerp_zuct
- v rozborech POS uveden v samostatném řádku s obratem
na čísle zboží 98768 s 0% DPH
- Př.:
===================================================
R1/1544
26.1.2017 16:17:50
----------------------------------drogerie
1* 300.00 300.00c
Poukaz - pro
1* 200.00 200.00a
----------------------------------Celkem
Kč
500.00
===================================
Zaplaceno hotově
Kč
500.00
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
...
Částka tržby: 500.00 Kč
===================================================
===================================================
veta EET
--------------------------------------------------celk_trzba="500.00" ... trzba EET
zakl_nepodl_dph="200.00" ... zaklad DPH 0%
zakl_dan2="247.92"
dan2="52.08"
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urceno_cerp_zuct="200.00" ... pole 23
===================================================

b) 98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
- forma úhrady obdobné jako F9 - 98769 Stravenky
- netýká se DPH
- odečte se od tržby EET, nemá vliv na tržbu v rozborech POS
- pole 24 ve větě EET - hodnota uplatněného poukazu
24 - Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním
nebo zúčtováním platby
Ne
cerp_zuct
- zadá se kladně, bude se odečítat stejně jako u stravenek
- v rozborech POS uveden v samostatném řádku s obratem
na čísle zboží 98776 s 0% DPH + v poli Tržba EET pod
speciálními čísly zboží, ve kterém je Tržba celkem sečtena
s polem 98776
- Př.:
===================================================
R1/1546
26.1.2017 16:32:25
----------------------------------drogerie
1* 500.00 500.00c
----------------------------------Celkem
Kč
500.00
===================================
Poukaz - uplatnění
Kč
200.00
Zaplaceno hotově
Kč
300.00
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Částka tržby: 300.00 Kč
===================================================
===================================================
veta EET
--------------------------------------------------celk_trzba="300.00" ... trzba EET
zakl_dan2="413.20"
dan2="86.80"
cerp_zuct="200.00" ... veta 24
===================================================

- Př. - Rozbor POS:
Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna

Hotovost

Tržba

Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
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======================================================================
R1
1644.00
1913.00
-269.00
0.00
0.00
======================================================================
Celkem
1644.00
1913.00
-269.00
0.00
0.00
...
Přehled obratů na 987xx
=======================
98762 98765 98768 98769 98776 TržbaEET
98888 -

1600.00
268.50
400.00
-269.00
-400.00
1513.00
-0.50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

-

Zboží 21% DPH [F2]
Zboží 15% DPH [F5]
Poukázka prodej - Control + F2
Stravenky [F9]
Poukázka uplatnění - Control + F3
Tržba na Portále EET
POS - zaokrouhlení

5.18 Poznámky
FAQ - EET - poznámky #2 - 2016.11.02a
1) EET v rámci ES manas bude pouze v původním standardním tisku paragonu na 35/40/42 znaků,
ne v novějších modulech pro HTML a PDF tisk nebo TXT tisk přes muster - byly určeny pro
již dlouho nevyvíjený restaurační systém
pokud je používáte, je nutné do zahájení EET přejít na standardní tisk účtenek pomocí dávky
MISPOS01.BAT,
HTML, PDF i TXT tisk přes mustr je od verze 2016.11.02a zablokován
stejně tak nejsou pro EET určeny již dlouho nevyvíjené moduly pro dotykový restaurační systém

FAQ - EET - poznámky #1 - 2016.11.02a
1) pro EET má zásadní význam datum a čas nastavený na počítačích,
na kterých se EET zpracovává + na počítači serveru
na každém z těchto počítačů proto doporučuji nastavit automatické
nastavování času z Internetu prostředky Windows nebo pomocí
některé z volně dostupných aplikací
2) EET v rámci ES manas bude řešit pouze Běžný režim, tedy online
režim a ne režim zjednodušený
3) EET v rámci ES manas nebude řešit cestovní službu ani prodej
použitého zboží
4) EET v rámci ES manas bude řešit maloobchodní prodej na pokladnách
R1-8/O1-8/V1-8 a na skladových dokladech HO - Hotově a CA - Cash
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a na žádných jiných
v poli XML EET 8 - Označení pokladního zařízení - id_pokl potom
bude uvedeno R1-8/O1-8/V1-8/HO/CA podle zvolené pokladny nebo
skladového typu dokladu
přes žádné jiné typy dokladů nebude možné na MO/VO prodávat hotově
5) nepoužijeme MF kritizované tlačítko "Mimo EET", které by mohlo
vést k podvodům a obcházení
všechny doklady R1-8/O1-8/V1-8/HO/CA budou vždy celé zahrnuty do
EET
na pokladnách tak bude nutné vyřešit jinak vklad/výběr hotovosti
na pokladně, který se netýká EET

5.19 Speciální čísla zboží
2017.02.14a / 00:00
002) Číselník zboží
- u speciálních čísel zboží 987xx se bere pole DPH, Obal a Obal2 nulové
DPH nastaveno pouze u polí pro zboží 98762-98766

2017.01.26b / 01:00
002) Doplnění a nastavení speciálních čísel zboží do číselníku zboží
- upraveno

2017.01.26b / 01:00
003) POS - EET - franšízanti MO sítě Hruška - speciální čísla zboží 98773/4/5
===================================================
Franšíza
--------------------------------------------------98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
===================================================
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žádné z těchto speciálních čísel zboží z důvodu EET nedoporučujeme
používat
a) 98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
jako jediný řádek na dokladu
nemá vliv na EET, odešle se nulová tržba
b) 98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
jako jediný řádek na dokladu
nemá vliv na EET, odešle se nulová tržba
c) 98775 - Odměna [sF4]
jako jediný řádek na dokladu, zadaný jako
-částka_odměny Shift+F4
pro vyplacení částky odměny v hotovosti
nemělo by dojít ke kombinaci s řádky se zbožím, u odměny
v tomto případě není řešeno DPH
vhodnějším řešením by bylo věrným zákazníkům v kartě partnera nastavil slevu v % z nákupu
pomocí koeficientu
nemá vliv na EET, odešle se nulová tržba

5.20 SQL - hlavička dokladu
SQL - POS/EET - hlavička dokladu - od verze 2016.12.11a
SELECT
DruhDokladu,
CisloDokladu,
DatumDokladu,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( DAY FROM DatumDokladu ) END
AS Den,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( MONTH FROM DatumDokladu )
END AS Mesic,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( YEAR FROM DatumDokladu ) END
AS Rok,
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// EET
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
CASE WHEN (POkres IS NULL) THEN 0 ELSE POkres END AS EET_CasMS,
PuvodniDruhDokladu AS EET_IDPokl,
KS AS EET_porad_cis,
CASE WHEN (VetaPlatby4 IS NULL) THEN 0 ELSE VetaPlatby4/100.0 END AS EET_celk_trzba,
CASE WHEN (UUctoval IS NULL) THEN 0 ELSE UUctoval/100.0 END AS EET_T_Zakl_DPH0,
CASE WHEN (ULikvidoval IS NULL) THEN 0 ELSE ULikvidoval/100.0 END AS EET_T_Zakl_DPH1,
CASE WHEN (UKontroloval IS NULL) THEN 0 ELSE UKontroloval/100.0 END AS EET_T_DPH1,
CASE WHEN (Stredisko IS NULL) THEN 0 ELSE Stredisko/100.0 END AS EET_T_Zakl_DPH2,
CASE WHEN (Zakazka IS NULL) THEN 0 ELSE Zakazka/100.0 END AS EET_T_DPH2,
CASE WHEN (TypDokladuZauctovani IS NULL) THEN 0 ELSE TypDokladuZauctovani/100.0 END AS
EET_T_Zakl_DPH3,
CASE WHEN (Rozvoz IS NULL) THEN 0 ELSE Rozvoz/100.0 END AS EET_T_DPH3,
CASE WHEN (VetaObjednavka IS NULL) THEN 0 ELSE VetaObjednavka/100.0 END AS
EET_T_Urc_Cerp,
CASE WHEN (VetaPlatby3 IS NULL) THEN 0 ELSE VetaPlatby3/100.0 END AS EET_T_Cerp_Zuct,
CASE WHEN (StavPrenosu IS NULL) THEN 0 ELSE StavPrenosu END AS EET_Overeni,
DatumExpedice AS EET_Datum,
CASE WHEN (PCelekEU IS NULL) THEN 0 ELSE PCelekEU END AS EET_PocetOpakovaniOdeslani,
DatumPosledniPenalizace AS EET_DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS EET_DatumEETNeodeslo,
DatabazePlatby1+DatabazePlatby2+DatabazePlatby3+DatabazePlatby4 AS EET_DatumTrzby,
BlobMEMO AS EET_BlobMemoUctenka,
// plati pro POS doklady R1-8/O1-8/V1-8 - 987xx
CASE WHEN (CastkaPlatby1 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby1 END AS POSCelkem98760,
CASE WHEN (CastkaPlatby2 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby2 END AS POSCelkem98762,
CASE WHEN (CastkaPlatby3 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby3 END AS POSCelkem98763,
CASE WHEN (CastkaPlatby4 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby4 END AS POSCelkem98764,
CASE WHEN (CastkaPlatby5 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby5 END AS POSCelkem98765,
CASE WHEN (Osvobozeno IS NULL) THEN 0 ELSE Osvobozeno END AS POSCelkem98766,
CASE WHEN (PKraj IS NULL) THEN 0 ELSE PKraj/100.0 END AS POSCelkem98767,
CASE WHEN (CelkemCenaBezDPHTransfer IS NULL) THEN 0 ELSE CelkemCenaBezDPHTransfer
END AS POSCelkem98769,
CASE WHEN (Zaloha IS NULL) THEN 0 ELSE Zaloha END AS POSCelkem98770,
CASE WHEN (CastkaPosledniPenalizace IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPosledniPenalizace END
AS POSCelkem98771,
CASE WHEN (CastkaPosledniUpominky IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPosledniUpominky END AS
POSCelkem98772,
CASE WHEN (Uvedouci IS NULL) THEN 0 ELSE Uvedouci/100.0 END AS POSCelkem98773,
CASE WHEN (SlevaProc IS NULL) THEN 0 ELSE SlevaProc END AS POSCelkem98774,
CASE WHEN (PocetPalet IS NULL) THEN 0 ELSE PocetPalet/1000.0 END AS POSCelkem98775,
CASE WHEN (Z0 IS NULL) THEN 0 ELSE Z0 END,
CASE WHEN (Z5 IS NULL) THEN 0 ELSE Z5 END AS Z1,
CASE WHEN (Z22 IS NULL) THEN 0 ELSE Z22 END AS Z2,
CASE WHEN (VetaLikvidace IS NULL) THEN 0 ELSE VetaLikvidace/100.0 END AS Z3,
CASE WHEN (D5 IS NULL) THEN 0 ELSE D5 END AS D1,
CASE WHEN (D22 IS NULL) THEN 0 ELSE D22 END AS D2,
CASE WHEN (VetaZdroj IS NULL) THEN 0 ELSE VetaZdroj/100.0 END AS D3,
CASE WHEN (Zaokrouhleni IS NULL) THEN 0 ELSE Zaokrouhleni END,
CASE WHEN (SluzbyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE SluzbyZ0 END AS POSLahveCelkem,
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CASE WHEN (SluzbyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE SluzbyZ5 END AS POSZaokrouhleni,
CASE WHEN (SluzbyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE SluzbyZ22 END AS POSCelkem,
CASE WHEN (VyrobkyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE VyrobkyZ0 END AS POSZaplaceno,
CASE WHEN (VyrobkyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE VyrobkyZ5 END AS POSVratit,
CASE WHEN (VyrobkyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE VyrobkyZ22 END AS POSKreditPartnera,
CASE WHEN (ObalyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE ObalyZ0 END AS POSCelkemZ0SeZaokrouhlenim,
CASE WHEN (ObalyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE ObalyZ5 END AS POSCelkemZ1SeZaokrouhlenim,
CASE WHEN (ObalyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE ObalyZ22 END AS POSCelkemZ2SeZaokrouhlenim,
CASE WHEN (VratneObalyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE VratneObalyZ0 END AS
POSCelkemZ0BezZaokrouhleni,
CASE WHEN (VratneObalyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE VratneObalyZ5 END AS
POSCelkemZ1BezZaokrouhleni,
CASE WHEN (VratneObalyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE VratneObalyZ22 END AS
POSCelkemZ2BezZaokrouhleni
FROM
XXG_X_R1

5.21 SQL - Seznam neodeslaných EET zpráv
SQL - Seznam neodeslaných EET zpráv
SELECT
*
FROM
(
SELECT
'R1' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R1
UNION ALL
SELECT
'R2' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R2
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UNION ALL
SELECT
'R3' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R3
UNION ALL
SELECT
'R4' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R4
UNION ALL
SELECT
'R5' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R5
UNION ALL
SELECT
'R6' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R6
UNION ALL
SELECT
'R7' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
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(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R7
UNION ALL
SELECT
'R8' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_R8
UNION ALL
SELECT
'O1' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O1
UNION ALL
SELECT
'O2' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O2
UNION ALL
SELECT
'O3' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
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FROM
XXG_X_O3
UNION ALL
SELECT
'O4' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O4
UNION ALL
SELECT
'O5' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O5
UNION ALL
SELECT
'O6' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O6
UNION ALL
SELECT
'O7' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O7
UNION ALL
SELECT
'O8' AS Tabulka,
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CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_O8
UNION ALL
SELECT
'V1' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V1
UNION ALL
SELECT
'V2' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V2
UNION ALL
SELECT
'V3' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V3
UNION ALL
SELECT
'V4' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
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DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V4
UNION ALL
SELECT
'V5' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V5
UNION ALL
SELECT
'V6' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V6
UNION ALL
SELECT
'V7' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V7
UNION ALL
SELECT
'V8' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_V8
UNION ALL
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SELECT
'HO' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_HO
UNION ALL
SELECT
'CA' AS Tabulka,
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
POkres AS ms,
(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS FLOAT)-CAST(DatumExpedice AS FLOAT))*24.0 AS Hodin,
CisloDokladu,
DatumExpedice AS DatumEET,
DatumPosledniPenalizace AS DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS DatumEETNeodeslo
FROM
XXG_X_CA
) AS x
WHERE
EET<0
ORDER BY
EET,
Hodin DESC

5.22 Test EET
2018.10.18a / 00:00
003) TESTEET1
- aktualizováno
- download:
http://7erp.eu/TESTEET1.zip
- rozbalte do adresáře C:\TESTEET1 a spusťte TESTEET1.exe

2017.01.24a / 00:00
003) TESTEET1.exe
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- nepoužívejte, správné nastavení a komunikaci EET lze ověřit nejlépe přímo v programu při použití
reálného certifikátu EET

2016.11.02a / 00:00
001) Test EET - uživatel 112016
- dříve samostatný test doplněn do:
Servis / Dashboard EET / Test EET
- na počítači musí být nainstalovány knihovny EET verze 2016.11.02a
- v adresáři programu (tam, kde je manasNX.exe) musí být umístěn zaslaný certifikát
- pouze pro uživatele 112016

2016.10.27b / 14:00
001) Aktualizováno EETSetup.zip
- upraven test TESTEET1.exe

2016.10.27a / 11:00
001) Aktualizováno EETSetup.zip
- rozšířen test TESTEET1.exe
na všech počítačích, na kterých se bude používat, můžete nainstalovat a ihned ověřit:
- použitelnost od Windows XP do Windows 10
- dostupnost požadovaných dot.net knihoven (případně se doinstalují automaticky)
- dostupnost Internetu
- dobu odezvy EET
- správnost odeslání EET zprávy a přijetí FIK kódu
- příklad testu, pokud je vše jak má být:
TestEET1/ES manas - verze: 2016.10.27a
O.K.
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EETVer - Verze EET rozhraní: 3.1
Ver - Verze DLL:
EET.dll (XP+) ver. 7.00 (c) 2016 JADU - Full
SetURL - URL EET:
https://pg.eet.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v3
ResponseTrusted - Zda je odpověď z EET důvěryhodná: TRUE
FIK:
4e12dab2-6a5c-4d7e-bc40-c71806870c18-ff
BKP:
63509cfb-34fc1a7b-554421d3-16f5dcdc-2b443be1
PKP:
PKP: xD5PQxeaPgyi0CtHtA/3Tq3VvszrGH
3Okrn2dedhK1thmG+E3HTkU4fMHgQLTHWkD
Su/6bC0gVapg0tKbUlXUWXjv+j3yMBVOAH5
zCB3UWn+Fqdp76Mv242clS6Pibyy7lrw0H5
l+pMgWQKiA6NWskAWQV6P7szz+ufFAaYrd0
kuorgghkhqNHdD+2133KTKillFmrvK/4fqv
5HFR/JLPrWe3ipMPog33XXBn8lDsLMMl76M
n9m9501A+7s6vnwMdQDpF5pT4aGTFuYWVd5
nHX+JuP6T7EN+EooCPX3VTIl835DH07QlFK
JHgHAHUYTPW6aTEw+b5+P/3MpUymL5iw==

O.K.
XML:
<?xml
version="1.0"
encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<Trzba
xmlns="http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3">
<Hlavicka
uuid_zpravy="77c94830-5662-445f-8b9a-b9ba900e5140"
dat_odesl="2016-08-22T09:28:31+02:00"
prvni_zaslani="true"
/>
<Data
dic_popl="CZ00000019"
id_provoz="273"
id_pokl="/5546/RO24"
porad_cis="010002"
dat_trzby="2016-08-22T09:26:31+02:00"
celk_trzba="4460.00"
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zakl_nepodl_dph="1000.00"
zakl_dan1="1000.00"
dan1="100.00"
zakl_dan2="1000.00"
dan2="210.00"
zakl_dan3="1000.00"
dan3="150.00"
rezim="0"
/>
<KontrolniKody>
<pkp
digest="SHA256"
cipher="RSA2048"
encoding="base64">xD5PQxeaPgyi0CtHtA/3Tq3VvszrGH3Okrn2dedhK1thmG
+E3HTkU4fMHgQLTHWkDSu/6bC0gVapg0tKb
UlXUWXjv+j3yMBVOAH5zCB3UWn+Fqdp76Mv242clS6Pibyy7lrw0H5l
+pMgWQKiA6NWskAWQV6P7szz+ufFAaYrd0kuorgghkhqN
HdD+2133KTKillFmrvK/4fqv5HFR/JLPrWe3ipMPog33XXBn8lDsLMMl76Mn9m9501A
+7s6vnwMdQDpF5pT4aGTFuYWVd5nHX+Ju
P6T7EN+EooCPX3VTIl835DH07QlFKJHgHAHUYTPW6aTEw+b5+P/3MpUymL5iw==
</pkp>
<bkp
digest="SHA1"
encoding="base16">63509cfb-34fc1a7b-554421d3-16f5dcdc-2b443be1
</bkp>
</KontrolniKody>
</Trzba>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
FIK:[39 B]
BKP:[44 B]
PKP:[344 B]
XML:[1231 B]
35
FIK: 4e12dab2-6a5c-4d7e-bc40c71806870c18-ff
BKP: 63509cfb-34fc1a7b-554421d316f5dcdc-2b443be1
PKP: xD5PQxeaPgyi0CtHtA/3Tq3VvszrGH
3Okrn2dedhK1thmG+E3HTkU4fMHgQLTHWkD
Su/6bC0gVapg0tKbUlXUWXjv+j3yMBVOAH5
zCB3UWn+Fqdp76Mv242clS6Pibyy7lrw0H5
l+pMgWQKiA6NWskAWQV6P7szz+ufFAaYrd0
kuorgghkhqNHdD+2133KTKillFmrvK/4fqv
5HFR/JLPrWe3ipMPog33XXBn8lDsLMMl76M
n9m9501A+7s6vnwMdQDpF5pT4aGTFuYWVd5
nHX+JuP6T7EN+EooCPX3VTIl835DH07QlFK
JHgHAHUYTPW6aTEw+b5+P/3MpUymL5iw==
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40+42
FIK:
4e12dab2-6a5c-4d7e-bc40-c71806870c18-ff
BKP: 63509cfb-34fc1a7b-554421d316f5dcdc-2b443be1
PKP: xD5PQxeaPgyi0CtHtA/3Tq3VvszrGH
3Okrn2dedhK1thmG+E3HTkU4fMHgQLTHWkD
Su/6bC0gVapg0tKbUlXUWXjv+j3yMBVOAH5
zCB3UWn+Fqdp76Mv242clS6Pibyy7lrw0H5
l+pMgWQKiA6NWskAWQV6P7szz+ufFAaYrd0
kuorgghkhqNHdD+2133KTKillFmrvK/4fqv
5HFR/JLPrWe3ipMPog33XXBn8lDsLMMl76M
n9m9501A+7s6vnwMdQDpF5pT4aGTFuYWVd5
nHX+JuP6T7EN+EooCPX3VTIl835DH07QlFK
JHgHAHUYTPW6aTEw+b5+P/3MpUymL5iw==
PubKey - Veřejný klíč certifikátu:
MIID7DCCAtSgAwIBAgIEAQAABDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBYMQswCQYDVQQGEwJDWjEaMBgGA
1UEAwwRR0ZSIEVFVCB0ZXN0IENB
IDExLTArBgNVBAoMJEdlbmVyw6FsbsOtIGZpbmFuxI1uw60gxZllZGl0ZWxzdHbDrTAeFw0xNjA1MTkxMj
Q4MjVaFw0xODA1MTkx
MjQ4MjVaMFQxCzAJBgNVBAYTAkNaMRMwEQYDVQQDDApDWjAwMDAwMDE5MRowGAYDVQQKD
BFQcsOhdm5pY2vDoSBvc29iYTEUMBIG
A1UEBRMLVDAwMDAwMDAwMDQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDFCIfn
Ll3YjNyxM3y2FAVovKQMetfyyj/l
fLY3DoN1z/8gaVRfcqTZbwh9Btg0HafSmrWBvfgjEC/pG9HNawYZ9nPE
+WIP9bXkoOfDTmmVtX4n6OLi2Di+U7+FmPJzykV0ujsO
sfcGnQ0f63xZYoGJIwLJuz3gmAF//DfnOeTT7OUZeOKobBSYkQOKv1j05QqQZ7HP+5oq7
+hNylFrjuEi5OAeVgJAYScE4COvcpqP
Kpb7OeR9f78knYFffg5zp/6bi6qkP5uGYEuuQvbW1mATjoqbAWz8c7HNA56uNFlz8V+z9bL0f/xwQjgy4d
+5qelTX46tq0vJ2XM9
dJaF8ytJAgMBAAGjgcEwgb4wHgYDVR0RBBcwFYETZXBvZHBvcmFAZnMubWZjci5jejAfBgNVHSMEGD
AWgBR6WvwNy+w2pg3aaRlm
jJvvgsOpNDAdBgNVHQ4EFgQU8oKPLNlNY0/
h8jWEmz3EZ1O3bBMwTAYDVR0gBEUwQzBBBgpghkgBZQMCATACMDMwMQYIKwYBBQUH
AgIwJRojVGVudG8gY2VydGlmaWthdCBKRSBQT1VaRSBURVNUT1ZBQ0kwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IB
AQBVulEYg6noEHqAW3DfNWLvW9XdHFZQj3L5EE3Nwdd0CtMZm4/RZ/CvSENkk
+GWv0YCUqHPJzhcKs0NETMKW7L6CI+hY17rD5SH
huoCYzSMlcuMA6gZJr8wIxSWerQrvuZ4uAUMistWG9cgwETZjkGU9JK
+H98wdAm2co7WaRweDsNx04aSXagUMDAmRY/jNe7c8/Hv
wIdnXftbIl56wbYlYiCIG2qS+6lVO+09EIEP40kz1PXlqFZbPLCSlT2YsYiqizfkCX/Ka+AebJykAQ3pOqD6PQ
+Y2AMAIRX8Aypc
N6Yj9p+oof9rda8boA8rA7wwzlJs/+ipWt2ceqPPuL9x
PKPPlain - Řetězec pro zakódování:
CZ00000019|273|/5546/RO24|010002|2016-08-22T09:26:31+02:00|4460.00
CertHeslo - Heslo certifikátu: eet
CertSb - Umístění certifikátu: 01000004.p12
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EETin - Datum zaslání:
22.8.2016 9:28:31
EETinOff - Datum zaslání s offsetem: 2016-08-22T09:28:31+02:00
EETout - Datum odpovědi:
27.10.2016 11:37:19
EEToutOff - Datum odpovědi s offsetem: 2016-10-27T11:37:19+02:00
TimeOut - Timeout komunikace: 5000
uuid_zpravy - UUID: 77c94830-5662-445f-8b9a-b9ba900e5140
overeni - Overeni:
FALSE
rezim - Rezim:
0
dic_popl - DIC:
CZ00000019
dic_poverujiciho - DICZast:
id_provoz - IDProvoz:
273
id_pokl - IDpokl:
/5546/RO24
prvni_zaslani: TRUE
porad_cis: 010002
dat_trzby: 2016-08-22T09:26:31+02:00
dat_odesl: 2016-08-22T09:28:31+02:00
celk_trzba: 4460.00
oHlav.bkp:
63509cfb-34fc1a7b-554421d3-16f5dcdc-2b443be1
oHlav.dat_odmit:
1899.12.30 00:00:00
oHlav.dat_odmitSpecified: FALSE
oHlav.dat_prij:
2016.10.27 11:37:19
oHlav.dat_prijSpecified: TRUE
oHlav.uuid_zpravy:
77c94830-5662-445f-8b9a-b9ba900e5140
oPolo.fik:
4e12dab2-6a5c-4d7e-bc40-c71806870c18-ff
oPolo.test:
TRUE
oPolo.testSpecified:
TRUE

O.K.
437 ms

5.23 TimeOut
2016.11.25a / 00:00
002) EET - Timeout
- nastaven na 3 sekundy
- dle zákona nelze nastavit nižší než 2 sekundy, obsluhy pokladen s tím musí počítat, že např.
v případě výpadku Internetu nebo spojení se servery EET vyjede účtenka až po min. 3 sekundách
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2016.11.24a / 00:00
005) EET - Timeout
- nastaven z 5 na 10 sekund
- v drtivé většíně případů je zpoždění způsobené EET v řádu stovek ms
- obsluha pokladny musí vyčkat, dokud se účtenka nevytiskne, max. 10 sekund

5.24

Tisk účtenky
2016.12.29a / 11:00
002) Tisk účtenky - uživatel 112016
- upraveno dle vzorových zadání
- na konci účtenky vynechány řádky:
- DIČ
- Číslo účtenky
- Datum tržby
- Př.:
Provozovna: 91
Pokladní zařízení: R1
Částka tržby: 45.00 Kč
Běžný režim
BKP: 2fc25e0f-9f2ac625-c38e5059ecf47d00-fdcacca4
FIK: ef9464dd-3765-4676-a107d46a2e9fa9b1-03
- řádek Částka tržby ponechán pro kontrolu, jde o nejdůležitější údaj EET
- DIČ musí být nastaven v konfiguraci v jednom ze 4 řádků hlavičky účtenky
- v případě platby hotově se při záporné částce pro zaplaceno na účtenku píše Vráceno hotově
- je možná kombinace platby stravenkami a kartou
R1/48630 29.12.2016 10:37:41
----------------------------------lahůdky
1* 105.90 105.90b
lahůdky
1* 101.00 101.00b
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lahůdky
-1* 101.00-101.00b
----------------------------------Celkem
Kč 105.90
===================================
Stravenky
Kč 100.00
Platba kartou
Kč
5.90
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%

2016.12.27d / 19:00
002) Tisk účtenky - uživatel 112016
- upraveno dle vzorových zadání

2016.12.27c / 17:00
002) Tisk účtenky - uživatel 112016
- upraveno dle vzorových zadání

2016.12.27b / 14:00
003) Tisk účtenky - uživatel 112016
- upraveno dle zadání

5.25 Účtenka
2017.05.11a / 00:00
002) POS
- upraveno generování účtenky + EET pro samostatné zadání:
částa + Shift + F5
pro dodatečné samostatné zadání platby platební kartou

2017.03.16a / 00:00
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002) POS
- upraven tisk daňové tabulky na účtence
- pro speciální čísla zboží 98764 - Pečivo/F4 a 98766 - Maso/F6 lze v kartě zboží nastavit libovolnou
sazbu DPH, tedy i 0 = 0% a 3 = 10%

2017.02.28a / 00:00
004) Datum verze ES manas na konci účtenky a skladového dokladu
- rozlišeno, zda je přeloženo standardně (Př.: 20170228) nebo pro MO/POS Hruška (Př.:
20170228hp)

2017.02.14a / 00:00
003) POS - účtenka
- generuje se z pole SarzeIndex v řádku dokladu (= celková cena v řádku dokladu v halířích)

2017.01.27a / 00:00
002) POS - účtenka
- upraveno zaokrouhlení
- Př.:
----------------------------------drogerie
1* 89.50 89.50c
----------------------------------Celkem
Kč
89.50
Zaokrouhlení
Kč
0.50
Po zaokrouhlení
Kč
90.00
===================================
Stravenky
Kč
90.00
Zaplaceno hotově
Kč
0.00

----------------------------------drogerie
-1* 89.50 -89.50c
----------------------------------Celkem
Kč
-89.50
Zaokrouhlení
Kč
-0.50
Po zaokrouhlení
Kč
-90.00
===================================
Stravenky
Kč
90.00
Zaplaceno hotově
Kč
0.00
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2017.01.26a / 00:00
004) POS - nový přehledný tvar účtenky
- uvolněno i pro franšízanty MO sítě Hruška

2017.01.25a / 00:00
002) POS - doplněno logování zaokrouhlení na účtence

2017.01.24b / 01:00
003) POS - účtenka
- upraveny Láhve prodané a Láhve vrácené dle zadání
- Př.:
--------------------------------------------------R1/38
24.1.2017 12:11:26
----------------------------------Primátor nea
1*
9.90
9.90b
Láhve prodané
Kč
3.00a
----------------------------------Celkem
Kč
12.90
Zaokrouhlení
Kč
0.10
Po zaokrouhlení
Kč
13.00
===================================
Láhve vrácené
Kč
6.00
Zaplaceno hotově
Kč
20.00
Vrátit
Kč
13.00
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
---------------------------------------------------

2017.01.24a / 00:00
002) POS
- účtenka
- upraveno - zcela vpravo "a" pro DPH 0%:
- Láhve
- Láhve vrácené
- CashBack
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- vždy jako poslední řádek na účtence před sazbami DPH
- na účtence uvedeno jako:
CashBack vrátit hot.

2017.01.23a / 00:00
002) POS
- účtenka
- upraveno:
- Láhve
- Láhve vrácené
- upraveno:
- Opakování tisku
- Tisk 2x

2016.12.30b / 12:00
002) EET - Účtenka
- upraveno Vrátit - tiskne se jen nenulové

2016.12.30a / 12:00
002) EET - Účtenka
- upraveno Vrátit

5.26 VO
2018.10.18a / 00:00
002) EET sklad
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- upraven zápis do hlavičky dokladu

2018.08.23a / 00:00
002) Uživatel 112016
- upraveno opakované odesílání EET na VO
- nasaďte na všechny počítače na VO, na kterých se odesílá EET

2017.02.28c / 14:00
002) EET VO

2017.02.28b / 13:00
002) EET MO
- tisk účtenky s daňovou tabulkou - upraveno DPH 0% - pouze láhve prodané

2017.02.28b / 13:00
003) EET VO
- upraven Deník dokladů HO+CA - opakované odeslání neodeslaných EET zpráv

2017.02.28a / 00:00
002) EET MO/VO - Servis / Dashboard EET
- Opakovaně odešli EET
- odešlou se zprávy EET z MO/VO
- zrušena záložka Test EET

2017.02.28a / 00:00
003) EET VO
- upraveno generování deníku dokladů HO/CA
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2017.02.27a / 09:00
002) EET/VO - uživatel 112016
- pro uchování dat o EET v hlavičce HO/CA dokladu použito pole BlobMemoPoznamka místo pole
BlobMemo
- projeví se až pro doklady uzavřené min. pod verzí 2017.02.27a
- upraven opakovaný tisk uzavřeného dokladu HO/CA
- správně se tiskne EET text s PKP pro neodeslaný doklad s UAdmin = -1
- ověřeno opakované odeslání neodeslané EET zprávy s UAdmin = -1
- při opakovaném tisku takového HO/CA dokladu, který byl opakovaně správně odeslán,
je na dokladu uveden FIK

2017.02.23c / 02:00
002) EET VO - uživatel 112016
- pro skladové doklady HO/CA opět povolen tisk přes Windows- NE ale pro účely EET!
pro EET je ale pro každý doklad HO/CA provést jeho tisk a uzavření v textovém tisku
- při tisku skladového dokladu HO/CA se generování a odeslání EET provede jednorázově při
uzavření dokladu ve funkci Tiak + EET v okně Tisku dokladu, do té doby je možné doklad měnit

2017.02.23b / 01:00
002) EET VO - uživatel 112016
- definitivní tvar EET textu na konci HO/CA dokladu
Př.:
Běžný režim / Provozovna: 4621 / Pokladní zařízení: 44953 / Částka tržby: 3600.00 Kč
BKP: 4d85ec01-c164b37c-3d2c22ac-53b5ff11-76df9654 / Datum tržby: 2017-02-23T04:14:03+01:00
FIK: bfd5497c-5f96-46cc-847b-8c2f3a66232e-01
- EET text je uveden na konci HO/CA dokladu i v případě opakování tisku
je uložen v hlavičce dokladu v poli BlobMemo
platí až pro doklady vytvoření od verze programu 2017.02.23b / 01:00
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- za Datum tržby se považuje datum a čas tisku dokladu HO/CA
je uveden ve tvaru, v jakém se odesílá na EET
- text EET se na konec dokladu HO/CA doplní v okamžiku zvolení Tisk + EET v seznamu dokladů
nebo řádcích dokladu a v tomto okamžiku se doklad HO/CA automaticky uzavře a není možné v
něm
již dělat změny
funkci Tisk pro doklady HO/CA tak nelze použít pouze pro zobrazení náhledu tisku s možností
následných změn, změny je nutné provádět formou opravného HO/CA dokladu

2017.02.23a / 00:00
002) EET VO - uživatel 112016
- jako číslo pokladního zařízení se bere číslo počítače
každý počítač na VO, na kterém se budou pořizovat HO/CA doklady, by měl mít nastaveno
jedinečné
číslo PC
Číslo PC je uloženo v registrech PC v:
HKEY_CURRENT_USER
\software\
option669
option669 je řetězcový parametr a měl by obsahovat číslo PC ve tvaru 00000 - 65535
- doklad HO/CA
- na konci pracovní verze EET textů - zatím pod sebou pro ověření správnosti údajů
- při opakování tisku dokladu, který je doplněn na konci o texty EET a je uzavřen,
již doklad neobsahuje na konci informace o EET
doklad HO/CA (neplatí pro jiné typy dokladů na VO) je nutné z důvodu EET vytisknou fyzicky
při prvním tisku - v tomto okamžiku se doklad automaticky uzavře a obsahuje na konci texty EET
nelze tak tisknout, ani jen za účelem náhledu, u dokladů HO/CA pracovní verzi tisku, při tisku
(prvním) musí být doklad HO/CA fyzicky vytištěn a je odeslána EET zpráva
při nutnosti provést na dokladu HO/CA opravu je nutné vytvořit nový opravný doklad

2017.02.22a / 00:00
003) EET VO - uživatel 112016
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- pouze pro doklady HO a CA
- EET se zatím negeneruje ani neodesílá, na konci dokladu HO a CA se zobrazí
--- EET --- tyto doklady se tisknou pouze přes textový mustr - jsou blokovány funkce:
- Doklad sklad / Doklady - seznam dokladů / Tisk Win / Tisk #2
- Doklad sklad / Řádky - řádky dokladu / Tisk Win / Tisk #2 / Win
- Doklad sklad / Řádky - řádky dokladu / Tisk Win / Tisk #3 / Win
- opakované odeslání případně neodeslaných EET zpráv se provede po spuštění funkce:
- Doklad sklad / Doklady - seznam dokladů / Účetnictví / Deník dokladů
- po dobu odesílání se zobrazí červený text:
Vyčkejte!!! Odesílám neodeslané EET zprávy
- při tisku dokladu HO/CA v okně tisku dokladu:
- tlačítko Tisk se změní na Tisk + EET
- pod tímto tlačítkem ve žlutém poli zobrazen text"
EET doklad HO/CA se automaticky uzavře.
- doklad se automaticky uzavře a odešle se zpráva EET
- zablokována funkce TiskWin1

6

ES manas

6.1

Agenda
2016.01.05a / 00:00
003) Doplněn log - INI_Agenda

2014.09.04a / 00:00
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001) HP agenda
- zrychlení při spuštění, nepřebírá se konfigurace z roku 2013 do roku 2014

2014.08.26a / 00:00
003) Lépe ošetřena práce s agenda.ini a agendas.ini

2013.05.24a / 00:00
003) Jako implicitní agenda použita XX - místo _P/_U

2005.01.04a / 08:00
01) FAQ - Zrušení nepoužívané agendy
- agenda odpovídá jedné zpracovávané firmě
- označení agendy je tvořeno 2 znaky - 1. znak MUSÍ být písmeno, 2. znak
může být písmeno nebo číslice
- agendy obsahující podtržítko jsou určeny pro demo data
- zrušení nepoužívané agendy je nutné provést ručně, neexistuje pro to
žádná funkce, aby nemohlo dojít ke zrušení omylem
- pro zrušení agendy je nutné provést - jednouživatelská lokální verze programu [SingleExe]:
a) Servis / Konfigurace / Program / Agenda
- Číselník agend
- nastavte aktuální řádek v tabulce agend na požadovanou agendu
a stiskněte tlačítko '-' (Zruš větu)
na dotaz Delete records? povolte OK
- Číselník agend skladů
- nastavte aktuální řádek v tabulce agend skladů na požadovanou agendu
a stiskněte tlačítko '-' (Zruš větu)
na dotaz Delete records? povolte OK
tímto postupem dosáhnete toho, že se agenda nebude nabízet k výběru
v okně Přihlášení
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b) pokud chcete zrušit všechny datové soubory nepoužívané agendy,
zrušte v adresáři programu (c:\Program Files\manas) všechny soubory,
které začínají dvěmi znaky označení agendy a končí příponou .FF2
- pro zrušení agendy u síťové verze programu je postup shodný, datové soubory
jsou ale umístěny v datovém adresáři serveru a jejich zrušení by měl provést
správce sítě

2005.01.03a / 12:00
04) FAQ - Na co má vliv jiné označení agendy skladu než agendy?
- agenda odpovídá celé firmě a ta může pracovat s několika samostatnými sklady - ty
mají samostatný číselník zboží atd., ale např. společný číselník partnerů
(z důvodu jednoho společného číselníku partnerů v saldokontu v účetnictví za celou firmu)
- seznam datových tabulek, u kterých je místo označení Agendy aa použito označení Agendy sklad
as:
AgendaSklad+'__Z201' ... číselník zboží
AgendaSklad+'__ZS01' ... číselník skupin zboží
AgendaSklad+'__ZI01' ... informace o zboží
AgendaSklad+'__O201' ... číselník obalů
AgendaSklad+'__CK00' ... číselník čárkového kódu
AgendaSklad+'__DO00' ... číselník dodavatelů
AgendaSklad+'__ZZ01' ... zakladač
AgendaSklad+RokZnak+'_X_'+DokladDruh ... hlavičky skladových/POS dokladů typu DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Y_'+DokladDruh ... řádky skladových/POS dokladů typu
DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+'_MO00' ... nápočty/měsíční grafy z hlaviček dokladů (po uzavření dokladu
při tisku)
AgendaSklad+RokZnak+'_MO01' ... nápočty/měsíční grafy z řádků dokladů (v reálu)
... jako RokZnak může být nastaven minulý nebo předminulý rok
AgendaSklad+RokZnak+'T'+AktualniTydenRetezec+'00' ... nápočty/týdenní grafy z hlaviček dokladů
(po uzavření dokladu při tisku)
AgendaSklad+RokZnak+'T'+AktualniTydenRetezec+'01' ... nápočty/týdenní grafy z řádků dokladů (v
reálu)
... jako AktualniTydenRetezec může být nastaven minulý nebo předminulý týden
AgendaSklad+RokZnak+'_'+'QR90 ... datový sklad pro sklad/POS
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Z_00' ... pohyby / nápočty
AgendaSklad+'__ZP00'
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'W_00
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AgendaSklad+'__WP00
AgendaSklad+RokZnak+'NAPOC'
kde AgendaSklad je označení agendy skladu, např. AS pro sklad AS
DokladDruh je označení druhu dokladu, např. FA pro fakturu
RokZnak je označení roku, např. 5 pro 2005
MesicZnak je označení měsíce - 1-9 pro leden - září, A pro říjen, B pro listopad, C pro prosinec
AktualniTydenRetezec je označení týdne 01-54
ostatní tabulky jsou společné pro celou agendu

2004.06.12a / 12:00
05) FAQ - Jak zjistit seznam používaných agend (jednouživatelská verze programu)
a) Ve Windows klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start (vlevo dole na
ploše) a zvolte Prozkoumat - spustí se průzkumník
b) Levým tlačítkem myši vyberte složku c:\Program Files a v ní složku manas
(nebo složku, ve které je soubor manas.exe)
c) Klikněte v pravém okně Průzkumníka pravým tlačítkem myši mimo ikony a zvolte
Seřadit ikony / Podle názvu
názvy souborů s příponou FF2 (datové soubory programu) začínají vždy
zleva právě označením agendy (1. a 2. znak názvu zleva), lze tak snadno
udělat seznam všech používaných agend
06) FAQ - Jak doplnit chybějící agendy do seznamu agend
a) Spusťte program manas v libovolné agendě a přihlašte se systémovým heslem
b) Servis / Konfigurace / Program / Agenda
Číselník agend
- pro doplnění nové agendy klikněte v navigátoru na tlačítko Plus (+)
do tabulky se přidá nový prázdný řádek
- klikněte do prázdného pole ve sloupci Agenda a zadejte označení agendy
- musí jít o 2 znaky (velká písmena a číslice)
- poté dvakrát klikněte do prázdného pole ve sloupci Popis a zadejte
popis agendy, který se bude nabízet při přihlášení při výběru agendy
- poté potvrďte zápis zadaných údajů do tabulky kliknutím na tlačítko
Potvrzení ("fajfka" - 3. tlačítko zprava v navigátoru)
- postupně stejným způsobem doplňte ostatní požadované agendy
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- chybný zápis řádku v tabulce lze zrušit kliknutím na tlačítko Zrušení (-)
a povolení OK na dotaz Delete record?
Stejným způsobem doplňte stejné agendy i ve funkci
Číselník agend skladů
07) FAQ - Jak nastavit pro zvolenou agendu účtování v Daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
- po spuštění programu v Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení
zrušte zaškrtnutí u parametru Podvojné účetnictví.

2003.06.28a / 13:00
03) Postup založení nové agendy
1) v okně Přihlášení zvolit záložku Nová agenda
2) do pole Popis napsat popis zakládané agendy
3) vpravo od pole Popis vybrat dvojznakové označení nové agendy
1. znak může být písmeno A-Z
2. znak může být písmeno A-Z nebo číslice 0-9
4) stisknout tlačítko Vytvoř
nová agenda se vytvoří po povolení, po oznámení vytvoření se záložka přepne
do Výběr agendy, kde se přímo nastaví nová agenda a stačí pouze zadat heslo
pro přihlášení
5) pokud se mají do nově vytvořené agendy
- pouze ihned po vytvoření, po spuštění nově vytvořené agendy již tuto
akci nelze opakovat!
převzít základní data z již existující agendy:
a) přepnout se opět do záložky Nová agenda
b) vybrat agendu a rok, ze které se mají data převzít
c) po stisknutí Převezmi se převezmou následující tabulky:
MAD1 - majetek / druhy majetku
MAO1 - majetek / osoby
MAU1 - majetek / umístění
UO11 - účto / účtová osnova
UQ11 - účto / typy dokladů
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US11 - účto / střediska
UZ11 - účto / zakázky
AU00 - auta
CK00 - čárkový kód
DO00 - dodavatelé
O201 - obaly
P200 - partneři
PS00 - skupiny partnerů
RI00 - řidiči
SK00 - střediska
Z201 - zboží
ZS00 - skupiny zboží

2003.01.01a / 01:00
02) Konfigurace
- údaj o posledním zvoleném parametru (při přihlášení) je umístěn v souboru:
agenda.ini ... Agenda
agendas.ini ... Agenda sklad
stredisk.ini ... Středisko
při prvním spuštění se nastaví XX / XX / 01
- pro každou Agendu je samostatná síťová konfigurace, nutno nastavit při prvním
spuštění (síťová konfigurace je v tabulce aa__PC00 pod větou 999999, aa je Agenda)
lokální konfigurace je společná pro všechny agendy

2002.09.19a / 08:00
02) Poznámky
- označení agendy a agendy skladu MUSÍ začínat 'A'..'Z' a nesmí začínat číslicí

2000.05.28b / 11:00
03) Nazvy databazi agend a agend skladu zmeneny opet na X___AA00.FFD a
X___AS00.FFD

ZRUŠENÍ AGENDY
Potřebujeme-li zrušit existující nepoužívanou agendu, postupujeme následovně:
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a) Prvním krokem dosáhneme toho, že se agenda nebude nabízet při spuštění programu v seznamu
agend. Otevřeme postupně Servis > Konfigurace > Program > Agenda > zvolíme Číselník agend a
Číselník skladů, zvolíme agendu ke zrušení a klikneme na tlačítko "-" nad seznamem agend. Potvrdíme
zrušení a agenda se nebude nadále nabízet. Tento krok je nutno provést v číselníku agend i číselníku
skladů.
b) Faktické smazání existujících databází agendy na disku počítače je druhý krok, který lze provést
kdykoliv později.

6.2

Agendy - Tabulky
===================================================
Agendy
--------------------------------------------------Druh: AA00
Typ: DBXX
Název: Číselník agend
Soubor: X___AA00
Soubor: X___AA00_MaMa
Funkce: Servis / Konfigurace / Program - Číselník agend
--------------------------------------------------Druh: AS00
Typ: DBXX
Název: Číselník agend skladů
Soubor: X___AS00
Soubor: X___AS00_MaMa
Funkce: Servis / Konfigurace / Program - Číselník agend skladů
===================================================

6.3

Aktualizace programu
2015.07.29a / 00:00
000) Po dnešním několikahodinovém výpadku našeho stahovacího serveru jsme jej přesunuli ke
spolehlivějšími ISP.
Novinky:
- větší spolehlivost a rychlost stahování
- není nutné zadávat přihlašovací údaje, program je zabezpečen jinak

2013.07.31a / 00:00
003) Posunut datum povinné aktualizace programu pro platící uživatele
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2013.05.06a / 00:00
003) Posunut termín povinného upgrade (neplatí pro uživatele 112016)

2012.06.21a / 00:00
002) Upraven AutoUpgrade

FAQ - Aktualizace programu na pokladně / počítači v síti
A) na příjmovém počítači:
1) F12
2) Načti aktuální verzi programu z Internetu (vpravo dole)
povolit
uzavřít okno datového skladu
B) na pokladně:
1) F12
2) zvolte požadovanou verzi programu (manasPOS.exe/manasPOSnx.exe)
a spusťte:
Instaluj verzi programu (vlevo dole)

2010.11.22a / 23:00
004) F12 - Globální funkce
- instalace verze programu umožněna i z klávesnice:
F2 - Kontrola UPGRADE
F3 - Instaluj verzi programu
F4 - výběr Dostupné verze programu ... volba šipkou nahoru/dolů, potvrzení F3

FAQ - Postup aktualizace ES manas na pokladnách
Na příjmovém počítači:
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1) v ES manas stiskněte klávesu F12 - otevře se okno
Globální funkce
2) v tomto okně vpravo dole spusťte:
Načti aktuální verzi programu z Internetu
3) otevře se informační okno, ve kterém se dozvíte,
zda je dostupná novější verze programu, než máte
nainstalovánu
4) v dalším informačním okně s povolením se
zobrazí informace:
Uložit aktuální verzi programu [2010.04.24a/00:00]
do datového skladu?
povolte Ano
a počkejte na dokončení downloadu
poté se otevře okno Datový sklad AutoUpgrade
toto okno ukončete klávesou Esc
Na pokladně nebo jiném počítači v síti:
1) v ES manas stiskněte klávesu F12 - otevře se okno
Globální funkce
2) v tomto okně dole zvolte v Dostupných verzích
tu verzi programu, kterou chcete nainstalovat - na
pokladně by to měla být verze manasPOS.exe nebo
manasPOSnx.exe, datum verze je uveden v řádku
a vpravo dole spusťte:
Instaluj verzi programu
po chvíli se program ukončí a sám spustí pod již
novou verzí programu

2010.01.01a / 00:00
001) Na příjmový počítač nainstalujte tuto verzi programu postupem:
a) F12 - Globální funkce programu
b) Kontrola UPGRADE ... dole uprostřed
c) povolit aktualizaci programu
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2009.12.31a / 00:00
001) Na příjmovém počítači stiskněte F12 a v okně Globální funkce dole uprostřed Kontrola
UPGRADE a povolte aktualizaci programu
po aktualizaci se přihlašte do roku 2010 - v okně Přihlášení v poli Datum
zadejte
01.01.2010 a POTVRĎTE ENTER
a vyčkejte, až zmizí červené podsvícení pole
v roce 2010 potom ověřte, zda je správně nastavena konfigurace
POZOR - tato akce by měla být provedena dříve, než se v roce 2010 přihlásí
první pokladna
DOPORUČUJEME také do správy verzí nahrát tuto verzi postupem:
1) v ES manas stiskněte klávesu F12 - otevře se okno
Globální funkce
2) v tomto okně vpravo dole spusťte:
Načti aktuální verzi programu z Internetu
3) otevře se informační okno, ve kterém se dozvíte,
zda je dostupná novější verze programu, než máte
nainstalovánu
aktuálně dostupná verze programu k AutoUpgrade
je 2009.12.16b/12:00
4) v dalším informačním okně s povolením se
zobrazí informace:
Uložit aktuální verzi programu [2009.12.31a/00:00]
do datového skladu?
povolte Ano
a počkejte na dokončení downloadu
poté se otevře okno Datový sklad AutoUpgrade
toto okno ukončete klávesou Esc
v okně Globální funkce se v Dostupné verze programu
doplní informace o plné i POS verzi programu
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dostupné v datovém skladu správce verzí programu
po instalaci novější verze programu se takto můžete
jednoduše vrátit k libovolné tímto postupem uložené
starší verzi programu tak, že zvolíte požadovanou
uloženou starší verzi programu a spustíte:
Instaluj verzi programu
pro instalaci na příjmový počítač slouží plná verze
programu manas.exe nebo manasNX.exe, pro instalaci
na pokladny slouží POS verze manasPOS.exe nebo
manasPOSnx.exe

2009.11.30a / 00:00
- od předchozí verze 2009.11.26b / 01:00 je program doplněn snadnou
správou nainstalovaných verzí a velmi snadno tak lze aktualizovat
verzi programu kromě hlavního příjmového počítače i na jednotlivých
pokladnách a náhledových skenerech a to bez nutnosti k přeinstalaci
volat odborníka
další aktualizace lze již potom provést snadno během pár minut
přímo obsluhou prodejny nebo odborníkem na dálku přes vzdálenou
správu
nový systém správy verzí programu navíc umožňuje udržovat si
archiv verzí programu a kdykoliv v případě problémů s aktuální verzí
programu se jednoduchým způsobem vrátit do vyřešení problému
k libovolné archivované verzi předchozí, to vše na několik
kliknutí myši bez nutnosti k tomu přizvat odborníka
pomocí nové správy verzí ES manas aktualizace snadno sami
nainstalujete na všechny počítače bez nutnosti zásahu odborníka

2009.11.26b / 01:00
- možnost instalovat z hlavního počítače na ostatní počítače
aktuální nebo starší verzi programu

2008.08.26b / 12:00
002) AutoUpgrade na MO
- nabízí se pouze pokud je dostupná aktualizace, která se týká POS
003) AutoUpgrade
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- nově dostupná verze programu se nabídne pouze 1x

2008.06.09c / 14:00
001) AutoUpgrade
- blokován, pokud již byla spuštěna některá funkce programu

2008.01.21b / 15:00
001) POS - upravena kontrola aktuální verze

FAQ - Internet
Jak zjistím, že je dostupná nová verze programu?
- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / manas.info
a klikněte na link Download, kde je uvedena Poslední verze programu,
která je dostupná k UPDATE/UPGRADE
Jak zjistím, co je v aktuální verzi programu nového?
- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Novinky
Jaký je rozdíl mezi UPDATE a UPGRADE?
- UPDATE programu - instmanasUPDATE.exe - je poslední aktuální verze programu
určená k přeinstalování programu na Vašem počítači
obsahuje pouze vlastní program manas.exe a soubor s novinkami novinky.txt
UPDATE programu bývá dostupný i několikrát za den, v novinkách, které jsou
dostupné i k přímému prohlížení ze stránky Download je podrobně popsáno,
co je v programu nového
UPDATE má velikost 4-5 MB a dá se tedy stáhnout i při pomalém připojení
k Internetu
při aktualizaci a doplnění knihoven programu je nutné před instalací
UPDATE nainstalovat nejprve UPGRADE - informaci o tom najdete v novinkách
a na stránce Download, kde je uvedeno, od které verze programu lze
UPDATE nainstalovat
- UPGRADE programu - instmanasUPGRADE.exe - je kompletní plná verze programu
(bez uživatelského kódu a některých dalších souborů), obsahuje rovněž poslední
dostupnou dokumentaci a demo data
UPGRADE má velikost > 40 MB

Přístup k aktualizacím na Internetu
http://manas.info/download.aspx
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AutoUpgrade ES manas
Při prvním spuštění programu každý den program pokud má připojení
k Internetu kontroluje, zda není dostupná jeho novější verze
a pokud ano nabídne ji k aktualizaci a je možné pokračovat krokem
4) následujícího postupu.
Tuto kontrolu lze provést i kdykoliv ručně následujícím postupem:
1) v programu uzavřete případná vnořená okna pomocí Esc až
na úroveň Pracovní plochy programu (ta se zobrazí po spuštění
počítače)
2) stiskněte klávesu F12
zobrazí se okno Globální funkce
3) v okně Globální funkce dole uprostřed stiskněte
Kontrola UPGRADE (lze použít klávesovou zkratku Alt+U)
4) pokud je dostupná novější verze programu než aktuálně nainstalovaná,
zobrazí se okno novinky.txt s novinkami v aktuální verzi programu
a informační okno
Př.:
Je dostupná nová verze ES manas:
2010.01.12c/09:00
verze programu jsou číslované podle datumu překladu programu,
během dne dále rozlišeny písmeny a-z a časem překladu
v tomto informačním okně stiskněte OK
5) po chvíli se zobrazí malé okno
Průvodce aktualizace programu
Př.:
Novější verze programu manasNX byla vydána.
UPDATE NX30300/2010.01.12c/09:00
Chcete aktualizovat vaši verzi novou?
potvrďte Ano
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6) Zobrazí se okno
Stahuji soubory ...
s vizuální informací o průběhu stahování
7) po dokončení aktualizace se zobrazí okno
Aktualizace dokončena!
v něm stiskněte OK
program se nyní automaticky ukončí a automaticky se spustí
jeho aktuální verze
verze nainstalovaného programu je vidět zde:
- v okně Přihlášení v titulku okna (horní modrý okraj okna)
Př.:
verze: ES manas [NX30300/2010.01.12c]
- v titulku Pracovní plochy programu (horní modrý okraj okna)
Př.:
ES manas [NX30300/2010.01.12c] Licence: abc / Server [SingleEXE]
zde je uveden i vlastník licence programu (abc)
Server [SingleEXE] značí, že datový server NexusDB verze 3.03.00
je zapouzdřen (embedded) přímo v programu a není nutné jej
samostatné instalovat a nastavovat
- v okně F12 - Globální funkce - nahoře uprostřed
zde je kromě verze programu
Př.:
ES manas [NX30300/2010.01.12c]
zobrazena i verze MS Windows, rychlost CPU a velikost RAM
Př.:
Win: 6.0.6002, 2660 MHz, 4096 MB
podrobnější Systémové informace jsou dostupné v
Servis / Systémové informace
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Jediné, co je nutné udělat na příjmovém počítači je toto:
a) F12 - Globální funkce programu
b) Kontrola UPGRADE ... dole uprostřed
c) povolit aktualizaci programu
d) po aktualizaci program musí mít verzi 2010.01.01a / 00:00 nebo novější

6.4

Animace
2003.01.09a / 11:00
02) Konfigurace / Další / Program
- je možné nastavit animace a texty mluvení při spuštění a ukončení programu
- Animace SplashOnShow ... animace při zobrazení úvodního Splash okna
- Animace SplashOnHide ... animace při zmizení úvodního Splash okna
... má význam i pro INFO z ČK
- Animace FormOnShow ... animace při zobrazení základního okna aplikace
- Animace FormOnHide ... animace při zmizení základního okna aplikace po ukončení

6.5

Archivace
2010.04.16a / 00:00
012) Přihlášení / Archivace
- kopie vytvořeného archivu se vytvoří na Ploše MS Windows a nakopíruje
do root každého dostupného disku C: - Z: s možností zápisu - tak se
archiv automaticky uloží i na případně připojené archivní médium

2009.12.16a / 00:00
010) Upravena práce se ZIP archivy

2008.12.17a / 08:00
001) Okno Přihlášení / Archivace / Archivace všech lokálních tabulek a
Archivace tabulek agendy
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- obnovena funkce Odešli na FTP manas.info
- zaarchivované tabulky odešle na náš FTP server a kopii prostřednictvím
WebService
- po přenosu obdržíme automaticky zprávu

2008.02.05a / 06:00
002) Archivace v okně Přihlášení po spuštění programu
- doplněna možnost odeslat archiv na FTP server manas.info
o odeslání archivu na FTP nás informujte telefonicky
lze použít POUZE u jednouživatelské lokální verze ES manas

2005.07.30a / 16:00
002) Program - Archivace při Přihlášení
- doplněna možnost odeslat archiv na FTP manas.info např, při zaslání podkladů
k vyřešení reklamace

2003.07.03a / 08:00
1) Přihlašovací okno
- Archivace
- Archivace všech tabulek
- funkce vytvoří archiv všech lokálních tabulek (soubory *.FF2)
- po vytvoření archivu je možné jej funkcí Odešli E-mailem odeslat
například autorovi programu
- Archivace tabulek agendy
- funkce vytvoří archiv všech lokálních tabulek vybrané agendy
(soubory aa*.FF2, kde aa je označení agendy)
- po vytvoření archivu je možné jej funkcí Odešli E-mailem odeslat
například autorovi programu
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6.6

AUTOUPG1
2020.03.25a / 08:00
001) Tabulka AutoUPG1 pro AutoUpgrade v GF - Globální funkce přejmenována na AutoUPG2
uložené starší verze programu se již nebudou nabízet k instalaci
002) AutoUpgrade by se nemělo nabízet cyklicky

6.7

AutoUpgrade
2021.12.20a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe pro MO síť Hruška

2021.07.10a / 00:00
===================
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška
003) 2830 - Překlad pro MO Hruška

2021.06.30a / 00:00
===================
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe pro MO Hruška

2021.04.06a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) Kompletní distribuce programu

2021.04.01a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + UPDATE:
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx41000.exe
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2021.03.29a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška
- 2149 - AutoUpgrade pro MO Hruška

2021.02.26a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška

2021.02.16a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška

2021.01.31a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe

2021.01.26a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
- upraveno

2020.11.28a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

2020.11.27a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

2020.11.26a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
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2020.11.10a / 00:00
001) AutoUpgrade obnoven
- POZOR! Nutno mít nainstalovánu EET DLL verze 13.00!

2019.09.10b / 16:00
001) AutoUpgrade manasNX.exe pro MO prodejny Hruška

2019.09.10a / 12:00
001) AutoUpgrade manasNX.exe + manasPOSnx.exe pro MO prodejny Hruška

2019.08.27a / 00:00
001) instmanasNX.exe

2019.08.01a / 00:00
001) Aktuální distribuce - Uprade + AutoUpgrade
příjmový počítač:
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx41000.exe
pokladna:
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe

2019.04.30a / 00:00
001) instmanasNX.exe

2019.01.16a / 07:00
001) manasNX.exe - AutoUpgrade

2019.01.12b / 10:00
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001) manasNX.exe - AutoUpgrade

2019.01.12a / 00:00
001) manasNX.exe - AutoUpgrade

2019.01.02a / 00:00
001) manasNX.exe - AutoUpgrade

2016.09.19a / 00:00
001) Uživatel 112016 + POS
- samostatný A u t o U p g r a d e manasNX.exe
- na prodejnu se musí nejprve nainstalovat speciální verze manasNX.exe
přeložená pro samostatný A u t o U p g r a d e manasNX.exe - link pro ruční stažení
archivu s manasNX.exe a manasPOSnx.exe zaslán již dříve e-mailem
tímto manasNX.exe se na příjmovém počítači nahradí používaný manasNX.exe,
který se aktualizoval současně s ostatními moduly programu
a následně se musí pomocí F12 + F2 aktualizovat na aktuální verzi 2016.09.19a,
která již bude další A u t o U p g r a d e pro POS instalovat automaticky
- od verze programu 2016.09.19a se na POS kontroluje A u t o U p g r a d e pro POS při
spuštění programu (manasNX.exe), spuštění importu XML dokladů nebo ručně F12+F2
pokud existuje novější verze manasNX.exe, automaticky se stáhne a na konci
oznámí, že byla stažena a program bude restartován - stačí zmáčknout OK a počkat,
až se aktualizovaná verze programu spustí
- před nasazením na prodejny prosím tento postup nejprve ověřte
- speciální verze programu pro A u t o U p g r a d e pro POS bude vždy připravena na
vyžádání a to pouze jako zcela aktuální verze programu, není možnost se vracet
ke starším verzím programu

2016.01.14a / 00:00
003) Nabídka A u t o U p g r a d e při importu XML skladového dokladu
- upraveno
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2014.12.12b / 17:00
002) Pro uživatele 112016 se po A u t o U p g r a d e nezobrazí okno s novinkami

2013.12.13a / 00:00
002) Upraven A u t o U p g r a d e a načtení aktuální verze do datového skladu

6.8

Cesty
2000.03.24a / 12:00
21) Do Konfigurace / Cesty doplneny cesty (novych 23, celkem 25) pro
MIS2000:
MIS2000 ARCHIV ... archivni soubory
DATA
... data
EMAIL ... data pro E-mail
EXPORT ... data pro export
HLP
... napovedy
IMPORT ... data pro import
LOG
... logove soubory
TEMP ... pracovni soubory
WWW
... data pro WWW
ZIP
... ZIP soubory
MIS97 DF
... deniky dokladu
MIS97 ... MIS97
MUS
... nastaveni mustru pro partnera
OBALYF5 ... obalove konto
PAS
... pasma marzi pro DPC
PS
... PS soubory
PVT
... PVT soubory
SALDOF5 ... SALDO.F5
SKU
... marze DPC pro skupiny zbozi
TISK97 ... TISK97
TISK

DOP
FOR
PTS
RPT
TISK

... doplnek dokladu (MIS97)
... mustr dokladu (MIS97)
... mustr Sinea
... mustr generatoru sestav
... tiskove sestavy

- implicitne vsechny cesty smeruji do adresare s MIS2000.EXE,
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volbou jine cesty je mozne soubory zprehlednit a oddelit
(napr. soubory v adresari TEMP lze po ukonceni MIS2000 smazat)
- v adresari C:\ se vytvari nasledujici pracovni soubory:
MIS2000.STA ... verze MIS2000
MIS2000.FFL ... prime logove zapisy hlaseni chyb FlashFiler
X.X
... data pro zaslani E-mailu
- dale se pri vytvoreni podkladu pro reklamaci vytvori adresar
C:\FFBACKUP, ktery obsahuje pro kazdou databazi soubory:
*.DT1 ... data (bez indexu, t.j. podstatne mensi nez *.FFD)
*.DCT ... popis struktury vety databaze
*.BL1 ... bloby - memo pole

6.9

CHM nápověda
FAQ - Úprava registru Windows pro správné zobrazení *.CHM help souborů
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
- v distribuci obsaženo v souboru chm.reg, který stačí spustit a povolit
doplnění registru

6.10 CSV
2016.05.24b / 13:00
004) U všech generovaných CSV souborů (jsou jich desítky) zajištěno, aby pole
neobsahovalo středník

6.11 Číslo PC
FAQ - Číslo PC
Číslo PC je v registru Windows:
1) spustit regedit.exe
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2) HKEY_CURRENT_USER\software\
3) číslo PC je číslo uložené v parametru:
option669
a lze je ručně změnit

6.12 Dashboard
2016.05.26a / 11:00
001) manasNX.exe - doplněny 3 nové funkce + okna:
- Servis - Dashboard - ADMIN
- Servis - Dashboard - Uživatel
- oprávnění:
8885 Servis / Dashboard - Uživatel
- Servis - Dashboard - Vedení
- oprávnění:
8886 Servis / Dashboard - Vedení
- informace budeme postupně přidávat

6.13 Data
2021.07.01a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška
002) Servis / Data
- implicitně záložka Váha

2013.09.04a / 00:00
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002) Servis / Data / Doplnění dat
- zrušena funkce:
Doplnění akcí oprávnění z wa00.txt
nahrazuje ji funkce:
Servis / Konfigurace / Program / Seznam akcí oprávnění - Doplnění - z wa00.txt

6.14

Data - Tabulky
===================================================
DB - Pomocná databáze
--------------------------------------------------Druh: DB
Typ: QR00
Název: mankapre
Soubor: mankapre
Funkce: Servis / Data / Doplnění dat - mankapre
===================================================

===================================================
MUSTR - pomocné databáze
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: __CENZ12 ... Cenovky
Funkce: Cenovky / Design a tisk
Soubor: _QDS01S1 ... Datový sklad - sklad - mustr systémový
Soubor: _QDS01U1 ... Datový sklad - sklad - mustr uživatelský
Funkce: Sklad / Rozbory / Datový sklad
Soubor: _QDS02S1 ... Datový sklad - mzdy - mustr systémový
Soubor: _QDS02U1 ... Datový sklad - mzdy - mustr uživatelský
Funkce: Mzdy / Datový sklad - Datový sklad MZDY ...
Soubor: aa__AU88 ... Číselník aut
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník aut
Soubor: SQL_SYST
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST
Soubor: SQL_UZIV
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
Soubor: SQLUSYST
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
Soubor: SQLUUZIV
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
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Soubor: SQL_SYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST - Pekárna
Soubor: SQL_UZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV - Pekárna
Soubor: SQLUSYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto - Pekárna
Soubor: SQLUUZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto - Pekárna
Soubor: X__MUSTR
Funkce: MISREPORT_Mustr / Tisk Win skladového dokladu
===================================================

FAQ - Význam tabulek X_ a _X:
A_rrmmdd ... síťový log, zatím v testovacím provozu
G_rrmmdd ... dříve log, v aktuální verzi není použito
L_rrmmdd ... dříve log, v aktuální verzi není použito
M_rrmmdd ... marže při prodeji zboží
zápis musí být povolen zaškrtnutím pole MarzeVRealu
v Servis / Konfigurace / Grafy / Zpracování zásob
R_rrmmdd ... replikace dat
X_ ......... systémové tabulky
__ ......... systémové tabulky

_D ......... DEMO - domácí účetnictví
_J ......... DEMO - daňová evidence/JU
_G ......... dříve log, v aktuální verzi není použito
_M ......... DEMO - mzdy
_N ......... DEMO - nezisková organizace
_P ......... DEMO - POS - prodejna
_R ......... DEMO - příspěvková org.
_S ......... DEMO - sklad
_U ......... DEMO - účetnictví/PU
_Z ......... DEMO - zjednodušené účetnictví
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2005.01.03b / 18:00
01) FAQ - Aktuální seznam používaných datových tabulek
sklad / POS:
AgendaSklad+RokZnak+'_X_'+Doklad_Druh ... hlavičky skladových/POS dokladů typu DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Y_'+Doklad_Druh ... řádky skladových/POS dokladů typu
DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+'_MO00' ... nápočty/grafy měsíční po uzavření dokladu při tisku
AgendaSklad+RokZnak+'_MO01' ... nápočty/grafy měsíční v reálu z řádku dokladu
AgendaSklad+RokZnak+'T'+TydenRetezec+'00' ... nápočty/grafy týdenní po uzavření dokladu při tisku
AgendaSklad+RokZnak+'T'+TydenRetezec+'01' ... nápočty/grafy týdenní v reálu z řádku dokladu
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Z_00' ... pohyby zboží
AgendaSklad+'__ZP00' ... pohyby zboží - pouze příjem
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'W_00' ... pohyby zboží
AgendaSklad+'__WP00' ... pohyby zboží - pouze příjem
M_rrmmdd ... marže pro datum dd.mm.rr
AgendaSklad+RokZnak+'_'+'QR90' ... datový sklad pro sklad/POS
Agenda+'__OK00' ... obalové konto
_CENOVKY ... cenovky POS
mzdy:
____QZ31 ... číselník složek mezd
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ11' ... zaměstnanci
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ22' ... složky mzdy
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ13' ... rodinní příslušníci
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ24' ... trvalé složky mzdy
Agenda+RokZnak+'_'+'QZ40' ... datový sklad - mzdy
účetnictví / daňová evidence:
Agenda+RokZnak+'_UH11' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH12' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH13' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH14' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH15' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH16' ... hlavičky

účetních dokladů - aktuální rok
účetních dokladů - minulý rok
účetních dokladů - zrušeno
účetních dokladů - zrušeno minulý rok
účetních dokladů - platby
účetních dokladů - úhrady

Agenda+RokZnak+'_UR11' ... řádky účetních dokladů - aktuální rok
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Agenda+RokZnak+'_UR12' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR13' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR14' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR15' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR16' ... řádky

účetních dokladů - minulý rok
účetních dokladů - zrušeno
účetních dokladů - zrušeno minulý rok
účetních dokladů - platby
účetních dokladů - úhrady

Agenda+RokZnak+'_UO11' ... účtová osnova
X___UO00 ... vzorová účtová osnova 2002
X___UO03 ... vzorová účtová osnova 2003
X___UO04 ... vzorová účtová osnova 2004
X___UO05 ... vzorová účtová osnova 2005
X___UO04NO ... vzorová účtová osnova 2004 - nezávislé organizace
X___UOJU ... vzorová účtová osnova - daňová evidence
Agenda+RokZnak+'_UQ11' ... číselník typů dokladů
Agenda+RokZnak+'_US11' ... číselník středisek
Agenda+RokZnak+'_UZ11' ... číselník zakázek
Agenda+RokZnak+'_UDEU' ... číselník DPH od 1.5.2004
Agenda+RokZnak+'_UDP4' ... číselník DPH do 30.4.2004
Agenda+RokZnak+'_UDP5' ... číselník DPH do 30.4.2004 - 343.xxx
evidence majetku:
Agenda+RokZnak+'_MA00' ... majetek - majetek
Agenda+RokZnak+'_MA01' ... majetek - drobný majetek
Agenda+RokZnak+'_MAD1' ... majetek - druhy majetku
Agenda+RokZnak+'_MAO1' ... majetek - osoby
Agenda+RokZnak+'_MAU1' ... majetek - umístění
různé číselníky:
X___AA00 ... číselník agend
X___AS00 ... číselník agend skladů
Agenda+'__AU00 ... číselník aut
Agenda+'__RI00' ... číselník řidičů
Agenda+'__P200' ... číselník partnerů
Agenda+'__PP00' ... informace o partnerovi
Agenda+'__PI00' ... informace o partnerovi podle IČO
Agenda+'__PS00' ... číselník skupin partnerů
AgendaSklad+'__Z201' ... číselník zboží
AgendaSklad+'__ZI01' ... informace o zboží
AgendaSklad+'__ZS01' ... číselník skupin zboží
AgendaSklad+'__DO00' ... číselník dodavatelů
AgendaSklad+'__O201' ... číselník obalů
AgendaSklad+'__CK00' ... číselník čárkového kódu
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__OBCECR ... číselník obcí
__OKRExx ... číselník okresů - xx OK=okresy/EU=celky EU/UC=územní celky/KR=kraje
Agenda+RokZnak+'_PC00' ... číselník počítačů, obsahuje síťovou konfiguraci
Agenda+'__SK00' ... číselník středisek
zakázky:
Agenda+'__BZA4' ... zakázky - akce
Agenda+'__PLN2' ... zakázky - časový plán
Agenda+'__BZR4' ... zakázky - řádky
Agenda+'__BZT4' ... zakázky - technologie
zakladač:
AgendaSklad+'__ZZ01' ... zakladač
____ZAPR ... tisk zakladač
_LZAXXXX ... logy zakladač
uživatelé a oprávnění:
____WA00 ... číselník akcí oprávnění
Agenda+'__WO00' ... číselník oprávnění
Agenda+'__WS00' ... číselník skupin oprávnění
Agenda+'__WU00' ... číselník uživatelů
SQL:
S____SQL ... systémové SQL dotazy
_____SQL ... uživatelské SQL dotazy
SQL_SYST ... kombinované SQL dotazy - systémové
SQL_UZIV ... kombinované SQL dotazy - uživatelské
SQLUSYST ... kombinované SQL dotazy - systémové - účetnictví/mzdy/majetek
SQLUUZIV ... kombinované SQL dotazy - uživatelské - účetnictví/mzdy/majetek
mustry / reporty:
S_REPORT ... systémové šablony/mustry dokladů
__REPORT ... uživatelské šablony/mustry dokladů
další systémové tabulky:
X___C100 ... číselníky
X___C000 ... číselníky - seznam
X___C001 ... číselníky
Agenda+'__DT01' ... data
X___TXT1 ... texty
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Agenda+'__IN00' ... informace
L_rrrrmmdd ... síťový log pro datum dd.mm.rrrr
X___HLP1' ... nápověda
X__MUSTR' ... nápočty
AgendaSklad+RokZnak+'NAPOC' ... nápočty

2000.06.07a / 08:00
- upraveny nazvy systemove a uzivatelske databaze reportu a SQL:
_____SQL.FFD ... uzivatelska databaze SQL prikazu (drive systemova)
__REPORT.FFD ... uzivatelska databaze reportu (drive systemova)
S____SQL.FFD ... systemova databaze SQL prikazu - NEMODIFIKOVAT - soucast distribuce !!!
S_REPORT.FFD ... systemova databaze reportu - NEMODIFIKOVAT - soucast distribuce !!!
pri volbe reportu a SQL dotazu cislem plati KLADNE cislo pro UZIVATELSKE databaze,
zaporne pro SYSTEMOVE

2000.05.20b / 18:00
02) Struktura vety pohybu (as__WP00 - prijmy, asrmW_00 - mesicni pohyby):
AutoInc
... poradove cislo zapisu vety
CisloPartnera ...
CisloZbozi ...
DatumServeru ...
MnozstviMJ ...
CenaMJ
...
DatabazeRadek ... vazba na radek dokladu
VetaRadek
...
PV
... P-prijem/V-vydej/p-storno prijem/v-storno vydej
DruhDokladu ... FA,DL,...
CKOK
... 1-porizeno snimacem carkoveho kodu
StornoOK
... 1-storno zapis radku
PC
... cislo PC
ZasobaMJ
... zasoba MJ v okamziku zapisu

2000.05.20a / 17:00
02) Popis databaze napoctu asrNAPOC
Seznam poli:
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Cislo ... cislo vety, slozeno z IndexPolozky a CisloPolozky
AutoInc ... poradove cislo zapisu vety
PV ... nema vyznam
ZmenaPocet ... pocet radku dokladu, ktere ovlivnily
ZmenaDatum ... datum a cas zmeny
ZmenaKod
ZmenaKdo ... cislo uzivatele
ZmenaPC ... cislo PC
Stav
StavArchivace
StavPrenosu
IndexPolozky ... sledovane kriterium
CisloPolozky ... cislo v ramci sledovaneho kriteria
NazevPolozky ... nazev polozky v ramci sledovaneho kriteria
Link
PosledniNC ... posledni nakupni cena Kc
DatumPosledniNC ... datum posledniho nakupu
PMJM01 - 12 ... prijem MJ v mesici
PKCM01 - 12 ... prijem Kc v mesici
VMJM01 - 12 ... vydej MJ v mesici
VKCM01 - 12 ... vydej Kc v mesici
ZCM01 - 12 ... zdrojova cena za mesic (~ K1)
ZAM01 - 12 ... zatizeni skladu za mesic (~ K1)
PMJR ... prijem MJ v roce
PKCR ... prijem Kc v roce
VMJR ... vydej MJ v roce
VKCR ... vydej Kc v roce
PSMJ01 - 13 ... pocatecni stav MJ v mesici (13 k 1.1. nasledujiciho roku)
---> MJ zasob k 1.1. v mesici
PSKC01 - 13 ... pocatecni stav Kc v mesici (13 k 1.1. nasledujiciho roku)
---> cena zasob k 1.1. v mesici
PSKG01 - 13 ... pocatecni stav kg v mesici (13 k 1.1. nasledujiciho roku)
---> hmotnost zasob k 1.1. v mesici
INMJ01 - 13 ... inventura MJ
INKC01 - 13 ... inventura Kc
INKG01 - 13 ... inventura kg
INDT01 - 13 ... datum inventury
PKG01 - 12 ... prijem kg (hmotnost) v mesici
VKG01 - 12 ... vydej kg (hmotnost) v mesici
PKGR ... prijem kg (hmotnost) v roce
VKGR ... vydej kg (hmotnost) v roce
StornoMJ01 - 12 ... storno MJ v mesici
StornoKC01 - 12 ... storno Kc v mesici
SaldoMinulychLet ... souvztaznost s ucetnictvim
---> okamzite udaje o platebni kazni a obratech
SplatnoKC01 - 12
ZaplacenoKC01 - 12
HotoveKC01 - 12
Data ... dalsi pole, dostupne jen programove
Zarazka ... pomocne pole
Seznam poli Data :
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- nepatrne snizena presnost pro snizeni velikosti dat
- obsahuje rezervni pole pro pripadne dalsi upravy a doplnky
- denni pole pro kazdy den v roce 1..31 x 1..12
- tydenni pole pro kazdy tyden v roce 1..54
PMJ_Den
PMJ_Tyden
PKc_Den
PKc_Tyden

... prijmy ve dni/tydnu
...
...
...

VMJ_Den
VMJ_Tyden
VKc_Den
VKc_Tyden

... vydeje ve dni/tydnu
...
...
...

ZasobaMJ_Den ... zasoba na konci dne /tydnu
ZasobaMJ_Tyden ...
ZasobaKc_Den ...
ZasobaKc_Tyden ...
ZC_Den

... zdrojova cena na konci dne

Zatizeni_Den ... zatizeni skladu za den (prodej ve zdrojove cene)
Seznam IndexPolozky:
9 ... ICO
1001 ... uzivatel
1002 ... dealer
1003 ... ridic
1005 ... vychystavac (polovina, pokud jsou 2)
1007 ... expedient
1008 ... auto
1009 ... scaner
1010 ... dispecer
1011 ... transfer
1013 ... zpusob porizeni: 1-scaner/2-rucne/3-automaticky
1021 ... PC
1024 ... den v tydnu 1-7
1025 ... den v mesici 1-31
1026 ... dekada v mesici 1-3
1027 ... tyden 1-54
1028 ... mesic 0-jiny rok/1-12
10291 ... ctvrtleti 1-4
10292 ... pololeti 1-2
10293 ... dekada 01/1 - 12/3
1081 ... jakost 0-9
1082 ... DPH 0-0%/1-5%/2-22%/3-?
10822 ... obaly DPH 0-0%/1-5%/2-22%/3-?
1083 ... druh dokladu 'FA','DL', ...
161 ... cena [Kc] MJ
0;0,1-0,9;1-9;10-90;100-900;1000-9000;10.000-90.000;
100.000-900.000;999.999 a vetsi
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162 ... hmotnost [kg] MJ
0;0,1-0,9;1-9;10-90;100-900;1000-9000;9.999 a vetsi
163 ... marze [%] 0 az 80;90;100-900,999
pocitana z denni zdrojove ceny
164 ... zaporna marze [%] 1-9;10-90;100-900;999
pocitana z denni zdrojove ceny
165 ... CELKEM ZBOZI
166 ... CELKEM OBALY
17 ... obaly
18 ... skupina zbozi
19 ... zbozi
2059 ... celek EU
206 ... obec
2071 ... okres
2072 ... kraj
2073 ... celek
2074 ... ctverec 10
2075 ... ctverec 25
2076 ... ctverec 50
2077 ... ctverec 100
2078 ... typ ceny 0-29
2079 ... cesta
209 ... partner
210 ... TEST - kontrolni soucty pro overeni spravnosti

FAQ - Aktualni seznam pouzivanych datovych tabulek
sklad / POS:
AgendaSklad+RokZnak+'_X_'+Doklad_Druh ... hlavicky skladovych/POS dokladu typu DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Y_'+Doklad_Druh ... radky skladovych/POS dokladu typu
DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+'_MO00' ... napocty/grafy mesicni po uzavreni dokladu pri tisku
AgendaSklad+RokZnak+'_MO01' ... napocty/grafy mesicni v realu z radku dokladu
AgendaSklad+RokZnak+'T'+TydenRetezec+'00' ... napocty/grafy tydenni po uzavreni dokladu pri tisku
AgendaSklad+RokZnak+'T'+TydenRetezec+'01' ... napocty/grafy tydenni v realu z radku dokladu
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Z_00' ... pohyby zbozi
AgendaSklad+'__ZP00' ... pohyby zbozi - pouze prijem
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'W_00' ... pohyby zbozi
AgendaSklad+'__WP00' ... pohyby zbozi - pouze prijem
M_rrmmdd ... marze pro datum dd.mm.rr
AgendaSklad+RokZnak+'_'+'QR90' ... datovy sklad pro sklad/POS
Agenda+'__OK00' ... obalove konto
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_CENOVKY ... cenovky POS
ucetnictvi / danova evidence:
Agenda+RokZnak+'_UH11' ... hlavicky
Agenda+RokZnak+'_UH12' ... hlavicky
Agenda+RokZnak+'_UH13' ... hlavicky
Agenda+RokZnak+'_UH14' ... hlavicky
Agenda+RokZnak+'_UH15' ... hlavicky
Agenda+RokZnak+'_UH16' ... hlavicky
Agenda+RokZnak+'_UR11' ... radky
Agenda+RokZnak+'_UR12' ... radky
Agenda+RokZnak+'_UR13' ... radky
Agenda+RokZnak+'_UR14' ... radky
Agenda+RokZnak+'_UR15' ... radky
Agenda+RokZnak+'_UR16' ... radky

ucetnich dokladu - aktualni rok
ucetnich dokladu - minuly rok
ucetnich dokladu - zruseno
ucetnich dokladu - zruseno minuly rok
ucetnich dokladu - platby
ucetnich dokladu - uhrady

ucetnich dokladu - aktualni rok
ucetnich dokladu - minuly rok
ucetnich dokladu - zruseno
ucetnich dokladu - zruseno minuly rok
ucetnich dokladu - platby
ucetnich dokladu - uhrady

Agenda+RokZnak+'_UO11' ... uctova osnova
X___UO00 ... vzorova uctova osnova 2002
X___UO03 ... vzorova uctova osnova 2003
X___UO04 ... vzorova uctova osnova 2004
X___UO05 ... vzorova uctova osnova 2005
X___UO04NO ... vzorova uctova osnova 2004 - nezavisle organizace
X___UOJU ... vzorova uctova osnova - danova evidence
Agenda+RokZnak+'_UQ11' ... ciselnik typu dokladu
Agenda+RokZnak+'_US11' ... ciselnik stredisek
Agenda+RokZnak+'_UZ11' ... ciselnik zakazek
Agenda+RokZnak+'_UDEU' ... ciselnik DPH od 1.5.2004
Agenda+RokZnak+'_UDP4' ... ciselnik DPH do 30.4.2004
Agenda+RokZnak+'_UDP5' ... ciselnik DPH do 30.4.2004 - 343.xxx
evidence majetku:
Agenda+RokZnak+'_MA00' ... majetek - majetek
Agenda+RokZnak+'_MA01' ... majetek - drobny majetek
Agenda+RokZnak+'_MAD1' ... majetek - druhy majetku
Agenda+RokZnak+'_MAO1' ... majetek - osoby
Agenda+RokZnak+'_MAU1' ... majetek - umisteni
ruzne ciselniky:
X___AA00 ... ciselnik agend
X___AS00 ... ciselnik agend skladu
Agenda+'__AU00 ... ciselnik aut
Agenda+'__RI00' ... ciselnik ridicu
Agenda+'__P200' ... ciselnik partneru
Agenda+'__PP00' ... informace o partnerovi
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Agenda+'__PI00' ... informace o partnerovi podle ICO
Agenda+'__PS00' ... ciselnik skupin partneru
AgendaSklad+'__Z201' ... ciselnik zbozi
AgendaSklad+'__ZI01' ... informace o zbozi
AgendaSklad+'__ZS01' ... ciselnik skupin zbozi
AgendaSklad+'__DO00' ... ciselnik dodavatelu
AgendaSklad+'__O201' ... ciselnik obalu
AgendaSklad+'__CK00' ... ciselnik carkoveho kodu
__OBCECR ... ciselnik obci
__OKRExx ... ciselnik okresu - xx OK=okresy/EU=celky EU/UC=uzemni celky/KR=kraje
Agenda+RokZnak+'_PC00' ... ciselnik pocitacu, obsahuje sitovou konfiguraci
Agenda+'__SK00' ... ciselnik stredisek
zakazky:
Agenda+'__BZA4' ... zakazky - akce
Agenda+'__PLN2' ... zakazky - casovy plan
Agenda+'__BZR4' ... zakazky - radky
Agenda+'__BZT4' ... zakazky - technologie
zakladac:
AgendaSklad+'__ZZ01' ... zakladac
____ZAPR ... tisk zakladac
_LZAXXXX ... logy zakladac
uzivatele a opravneni:
____WA00 ... ciselnik akci opravneni
Agenda+'__WO00' ... ciselnik opravneni
Agenda+'__WS00' ... ciselnik skupin opravneni
Agenda+'__WU00' ... ciselnik uzivatelu
SQL:
S____SQL ... systemove SQL dotazy
_____SQL ... uzivatelske SQL dotazy
SQL_SYST ... kombinovane SQL dotazy - systemove
SQL_UZIV ... kombinovane SQL dotazy - uzivatelske
SQLUSYST ... kombinovane SQL dotazy - systemove - ucetnictvi/mzdy/majetek
SQLUUZIV ... kombinovane SQL dotazy - uzivatelske - ucetnictvi/mzdy/majetek
mustry / reporty:
S_REPORT ... systemove sablony/mustry dokladu
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__REPORT ... uzivatelske sablony/mustry dokladu
dalsi systemove tabulky:
X___C100 ... ciselniky
X___C000 ... ciselniky - seznam
X___C001 ... ciselniky
Agenda+'__DT01' ... data
X___TXT1 ... texty
Agenda+'__IN00' ... informace
L_rrrrmmdd ... sitovy log pro datum dd.mm.rrrr
X___HLP1' ... napoveda
X__MUSTR' ... napocty
AgendaSklad+RokZnak+'NAPOC' ... napocty

Replikace
- R_091216 je REPL - replikace

Aktuální seznam používaných datových tabulek
SKLAD / POS:
AgendaSklad+RokZnak+'_X_'+Doklad_Druh ... hlavičky skladových/POS dokladů typu DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Y_'+Doklad_Druh ... řádky skladových/POS dokladů typu
DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+'_MO00' ... nápočty/grafy měsíční po uzavření dokladu při tisku
AgendaSklad+RokZnak+'_MO01' ... nápočty/grafy měsíční v reálu z řádku dokladu
AgendaSklad+RokZnak+'T'+TydenRetezec+'00' ... nápočty/grafy týdenní po uzavření dokladu při tisku
AgendaSklad+RokZnak+'T'+TydenRetezec+'01' ... nápočty/grafy týdenní v reálu z řádku dokladu
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Z_00' ... pohyby zboží
AgendaSklad+'__ZP00' ... pohyby zboží - pouze příjem
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'W_00' ... pohyby zboží
AgendaSklad+'__WP00' ... pohyby zboží - pouze příjem
M_rrmmdd ... marže pro datum dd.mm.rr
AgendaSklad+RokZnak+'_'+'QR90' ... datový sklad pro sklad/POS
Agenda+'__OK00' ... obalové konto
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_CENOVKY ... cenovky POS
MZDY:
____QZ31 ... číselník složek mezd
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ11' ... zaměstnanci
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ22' ... složky mzdy
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ13' ... rodinní příslušníci
Agenda+MZDY_Obdobi+'QZ24' ... trvalé složky mzdy
Agenda+RokZnak+'_'+'QZ40' ... datový sklad - mzdy
ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE:
Agenda+RokZnak+'_UH11' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH12' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH13' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH14' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH15' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UH16' ... hlavičky
Agenda+RokZnak+'_UR11' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR12' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR13' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR14' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR15' ... řádky
Agenda+RokZnak+'_UR16' ... řádky

účetních dokladů - aktuální rok
účetních dokladů - minulý rok
účetních dokladů - zrušeno
účetních dokladů - zrušeno minulý rok
účetních dokladů - platby
účetních dokladů - úhrady

účetních dokladů - aktuální rok
účetních dokladů - minulý rok
účetních dokladů - zrušeno
účetních dokladů - zrušeno minulý rok
účetních dokladů - platby
účetních dokladů - úhrady

Agenda+RokZnak+'_UO11' ... účtová osnova
X___UO00 ... vzorová účtová osnova 2002
X___UO03 ... vzorová účtová osnova 2003
X___UO04 ... vzorová účtová osnova 2004
X___UO05 ... vzorová účtová osnova 2005
X___UO04NO ... vzorová účtová osnova 2004 - nezávislé organizace
X___UOJU ... vzorová účtová osnova - daňová evidence
Agenda+RokZnak+'_UQ11' ... číselník typů dokladů
Agenda+RokZnak+'_US11' ... číselník středisek
Agenda+RokZnak+'_UZ11' ... číselník zakázek
Agenda+RokZnak+'_UDEU' ... číselník DPH od 1.5.2004
Agenda+RokZnak+'_UDP4' ... číselník DPH do 30.4.2004
Agenda+RokZnak+'_UDP5' ... číselník DPH do 30.4.2004 - 343.xxx

Přehled tabulek
tabulka
AA00
AS00

typ tabulky
DBXX
DBXX

název FF2

význam

X___AA00
X___AS00

agendy
agendy skladů
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AU00
CK00
DB
DO00
IN00
LG00
MO00
MOAR
MOMR
MOPR
MZ00
O200
OBCE
OK00
OKRE

AU00
CK00

P200
PAF5
PAF6
PC00
PS00
QD00
QD01
QQ00
QQ01
QR00
QR01
RI00
ROZB
SK00
TO00
TOAT
TOMT
TOPT
TZ00
WA00
WA01
WO00
0-31
WS00
WU00
Z200
ZA00
ZAPR
ZBF5
ZPRAVA
ZS00

P200
PAF5
PAF6
PC00
DBXX
QD00
QD00
QQ00
QQ00
QR00
QR00
DBXX

as__DO00
X___IN00
_LZArrmm
asr_MO00
asr_MOss
asr_MOss
asr_MOss
asr_MOss
as__O2ss
__OBCECR *
aa__OK00
__OKREEU *
__OKREKR *
__OKREOK *
__OKREUC *
aa__P200
aa__PP00
aa__PI00
X___PC00
aa__PS00
asr_X_xx
asr_X_xx
asrmZ_ss
as__ZP00
asrmY_xx
asrmY_xx
aa__RI00

PA04
TO00
TO00
TO00
TO00
TO00
WXXX
WXXX
WXXX

aa__SK00
asrTtt00
asrTttss
asrTttss
asrTttss
asrTttss
____WA00 *
____WA00 *
X___WO00

střediska
týdenní obraty - doklad
týdenní obraty - aktuální týden
týdenní obraty - minulý týden
týdenní obraty - předminulý týden
týdenní obraty - řádky dokladu
oprávnění - seznam akcí - Master
oprávnění - seznam akcí
oprávnění - povolení akce pro skupinu

WXXX
PA04
Z200
ZA00
ZAPR
ZBF5
ZPRAVA
ZS00

X___WS00
X___WU00
as__Z2ss
as__ZZss
____ZAPR
as__ZIss
X_ZPRAVA
as__ZSss

oprávnění - seznam skupin
uživatelé ---> skupina oprávnění 0-31
zboží
zakladač
zakladač - tisk
zboží info F5
zpráva pro autora
skupiny zboží

ZS00
IN00
LG00
MO00
MO00
MO00
MO00
MO00
Z200
OBCE
OK00
OKRE

aa__AU00
as__CK00

403

auta
čárkový kód
dodavatelé
informace
logy
měsíční obraty - doklad
měsíční obraty - aktuální rok
měsíční obraty - minulý rok
měsíční obraty - předminulý rok
měsíční obraty - řádky dokladu
obaly
obce
obalové konto
celky EU
kraje
okresy
vyšší územní celky (2000)
partneři
info partneři F5 - partner
info partneři F6 - IČO
PC
skupiny partnerů
doklady
doklady #2 - kontrola objednávky
pohyby
pohyby - příjmy
řádky
řádky #2
řidiči

SQL1 ... dostupné pouze v SQL dotazech
SQL2
SQL3
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SQL4
kde
aa
as
m
mm
r
rr
ss
tt
xx

... agenda
agenda sklad
znak měsíce '0'..'9','A','B','C'
měsíc '01'..'12'
znak roku '0' - 2000, ..., 'Z' - 1999
rok '00'-'99'
středisko '01'-'99', pro '00' celkem za doklad
týden '01'..'54'
druh dokladu:

asr_X_DD / QD00 - SKLAD / doklady - daňový dobropis
asr_XPDD / QD00 - SKLAD / doklady - P/daňový dobropis
asr_X_DL / QD00 - SKLAD / doklady - dodací list
asr_X_DP / QD00 - SKLAD / doklady - dodací list na přesun
asr_X_DR / QD00 - SKLAD / doklady - dodací list z rozvozu
asr_X_DV / QD00 - SKLAD / doklady - daňový vrubopis
asr_XPDV / QD00 - SKLAD / doklady - P/daňový vrubopis
asr_X_EX / QD00 - SKLAD / doklady - doklad na export
asr_XPEX / QD00 - SKLAD / doklady - P/doklad z exportu
asr_X_FA / QD00 - SKLAD / doklady - faktura
asr_XPFA / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatá faktura
asr_X_FD / QD00 - SKLAD / doklady - dávková faktura
asr_X_FP / QD00 - SKLAD / doklady - proforma faktura
asr_XPFP / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatá proforma faktura
asr_X_FR / QD00 - SKLAD / doklady - faktura z rozvozu
asr_X_FZ / QD00 - SKLAD / doklady - zálohová faktura
asr_XPFZ / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatá zálohová faktura
asr_X_HO / QD00 - SKLAD / doklady - hotově
asr_XPHO / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatý doklad za hotové
asr_X_HR / QD00 - SKLAD / doklady - hotově z rozvozu
asr_X_OD / QD00 - SKLAD / doklady - objednávka dodavateli
asr_X_OO / QD00 - SKLAD / doklady - objednávka odběratele
asr_X_PA / QD00 - SKLAD / doklady - paragon
asr_XPPA / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatý paragon
asr_X_PD / QD00 - SKLAD / doklady - výdajový pokladní doklad
asr_XPPD / QD00 - SKLAD / doklady - P/příjmový pokladní doklad
asr_XPPL / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijímací list
asr_X_PO / QD00 - SKLAD / doklady - doklad o použití
asr_XPPP / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijímací list z přesunu
asr_X_RE / QD00 - SKLAD / doklady - reklamace
asr_XPRE / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatá reklamace
asr_X_RL / QD00 - SKLAD / doklady - rozvozový list
asr_X_VP / QD00 - SKLAD / doklady - doklad na vlastní prodejnu
asr_X_ZJ / QD00 - SKLAD / doklady - zjednodušený daňový doklad
asr_XPZJ / QD00 - SKLAD / doklady - P/přijatý zjednodušený daňový doklad
asr_X_97 / QD00 - SKLAD / doklady - MIS97 / ZA_
asr_XP97 / QD00 - SKLAD / doklady - P/MIS97 / ZA_ příjem samostatný
asrmY_DD / QR00 - SKLAD / řádky - danovy dobropis
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asrmYPDD / QR00 - SKLAD / řádky - P/danovy dobropis
asrmY_DL / QR00 - SKLAD / řádky - dodaci list
asrmY_DP / QR00 - SKLAD / řádky - dodaci list na presun
asrmY_DR / QR00 - SKLAD / řádky - dodaci list z rozvozu
asrmY_DV / QR00 - SKLAD / řádky - danovy vrubopis
asrmYPDV / QR00 - SKLAD / řádky - P/danovy vrubopis
asrmY_EX / QR00 - SKLAD / řádky - doklad na export
asrmYPEX / QR00 - SKLAD / řádky - P/doklad z exportu
asrmY_FA / QR00 - SKLAD / řádky - faktura
asrmYPFA / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijata faktura
asrmY_FD / QR00 - SKLAD / řádky - davkova faktura
asrmY_FP / QR00 - SKLAD / řádky - proforma faktura
asrmYPFP / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijata proforma faktura
asrmY_FR / QR00 - SKLAD / řádky - faktura z rozvozu
asrmY_FZ / QR00 - SKLAD / řádky - zalohova faktura
asrmYPFZ / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijata zalohova faktura
asrmY_HO / QR00 - SKLAD / řádky - hotove
asrmYPHO / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijaty doklad za hotove
asrmY_HR / QR00 - SKLAD / řádky - hotove z rozvozu
asrmY_OD / QR00 - SKLAD / řádky - objednavka dodavateli
asrmY_OO / QR00 - SKLAD / řádky - objednavka odberatele
asrmY_PA / QR00 - SKLAD / řádky - paragon
asrmYPPA / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijaty paragon
asrmY_PD / QR00 - SKLAD / řádky - vydajovy pokladni doklad
asrmYPPD / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijmovy pokladni doklad
asrmYPPL / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijimaci list
asrmY_PO / QR00 - SKLAD / řádky - doklad o pouziti
asrmYPPP / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijimaci list z presunu
asrmY_RE / QR00 - SKLAD / řádky - reklamace
asrmYPRE / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijata reklamace
asrmY_RL / QR00 - SKLAD / řádky - rozvozovy list
asrmY_VP / QR00 - SKLAD / řádky - doklad na vlastni prodejnu
asrmY_ZJ / QR00 - SKLAD / řádky - zjednoduseny danovy doklad
asrmYPZJ / QR00 - SKLAD / řádky - P/prijaty zjednoduseny danovy doklad
asrmY_97 / QR00 - SKLAD / řádky - MIS97 / ZA_
asr_YP97 / QR00 - SKLAD / řádky - P/MIS97 / ZA_ prijem samostatne

6.15 Datový sklad
2003.06.05a / 12:00
02) Datový sklad
- doplněna hodnota aktuálního pole Popis

2003.06.04b / 18:00
02) Další moduly / Datový sklad
- Datový sklad programu
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- tabulka X___DAT1.FF2
- datový sklad používá program
- Datový
- Datový
- Datový
- Datový
- Datový
- Datový
- Datový
- Datový

sklad #1
sklad #2
sklad #3
sklad #4
sklad #5
sklad #6
sklad #7
sklad #8

- tabulky X___DAS1.FF2 až X___DAS8.FF2
- oprávnění 2069-2076
- k volnému použití

2003.06.04b / 18:00
08) První využití datového skladu
- při tisku (mimo tisku skladového dokladu) lze zvolit datový sklad #1 - #8,
zadat popis a zapsat zobrazený soubor k tisku jako novou položku do
zvoleného datového skladu k použití na libovolném klientovi v síti
- oprávnění 2077

2003.06.04a / 12:00
02) Další moduly / Datový sklad / Datový sklad
- datový sklad slouží k uchování libovolných souborů v jedné společné
síťové tabulce X___DAT1.FF2
- uložený soubor lze obnovit do zvoleného adresáře pod libovolným názvem
(přípona zůstává puvodní)
- uložený soubor lze přímo spustit v programu asociovaném k příponě názvu
souboru (např. popis.TXT soubor v Notepadu)
- uložené soubory jsou komprimovány
- oprávnění 1981

6.16 Datový sklad - Tabulky
===================================================
Datový sklad
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--------------------------------------------------Druh: DATA1
Typ: DATA1
Název: Datový sklad programu
Soubor: aa__DT01
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad programu
Název: Datový sklad #1
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #1
Název: Datový sklad #2
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #2
Název: Datový sklad #3
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #3
Název: Datový sklad #4
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #4
Název: Datový sklad #5
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #5
Název: Datový sklad #6
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #6
Název: Datový sklad #7
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #7
Název: Datový sklad #8
Soubor: X___DAS1
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad #8
Název: A u t o U p g r a d e
Soubor: AUTOUPG1
Funkce: F12 - Globální funkce
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: _QDS01S1 ... Datový sklad - sklad - mustr systémový
Soubor: _QDS01U1 ... Datový sklad - sklad - mustr uživatelský
Funkce: Sklad / Rozbory / Datový sklad
Soubor: _QDS02S1 ... Datový sklad - mzdy - mustr systémový
Soubor: _QDS02U1 ... Datový sklad - mzdy - mustr uživatelský
Funkce: Mzdy / Datový sklad - Datový sklad MZDY ...
--------------------------------------------------Druh: QR90
Typ: QR90 - Datový sklad sklad/POS
Název: Datový sklad sklad/POS
Soubor: asr_QR90
Funkce: Sklad / Rozbory / Datový sklad
===================================================
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6.17 Datum
2016.05.24b / 13:00
002) Doplněno logování změny datumu zpracování

1999.10.29a
- zadani datumu:
zcela univerzalni, jako datum lze zadat:
d.
d.m
d.m.r
D
DM
DDM
DDMM
DDMRR
DDMMRR
DDMRRRR
DDMMRRRR
pokud nektera cast neni zadana, bere se z aktualniho datumu
okno s kalendarem lze z klavesnice rozbalit pomoci <Alt>+<sipka dolu>,
pohyb po dnech pomoci sipek, mesicich <PgUp>/<PgDown> a rocich
<Ctrl>+<PgUp>/<Ctrl>+<PgDown>;
nelze pouzit pri 640x480 na spodu obrazovky

6.18 Demoverze
2010.08.30a / 00:00
010) Aktuální demoverze dotykové POS (1366x768)
Demoverze ES manas - NK - NejKravaty.cz

6.19 Distribuce
2020.06.01a / 08:00
001) Kompletní distribuce programu
- Upgrade + AutoUpgrade
- včetně AutoUpgrade MO Hruška
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2020.01.08a / 00:00
001) manasNX.exe, DLL EET verze 8.00 - pro MO Hruška
- pro uživatele 112016 - MO Hruška
- upraveno pro C:\MISPOS01.BAT
002) Kompletní distribuce

2020.01.07a / 00:00
001) manasNX.exe, DLL EET verze 8.00 - pro MO Hruška
- pro uživatele 112016 - MO Hruška
- pohyby
- CTRL + DELETE
002) Kompletní distribuce

2019.10.31a / 00:00
000) Kompletní distribuce

2019.09.18a / 00:00
001) Kompletní distrinuce

2019.04.25a / 00:00
001) Kompletní distribuce
- UPGRADE i AUTOUPGRADE
- link pro ruční instalaci po 29.04.2019:
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx41000.exe
nainstalovat do adresáře programu, tam, kde je manasNX.exe
- AutoUPGRADE
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- někdy se provede automaticky
- po spuštění programu
- ručně:
- F12 - Globální funkce
- F2 / Kontrola UPGRADE ... tlačítko uprostřed dole
- vše povolit

2019.03.14a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2019.03.14a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2019.01.23a / 00:00
002) Kompletní distribuce

2019.01.01a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2018.12.13a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2013.08.07a / 16:00
001) Pro uživatele 7122101 a 7122102 upraveny parametry.

2013.08.07a / 16:00
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002) Distribuce manasNX.exe + manasPOSnx.exe

2013.08.05a / 00:00
002) Pro uživatele 7122101 a 7122102 upraveny parametry.

2013.08.05a / 00:00
001) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2013.07.31a / 00:00
000) distribuce manasNX + manasPOSnx pro Nx server 3.12.02

2013.07.15a / 00:00
001) manasNX.exe a manasNX9.exe pro Nx 3.12.01

2013.06.21a / 00:00
001) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2013.06.20a / 00:00
001) Úprava pro uživatele 114983 + agenda MT
- po spuštění programu se nastaví samostatný adresář TEMP na \tempMT

2013.05.24a / 00:00
005) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2013.05.06a / 00:00
002) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů
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2013.03.11b / 15:00
002) Distribuce pro NexusDB server 3.11.22

2013.03.11a / 00:00
002) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2013.02.01a / 00:00
001) Kompletní distribuce pro všechny servery a varianty programu

2013.01.01a / 00:00
008) Kompletní distribuce pro všechny servery

2012.11.29a / 00:00
001) manasNX.exe + manasPOSnx.exe pro NexusDB 3.11.000

2012.11.27a / 00:00
002) Povinný upgrade ES manas posunut z 2012.12.15 na 2012.02.15

2012.09.27a / 12:00
002) distribuce manasNX.exe

2012.09.05a / 12:00
001) Kompletní distribuce

2012.08.01a / 00:00
001) Distribuce:
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- manasNX.exe
- manas7.exe

2012.07.03a / 12:00
001) manasNX.exe

2012.06.28a / 12:00
001) manasNX.exe, manasPOSnx.exe, manasNX9.exe - verze serveru 3.10.04

2012.06.26a / 00:00
001) manasNX.exe

2012.06.21a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2012.06.03a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2012.03.26b / 12:00
002) Kompletní distribuce pro všechny servery

2012.03.09a / 07:00
001) manasNX.exe Nx31003 pro uživatele 115154

2012.02.28a / 14:00
002) Kompletní distribuce pro všechny servery
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2012.02.15a / 00:00
001) Kompletní distribuce pro všechny servery

2012.02.01b / 13:00
000) Distribuce pro AutoUpgrade (F12 + Kontrola Upgrade):
manasnx.exe - Nx servery 3.10.03, 2.07.06, 2.08.03
manasnx9.exe
manas.exe

2012.02.01a / 00:00
001) Kompletní distribuce programu pro všechny servery

2012.01.26a / 00:00
002) manasNX9.exe

2012.01.18a / 07:00
001) manasNX.exe pro uživatele 114983 / MT

2012.01.02c / 07:00
000) manasNX.exe, NexusDB 3.10.03

2011.12.21a / 00:00
000) manasNX.exe + manasPOSnx.exe - NexusDB 3.10.03

2011.12.20a / 00:00
000) manasNX.exe + manasPOSnx.exe - NexusDB 2.08.03

2011.12.14a / 00:00
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000) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2011.12.09a / 11:00
000) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2011.12.08a / 00:00
001) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2011.12.05a / 12:00
001) Aktuální distribuce
manas.exe + manasNX.exe

2011.12.03d / 16:00
003) Distribuce + AutoUpgrade:
manasNX.exe
manas.exe

2011.12.01a / 00:00
000) Kompletní distribuce pro všechny verze serverů

2011.11.21a / 12:00
000) Kompletní distribuce

2011.11.11a / 11:11
000) Kompletní distribuce

2011.11.01a / 00:00
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000) Kompletní distribuce

2011.10.10b / 12:00
000) Kompletní distribuce

2011.09.16a / 00:00
001) Kompletní distribuce - povinný Upgrade pro příjmové a účetní počítače
- neplatí pro uživatele 112016
- neplatí pro manasPOS.exe a manasPOSnx.exe
- platí pro uživatele s měsíční licencí pro všechny počítače s plnou verzí programu
- platí pro uživatele s trvalou licencí pro počítač s importem XML dokladů
- uživatelé ES manas si min. tuto verzi musí na svých příjmových a účetních
počítačích nainstalovat nejpozději do 29. srpna 2011 postupem:
F12 + Kontrola UPGRADE
nebo povolit aktualizaci při prvním spuštění programu během dne

2011.07.04a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2011.06.22a / 00:00
001) Kompletní distribuce - poslední distribuce verze Nx 3.08.00

2011.06.20a / 17:00
001) manasNX.exe

2011.05.03a / 12:00
001) Aktuální verze programu
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2011.05.01a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2011.04.27a / 00:00
001) Kompletní distribuce

2011.04.11a / 00:00
000) Kompletní distribuce

2011.02.24a / 00:00
003) Upravena distribuce ES manas - dostupné následující instalace:
instmanasDEMO.exe
instmanasNX30800.exe
instmanasUPDATE7nx30800.exe
instmanasUPDATE9nx30800.exe
instmanasUPDATEff.exe
instmanasUPDATEffPOS.exe
instmanasUPDATEnx20706.exe
instmanasUPDATEnx20803.exe
instmanasUPDATEnx30800.exe
instmanasUPDATEposNX20706.exe
instmanasUPDATEposNX20803.exe
instmanasUPDATEposNX30800.exe
instNexusDB30800.exe

6.20 Dokumentace
2020.06.27a / 15:00
001) Dokumentace PDF + online aktualizovaná k verzi programu 2020.06.24a

2018.11.22a / 00:00
001) Doplněna dokumentace do aktuálního stavu - 2018.11.16a
002) Aktualizována on-line dokumentace
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http://7erp.eu/dokumentace/TECH/HTML/index.html
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/HTML/tech_content.htm
006) Aktualizována PDF dokumentace
http://7erp.eu/dokumentace/ES-manas-Technicka-dokumentace.pdf
- 2.778 stran

Vždy aktuální dokumentaci ES manas naleznete ON-LINE zde:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/

2013.05.06a / 00:00
004) Doplněna dokumentace

2013.01.01a / 00:00
007) Doplněna a aktualizována dokumentace

2012.10.05a / 12:00
001) Aktualizována ON-LINE dokumentace:
http://7erp.eu/novinky.txt
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/tech_content.htm
http://7erp.eu/dokumentace/manasTECH.chm
http://7erp.eu/dokumentace/ES-manas-Technicka-dokumentace.pdf
2.197 stran

2012.02.15a / 00:00
004) Aktualizována dokumentace
- v programu i na Internetu
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2011.11.16b / 14:00
002) Aktualizována dokumentace
- v programu dostupná přes:
Dokumentace
- Nápověda
- Novinky
- Technický popis
- NexusDB SQL
- Licenční smlouva
- Oprávnění
- www.manas.info ON-Line
- Novinky ON-Line
- Dokumentace ON-Line
- Video e-Learning ON-Line
Mzdy
- dokumentace ... funkce vpravo nahoře
- dokumentace aktualizovaná i na webu
http://manas.info/ekonomicky-system-download/dokumentace
doplněna dokumentace pro elektronické tablety a čtečky iPAD a Kindle (v ZIP):
http://7erp.eu/dokumentace/ES-manas-Technicka-dokumentace-epub.zip
http://7erp.eu/dokumentace/ES-manas-Technicka-dokumentace-mobi.zip

2011.02.24a / 00:00
002) Dokončena aktuální rozsáhlá (2.000 stran PDF) Technická dokumentace ES manas,
je součástí programu a lze ji vyvolat F1
vždy aktuální ON-LINE verze dokumentace je dostupná zde:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/
připravujeme i aktuální podrobné nápovědy

6.21 Doporučení
2015.10.15a / 00:00
007) DOPORUČENÍ:
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- při spuštěném programu nepoužívejte Webbrowser, především ne od Microsoftu

6.22 Doporučenní MO
2015.11.01a / 00:00
001) DOPORUČENÍ pro MO:
- použít na příjmových počítačích POS verzi manas7.exe místo manasNX.exe
- při jakýchkoliv problémech se zásobami nebo cenami provést Pack tabulky číselníku zboží
aa__Z201
- další doporučení naleznete ve starších Novinkách

2015.10.15a / 00:00
005) DOPORUČENÍ pro MO:
- v řádcích příjmového skladového dokladu nepoužívejte žádnou funkci pro vstup do číselníku zboží
pro prohlížení údajů v kartě zboží v řádku dokladu slouží na pravé tlačítko myši funkce:
Karta zboží z řádku dokladu - pouze prohlížení
a pomocí druhé funkce lze údaje v kartě zboží změnit:
Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn
Pro práci s kartami jiného zboží než v řádku příjmového skladového dokladu ukončete zpracování
dokladu
a teprve potom proveďte požadované akce v číselníku zboží

2015.10.15a / 00:00
006) DOPORUČENÍ pro MO:
- místo manasNX.exe používejte manas7.exe
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6.23 DPH
2012.12.23a / 00:00
001) Přecenění zboží na maloobchodu při změně sazeb DPH k 1.1.2013 z 14/20% na 15/21%
- POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH 1.1.2013 - 14/20% -> 15/21% /
Číselník zboží
- v okně je zobrazeny aktuální sazby DPH
- 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 1.1.2013 - 14/20% => 15/21%
- funkce nemá oprávnění, je určena pro vedoucí prodejny s oprávněním pro Rozbory POS
- oprávnění 1259
- funkci je možné spustit jednorázově od:
- 31.12.2012 14:00 pro uživatele 112016
- 1.1.2013 00:00 pro ostatní uživatele
- funkce vytvoří v adresáři programu (tam, kde je manas*.exe) soubor:
DPH2013as.TXT
kde as je označení agendy a funkci tak lze použít jednorázově i pro více agend
- funkce nastaví DPH na nové sazby 15/21%
- funkce nastaví cenu 02 na desetníky statisticky
- v kartě zboží se nastaví i datum a čas přecenění zboží pro export nových cen
do vah
- funkce bude po 6.1.2013 zablokována
- funkci je možné spustit POUZE jednorázově z jednoho počítače,
protože blokace následného spuštění je pouze lokální na tom
počítači, na které byla spuštěna
- v záložce Parametry nic neměňte
- při zaškrtnutí pole Archivuj číselník zboží se před i po provedení funkce
zaarchivuje aktuální stav číselníku zboží a obalů (obaly se ale nepřeceňují)
- původní prodejní cena 02 včetně DPH se uloží do pole
Currency_04
- nová Cena02 se vypočítá z původní Cena02 takto:
Cena02:=Cena02/1.14*1.15 ... pro sníženou sazbu DPH
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Cena02:=Cena02/1.20*1.21 ... pro základní sazbu DPH
výsledek se zaokrouhlí na 0,10 Kč statisticky
- po přecenění se zobrazí protokol o přecenění
- po zaškrtnutí pole Cenovky pouze pro kladnou zásobu se tisknou cenovky pouze pro zboží s
kladnou zásobou,
při nezaškrtnutí pro zboží s nenulovou zásobou
- 2. Tisk protokolu
- opakovaný tisk protokolu po provedení funkce 1.
- lze opakovat, jde jen o tisk vygenerované sestavy
- 3. Zapiš do cenovek
- do cenovek se zapíše zboží s kladnou zásobou
funkci lze v případě potřeby po vynulování cenovek opakovat

2012.12.16a / 00:00
001) Pro všechny uživatele povoleno nastavení aktuálních sazeb DPH v konfiguraci:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení
DPH nulové (0)
DPH snížené (1)
DPH základní (2)
po instalaci této verze programu ověřte, zda je do 31.12.2012 nastaveno 0/14/20
od 1.1.2013 nastavte platné sazby - 0/15/21
tato nebo novější verze programu by měla být nainstalována na VŠECH počítačích (i pokladna a
náhledový server)
Aktuálně nastavené sazby DPH vidíte při spuštění programu v okně Přihlášení vlevo dole nebo
kdekoliv v programu
v globálních funkcích F12 vpravo nahoře.

2010.11.22a / 23:00
003) Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení
- lze nastavit síťový parametr DPH (program je tak nezávislý na změnách sazeb DPH):
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DPH nulové (0)
DPH snížené (1)
DPH základní (2)
aktuálně nastavená sazba DPH je zobrazena v okně Přihlášení (vlevo dole) a
F12 - Globální funkce (vpravo nahoře)

2010.10.19a / 17:00
002) Příprava pro budoucí změnu DPH

2010.05.04a / 09:00
001) Nastavení sazby DPH
- pro datum přihlášení od 01.01.2010 jsou napevno nastaveny sazby DPH 10 a 20%,
pro starší datumy 9 a 19%
- jinou sazbu DPH lze nastavit parametrem v příkazovém řádku při spuštění
programu
DPH0a - nulová sazba DPH
DPH1b - snížená sazba DPH
DPH2c - základní sazba DPH
kde a/b/c je číslo 0-99 nebo 0.00-99.99
Př:
DPH00 - 0% pro sazbu 0
DPH110 - 10% pro sazbu 1 - snížená
DPH220 - 20% pro sazbu 2 - základní
DPH00 - 0% pro sazbu 0
DPH19 - 9% pro sazbu 1 - snížená
DPH219 - 19% pro sazbu 2 - základní
DPH00 - 0% pro sazbu 0
DPH15 - 5% pro sazbu 1 - snížená
DPH222 - 22% pro sazbu 2 - základní
parametry se nastaví ve vlastnostech ikony programu (libovolná verze programu):
- pravé tlačítko myši, vlastnosti, záložka Zástupce, pole Cíl
Př.:
C:\manas\manasnx.exe DPH15 DPH222
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po spuštění programu se nastaví sazby DPH na 5/19%
použitá sazba DPH je v programu vidět zde:
- okno Přihlášení vlevo dole
- F12 Globální funkce - vpravo nahoře
- v případě legislativní změny sazby DPH tak lze vytvořit novou ikonu programu
(zástupce na Ploše Windows) s parametrickým nastavením nových sazeb DPH pro
spuštění programu od data platnosti nových sazeb DPH bez nutnosti program
přeinstalovat na novější verzi s automatickým nastavením nových sazeb DPH

2009.11.04a / 00:00
001) Informace o zvýšení sazeb DPH od 1.1.2010 na 10% a 20%
- v rámci zákona 362/2009 Sb., dostupný např. zde:
http://www.mvcr.cz/soubor/sb115-09-pdf.aspx
- automatické použití nových sazeb 10% a 20% od 1.1.2010 - od této verze programu
- v okně Přihlášení vlevo dole se zobrazuje aktuální nastavení DPH
při spuštění programu od 1.1.2010 a do 31.12.2009 ověřte správné nastavení
sazeb DPH, nastavují se automaticky a v konfiguraci je nelze změnit
- datum se bere jako datum zpracování
- pro ověření se aktuální sazby DPH a tabulka konfigurace zobrazují i ve
funkci Globální funkce na F12 v okně nahoře
- správné nastavení DPH od 1.1.2010 a do 31.12.2009 v instalované verzi ES manas
dopředu ověřte

2009.02.25a / 14:00
002) Zaokrouhlení DPH je vždy na halíře

6.24

ELF
2016.01.30a / 00:00
003) Potlačeno rušení *.elf souborů v některých případech
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6.25 EUR
2020.03.24a / 16:00
001) Kurz EUR
- lze nastavit v
Servis / Konfigurace (admin) / 1. Program... / Firma / Základní údaje
dole uprostřed v polích Kurz EUR - částka a datum
- pro obsluhu lze nastavit v:
F12 - Globální funkce
funkce nahoře uprostřed
Kurz EUR
v okně Kurz měny
se zvolí:
Měna - EUR
Datum kurzu - požadovaný
stiskne se - Načti kurzovní lístek z Internetu
v poli Kurz [Kč/Mena] se objeví kurz
stiskne se - Zapiš kurz EUR
oprávnění ponecháno původní 8686 jak bylo pro funkci na Ploše programu
kurz se zapíše do konfigurace a okno Kurz měny se samo uzavře

2009.04.20b / 12:00
002) Nastavení kurzu EUR
- oprávnění: 8686 Nastavení kurzu EUR
- pouze v plné verzi programu - nastaví se zadaný kurz a datum kurzu
- oprávněná osoba tak může kdykoliv nastavit aktuální kurz EUR mimo konfiguraci

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

425

426

ES manas 2022 - Technická dokumentace

003) Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje
- doplněno nastavení datumu kurzu EUR

6.26 Excel
2008.12.17a / 08:00
004) Další moduly / Prohlížeč tabulek MS Excel
- funkce umožní např. načíst a zobrazit tabulky s akcemi MO sítě Hruška

2007.04.03b / 15:00
004) Další moduly / Prohlížeč tabulek MS Excel
- oprávnění 8367
- Otevři soubor
- načte a zobrazí zvolený XLS soubor z adresáře
- Export HTML
- zobrazený načtený XLS soubor vyexportuje do HTML a zobrazí
v internetovém prohlížeči - z něj je možné soubor uložit
- oprávnění 8527

2004.12.28a / 16:00
01) Servis / Import dat - postup pro import *.XLS souboru
- stisknout Import
- File Format
- zvolit Excel File (*.XLS)
- stisknout Next
- File Name
- vybrat soubor v Import from File
- stisknout Next
- Data Formats
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- stisknout Next
- File Preview
- v titulku sloupců (A,B, ...) kliknout a vybrat importované pole
např. pro import PRM vybrat pole pro sloupce:
Q ===> P01 ... PLU, číslo zboží
Z ===> P02 ... EAN, čárkový kód
AG ===> P03 ... NC, nákupní cena
AI ===> P04 ... PC. prodejní cena
- stisknout Next
- Mappings
- stisknout Next
- Data Preview
- kontrola zvolených sloupců
- stisknout Next
- Import mode
- zvolit Copy: ...
- stisknout Execute
naimportovaná data se objeví ve zvolených polích Pxx

6.27 EXE
2016.06.20b / 16:00
002) Podstatně snížena velikost spustitelného programu *.exe
- zrušeno Mluvení
- zrušena dokumentace v rámci programu
- aktualizovány potřebné DLL knihovny pro EET, samy se rozbalí při spuštění
programu a je možné je tak jednoduše aktualizovat v případě potřeby
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6.28 Export /Import dat
2017.05.01a / 00:00
002) Servis / Data / Import/Export dat - pouze uživatel 112016
- Import SKP na POS + UB a HK
- povolen i na UB a HK
- import se provede i poprve

2017.04.30a / 00:00
007) Servis / Data / Import/Export dat - pouze uživatel 112016
- doplněny funkce a oprávnění pro export/import dalších polí vět číselníku zboží
- Export SKP z OV - 8883
- Import SKP na POS + UB a HK - 8884
- exportují se pole:
Cislo
SKP
Dodavatel
BruttoVahaSObalemKg
- importuje se pouze v případě, že jsou dostupná novější data
- import je proveden pomocí SQL, tedy na serveru zcela mimo program
- importují se pouze změněná pole
- v případě potřeby v budoucnu je možné doplnit další pole
- na POS doplněna funkce
Import SKP na POS
do Import XML dokladu / Import dat
funkce je bez oprávnění

2011.05.02d / 15:00
002) Export/import dat

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

429

- implicitní adresář změněn na \TEMP

2007.07.09a / 12:00
004) Upraveno generování ceníku v Servis / Data / Import/Export dat
c:\karty.dbf + c:\okruhy.dbf + c:\ceniky.hru

2004.11.20c / 11:00
1) Nastavení parametrů Export #2:
- MS Excel / *.XLS nebo *.CSV:
- v záložce Formáty lze nastavit požadovaný formát exportu:
např. pro export bez oddělovačů tisíců a měny:
Celočíselný #0
Reálný
#0.0
Měna
#0.0
2) Export #1 zablokován, Export #2 je podstatně kvalitnější a plně jej nahradí

6.29 Facebook
2009.08.20a / 16:00
006) Pro uživatele 112016 a POS verze se Twitter ES manas a Facebook ES manas
nenačítají automaticky, ale až ručně po stisknutí tlačítka Načtení.
007) Okno Přihlášení - v záložce Internet se zobrazují aktuální zprávy Twitter ES manas a
doplněny linky na Facebook ES manas a Twitter ES manas.
008) manasNX.exe + manas.exe - na Pracovní ploše doplněna záložka Facebook s informacemi o
ES manas na Facebooku
009) Aktuální informace o ES manas můžete sledovat také na Facebooku
http://bit.ly/9Imrd

6.30 Fonty
FAQ - Nastavení Small fonts ve Windows 7
1) stisknete Start a v hledacím poli zadáte Font
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2) zmenšit nebo zvětšit text a dalśí položky
3) zvolíte Menší (100%) a stisknete Použít

2007.10.23a / 16:00
001) Tučný font (Bold) nepoužit pro font Fixedsys

6.31 FTP
2007.04.03b / 15:00
003) Internet / FTP manas UPLOAD
- odeslání vybraného souboru z adresáře na FTP manas.info
- po odeslání lze odeslat další vybraný soubor z adresáře
- oprávnění 8270
- funkce může vyžadovat povolení akce ve Vašem Firewall

2005.07.28a / 17:00
002) Internet / FTP manas UPLOAD
- Oprávnění: 8269 FTP manas UPLOAD
- slouží k poslání souborů (např. k vyřešení reklamace) na náš FTP server
o zaslání souboru nás informujte

2003.01.29a / 02:00
02) FTP
- pomocí funkce Internet / Ulož soubor na FTP
nám můžete zaslat soubor(y) na náš FTP server
po stisknutí tlačítka FTP stačí soubor vybrat v adresáři

2000.05.19b / 18:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

02) Nova funkce:
Servis / Ulozeni souboru na FTP
- po stisknuti <FTP> se vybere soubor, ktery se ihned odesle na muj
FTP server (pocitac musi byt OnLine pred spustenim teto funkce!)
- obsah FTP budeme vzdy po nekolika dnech mazat

6.32 Funkce programu
FAQ - manasNX.exe / manasNX9.exe / manas.exe - Mapa funkcí
===================================================
Agenda / Rok
Změna agendy / roku
--------------------------------------------------Sklad
Doklady
Výdejový doklad
Faktura [FA] {V/1/107}
Hotově [HO] {V/1/112}
Dodací list [DL] {V/1/102}
Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
CASH [CA] {V/1/138}
Doklad na export [EX] {V/1/106}
Paragon [PA] {V/1/116}
Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}
Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
Proforma faktura [FP] {V/0/109}
Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
Doklad o použití [PO] {V/1/124}
Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}
Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
Příjmový doklad
Přijímací list [PL] {P/1/123}
Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
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Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}
Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
Import diskety/USB
Import diskety/USB - TEST
Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
XML: Import diskety/USB
XML: Import diskety/USB - TEST
XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
Objednávka
Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
Dávková fakturace
Import dokladu
PG
Rozbory
Obalové konto
Obalové konto za obal
Bilance skladu
Datový sklad
Rozvozy
Rozvozový list [RL] { /0/133}
Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
Rozbor rozvozu
Zakladač
Příjem na zakladač
Výdej ze zakladače
Zakladač
Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní ... není v manas.exe
Přefakturace
INFO z ČK - sklad
Účetnictví
Číselník typů zaúčtování skladu
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Zakladač HK ... není v manas.exe
Příjem na zakladač HK ... není v manas.exe
Výdej ze zakladače HK ... není v manas.exe
Zakladač HK ... není v manas.exe
Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní ... není v manas.exe
Akce VO
--------------------------------------------------POS
Pokladna - ranní
R1 - pokladna ranní #1
R2 - pokladna ranní #2
R3 - pokladna ranní #3
R4 - pokladna ranní #4
R5 - pokladna ranní #5
R6 - pokladna ranní #6
R7 - pokladna ranní #7
R8 - pokladna ranní #8
Pokladna - odpolední
O1 - pokladna odpolední #1
O2 - pokladna odpolední #2
O3 - pokladna odpolední #3
O4 - pokladna odpolední #4
O5 - pokladna odpolední #5
O6 - pokladna odpolední #6
O7 - pokladna odpolední #7
O8 - pokladna odpolední #8
Pokladna - večerní
V1 - pokladna večerní #1
V2 - pokladna večerní #2
V3 - pokladna večerní #3
V4 - pokladna večerní #4
V5 - pokladna večerní #5
V6 - pokladna večerní #6
V7 - pokladna večerní #7
V8 - pokladna večerní #8
Rozbory POS
INFO z ČK
Inventura
Bilance POS
Cenovky
Zvýšení Cena02 E-mailem ... není v manas.exe
--------------------------------------------------Učetnictví
Účetnictví (Podvojné účetnictví)
Účetní doklady
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Účetní doklady - minulých let
Platby / Úhrady
Platby
Úhrady (Export do banky/HP)
Opakované platby
Saldokonto
Pohledávky - Generování + Tisk
Závazky - Generování + Tisk
Pohledávky - Tisk
Závazky - Tisk
Saldokonto
Kniha pohledávek
Kniha závazků
Import ze skladu
Import deníku dokladů
Import deníku dokladů 2 - Obaly
Sestavy
Přehledy
Rozbor za účet + středisko
Účtová osnova
Účtová osnova vzorová
Účtová osnova vzorová - NO
Číselník typů dokladů
Číselník středisek
Číselník zakázek
Číselník DPH
Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
Filtr řádků účetních dokladů - složený
Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)
Účetní doklady
Saldokontní doklady
Účtová osnova
Účtová osnova - vzorová
Číselník typů dokladů
Číselník středisek
Číselník zakázek
Číselník DPH
Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
Filtr řádků účetních dokladů - složený
Platby
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Úhrady (Export do banky/HP)
Sestavy
Saldokonto
Import deníku dokladů do saldokontních dokladů ... není v manas.exe
Evidence majetku
Majetek [MA00]
Majetek účetně neevidovaný [MA03]
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]
Číselník typů odpisů
Číselník osob
Číselník umístění
Oprávky - účetní
Oprávky - daňové
Podklady pro zaúčtování
Generování odpisů
Drobný majetek [MA01]
Drobný majetek od roku 2002 [MA02]
Oprávky - účetní - 01-01 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-02 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-03 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-04 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-05 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-06 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-07 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-08 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-09 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-10 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-11 ... není v manas.exe
Oprávky - účetní - 01-12 ... není v manas.exe
Import dat z MIS97
Testy - Účto
Import SALDO.F5
Číselník DPH 2009
Číselník DPH 2010 Překlasifikace MO ... není v manas.exe
--------------------------------------------------Mzdy
Mzdy
--------------------------------------------------Další moduly
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Pekárna
Datový sklad
Datový sklad programu
Datový sklad #1
Datový sklad #2
Datový sklad #3
Datový sklad #4
Datový sklad #5
Datový sklad #6
Datový sklad #7
Datový sklad #8
Textový editor
Prohlížeč tabulek MS Excel
Telefonní účet
--------------------------------------------------Internet
FTP manas UPLOAD
Kontrola UPGRADE
--------------------------------------------------Servis
Konfigurace [ADMIN]
Konfigurace - MZDY [ADMIN]
Konfigurace funkcí (lokální)
Číselníky
Číselník partnerů
Číselník zboží/služeb/materiálu
Číselník skupin partnerů
Číselník skupin zboží
Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
Číselník čárkového kódu
Číselník obalů
Číselník dodavatelů
Číselník soupisů dokladů
Číselník aut
Číselník řidičů a závozníků
Číselník rozvozů / rozvozových listů
Seznam obcí
Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen
Testy
Test zboží x skupiny zboží
Test partneři x skupiny zboží (DPC)
Test zboží x čárkový kód
Data
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Šablony/mustry sestav
Šablony/mustry - systémové
Šablony/mustry - uživatelské
SQL
SQL dotaz kombinovaný / SYST
SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
SQL dotaz - výběr / SYST
SQL dotaz - výběr / UŽIV
SQL dotazy - systémové
SQL dotazy - uživatelské
Info plocha
Skryj
Zobraz
Kalkulačka
Obnov kurzor
Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
Reklamace programu - FTP
Reklamace programu - podklady do souboru
Reklamace programu - na disketu
Reklamace programu - Plocha MS Windows
Převod konfigurace z minulého roku
Systémové informace
Import dat
Vzdálená správa [ADMIN]
--------------------------------------------------Dokumentace
Nápověda
Novinky
Technický popis
NexusDB SQL ... není v manas.exe
Licenční smlouva
Oprávnění
www.manas.info ON-LINE
Novinky ON-LINE
Dokumentace ON-LINE
Video e-Learning ON-LINE
O programu ES manas / NX
--------------------------------------------------Konec [Esc]
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Ukončení programu
--------------------------------------------------Hruška
Hruška
Hruška MO síť
Export pole Rabat/Z
Import pole Rabat/Z
--------------------------------------------------Co to je?
===================================================

FAQ - manas7.exe - Mapa funkcí
===================================================
Agenda / Rok
Změna agendy / roku
--------------------------------------------------Sklad
Doklady
Výdejový doklad
Faktura [FA] {V/1/107}
Hotově [HO] {V/1/112}
Dodací list [DL] {V/1/102}
Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
CASH [CA] {V/1/138}
Doklad na export [EX] {V/1/106}
Paragon [PA] {V/1/116}
Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}
Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
Proforma faktura [FP] {V/0/109}
Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
Doklad o použití [PO] {V/1/124}
Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}
Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
Příjmový doklad
Přijímací list [PL] {P/1/123}
Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
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Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}
Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
Import diskety/USB
Import diskety/USB - TEST
Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
XML: Import diskety/USB
XML: Import diskety/USB - TEST
XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
Objednávka
Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
Dávková fakturace
Import dokladu
PG
Rozbory
Obalové konto
Obalové konto za obal
Bilance skladu
Datový sklad
Rozvozy
Rozvozový list [RL] { /0/133}
Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
Rozbor rozvozu
Přefakturace
INFO z ČK - sklad
--------------------------------------------------POS
Pokladna - ranní
R1 - pokladna ranní #1 - 01
R2 - pokladna ranní #2 - 02
R3 - pokladna ranní #3 - 03
R4 - pokladna ranní #4 - 04
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R5 - pokladna ranní #5 - 05
R6 - pokladna ranní #6 - 06
R7 - pokladna ranní #7 - 07
R8 - pokladna ranní #8 - 08
Pokladna - odpolední
O1 - pokladna odpolední #1 - 09
O2 - pokladna odpolední #2 - 10
O3 - pokladna odpolední #3 - 11
O4 - pokladna odpolední #4 - 12
O5 - pokladna odpolední #5 - 13
O6 - pokladna odpolední #6 - 14
O7 - pokladna odpolední #7 - 15
O8 - pokladna odpolední #8 - 16
Pokladna - večerní
V1 - pokladna večerní #1 - 17
V2 - pokladna večerní #2 - 18
V3 - pokladna večerní #3 - 19
V4 - pokladna večerní #4 - 20
V5 - pokladna večerní #5 - 21
V6 - pokladna večerní #6 - 22
V7 - pokladna večerní #7 - 23
V8 - pokladna večerní #8 - 24
Rozbory POS
INFO z ČK
Inventura
Bilance POS
Cenovky
Zvýšení Cena02 E-mailem
--------------------------------------------------Další moduly
Datový sklad
Datový sklad programu
Datový sklad #1
Datový sklad #2
Datový sklad #3
Datový sklad #4
Datový sklad #5
Datový sklad #6
Datový sklad #7
Datový sklad #8
Textový editor
Prohlížeč tabulek MS Excel
--------------------------------------------------Internet
FTP manas UPLOAD
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

Kontrola UPGRADE
--------------------------------------------------Servis
Konfigurace [ADMIN]
Konfigurace - MZDY [ADMIN]
Konfigurace funkcí (lokální)
Číselníky
Číselník partnerů
Číselník zboží/služeb/materiálu
Číselník skupin partnerů
Číselník skupin zboží
Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
Číselník čárkového kódu
Číselník obalů
Číselník dodavatelů
Číselník soupisů dokladů
Číselník aut
Číselník řidičů a závozníků
Číselník rozvozů / rozvozových listů
Seznam obcí
Testy
Test zboží x skupiny zboží
Test partneři x skupiny zboží (DPC)
Test zboží x čárkový kód
Data
Šablony/mustry sestav
Šablony/mustry - systémové
Šablony/mustry - uživatelské
SQL
SQL dotaz kombinovaný / SYST
SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
SQL dotaz - výběr / SYST
SQL dotaz - výběr / UŽIV
SQL dotazy - systémové
SQL dotazy - uživatelské
Info plocha
Skryj
Zobraz
Kalkulačka
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Obnov kurzor
Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
Reklamace programu - FTP
Reklamace programu - podklady do souboru
Reklamace programu - na disketu
Reklamace programu - Plocha MS Windows
Převod konfigurace z minulého roku
Systémové informace
Import dat
Vzdálená správa [ADMIN]
--------------------------------------------------Dokumentace
Nápověda
Novinky
Technický popis
NexusDB SQL
Licenční smlouva
Oprávnění
www.manas.info ON-LINE
Novinky ON-LINE
Dokumentace ON-LINE
Video e-Learning ON-LINE
O programu ES manas / NX
--------------------------------------------------Konec [Esc]
Ukončení programu
--------------------------------------------------Co to je?
===================================================

FAQ - manasPOS.exe / manasPOSnx.exe - Mapa funkcí
===================================================
Agenda / Rok
Změna agendy / roku
--------------------------------------------------POS
Pokladna - ranní
R1 - pokladna ranní #1
R2 - pokladna ranní #2
R3 - pokladna ranní #3
R4 - pokladna ranní #4
R5 - pokladna ranní #5
R6 - pokladna ranní #6
R7 - pokladna ranní #7
R8 - pokladna ranní #8
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Pokladna - odpolední
O1 - pokladna odpolední #1
O2 - pokladna odpolední #2
O3 - pokladna odpolední #3
O4 - pokladna odpolední #4
O5 - pokladna odpolední #5
O6 - pokladna odpolední #6
O7 - pokladna odpolední #7
O8 - pokladna odpolední #8
Pokladna - večerní
V1 - pokladna večerní #1
V2 - pokladna večerní #2
V3 - pokladna večerní #3
V4 - pokladna večerní #4
V5 - pokladna večerní #5
V6 - pokladna večerní #6
V7 - pokladna večerní #7
V8 - pokladna večerní #8
INFO z ČK
--------------------------------------------------Internet
FTP manas UPLOAD
Kontrola UPGRADE
--------------------------------------------------Servis
Číselníky
Číselník zboží - bez možnosti aktualizace
Info plocha
Skryj
Zobraz
Kalkulačka
Obnov kurzor
Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
Reklamace programu - FTP
Reklamace programu - podklady do souboru
Reklamace programu - na disketu
Reklamace programu - Plocha MS Windows
--------------------------------------------------Dokumentace
Novinky ON-LINE
www.manas.info ON-LINE
O programu ES manas / NX
--------------------------------------------------Konec [Esc]
Ukončení programu
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--------------------------------------------------Co to je?
===================================================

FAQ - Přehled funkcí ES manas
===================================================
Agenda / Rok - Změna agendy / roku
--------------------------------------------------Další moduly - Pekárna
Další moduly - Prohlížeč tabulek MS Excel
Další moduly - Telefonní účet
Další moduly - Textový editor
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #1
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #2
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #3
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #4
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #5
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #6
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #7
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #8
Další moduly / Datový sklad - Datový sklad programu
--------------------------------------------------Dokumentace - Dokumentace ON-LINE
Dokumentace - Licenční smlouva
Dokumentace - Nápověda
Dokumentace - NexusDB SQL
Dokumentace - Novinky
Dokumentace - Novinky ON-LINE
Dokumentace - O programu ES manas / NX
Dokumentace - Oprávnění
Dokumentace - Technický popis
Dokumentace - Video e-Learning ON-LINE
Dokumentace - www.manas.info ON-LINE
--------------------------------------------------Hruška - Export pole Rabat/Z
Hruška - Hruška
Hruška - Hruška MO síť
Hruška - Import pole Rabat/Z
--------------------------------------------------Internet - FTP manas UPLOAD
Internet - Kontrola UPGRADE
--------------------------------------------------Konec [Esc] - Ukončení programu
--------------------------------------------------Mzdy - Mzdy
--------------------------------------------------POS - Bilance POS
POS - Cenovky
POS - INFO z ČK
POS - Inventura
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POS - Rozbory POS
POS - Zvýšení Cena02 E-mailem
POS / Pokladna - odpolední - O1 - pokladna odpolední #1
POS / Pokladna - odpolední - O2 - pokladna odpolední #2
POS / Pokladna - odpolední - O3 - pokladna odpolední #3
POS / Pokladna - odpolední - O4 - pokladna odpolední #4
POS / Pokladna - odpolední - O5 - pokladna odpolední #5
POS / Pokladna - odpolední - O6 - pokladna odpolední #6
POS / Pokladna - odpolední - O7 - pokladna odpolední #7
POS / Pokladna - odpolední - O8 - pokladna odpolední #8
POS / Pokladna - ranní - R1 - pokladna ranní #1
POS / Pokladna - ranní - R2 - pokladna ranní #2
POS / Pokladna - ranní - R3 - pokladna ranní #3
POS / Pokladna - ranní - R4 - pokladna ranní #4
POS / Pokladna - ranní - R5 - pokladna ranní #5
POS / Pokladna - ranní - R6 - pokladna ranní #6
POS / Pokladna - ranní - R7 - pokladna ranní #7
POS / Pokladna - ranní - R8 - pokladna ranní #8
POS / Pokladna - večerní - V1 - pokladna večerní #1
POS / Pokladna - večerní - V2 - pokladna večerní #2
POS / Pokladna - večerní - V3 - pokladna večerní #3
POS / Pokladna - večerní - V4 - pokladna večerní #4
POS / Pokladna - večerní - V5 - pokladna večerní #5
POS / Pokladna - večerní - V6 - pokladna večerní #6
POS / Pokladna - večerní - V7 - pokladna večerní #7
POS / Pokladna - večerní - V8 - pokladna večerní #8
--------------------------------------------------Servis - Data
Servis - Import dat
Servis - Kalkulačka
Servis - Konfigurace - MZDY [ADMIN]
Servis - Konfigurace [ADMIN]
Servis - Konfigurace funkcí (lokální)
Servis - Obnov kurzor
Servis - Převod konfigurace z minulého roku
Servis - Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
Servis - Reklamace programu - FTP
Servis - Reklamace programu - na disketu
Servis - Reklamace programu - Plocha MS Windows
Servis - Reklamace programu - podklady do souboru
Servis - Systémové informace
Servis - Vzdálená správa [ADMIN]
Servis / Číselníky - Číselník aut
Servis / Číselníky - Číselník čárkového kódu
Servis / Číselníky - Číselník dodavatelů
Servis / Číselníky - Číselník obalů
Servis / Číselníky - Číselník partnerů
Servis / Číselníky - Číselník rozvozů / rozvozových listů
Servis / Číselníky - Číselník řidičů a závozníků
Servis / Číselníky - Číselník skupin partnerů
Servis / Číselníky - Číselník skupin zboží
Servis / Číselníky - Číselník soupisů dokladů
Servis / Číselníky - Číselník zboží/služeb/materiálu
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Servis / Číselníky - Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen
Servis / Číselníky - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
Servis / Číselníky - Seznam obcí
Servis / Info plocha - Skryj
Servis / Info plocha - Zobraz
Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / SYST
Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / UŽIV
Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST
Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
Servis / SQL - SQL dotazy - systémové
Servis / SQL - SQL dotazy - uživatelské
Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - systémové
Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - uživatelské
Servis / Testy - Test partneři x skupiny zboží (DPC)
Servis / Testy - Test zboží x čárkový kód
Servis / Testy - Test zboží x skupiny zboží
--------------------------------------------------Sklad - Akce VO
Sklad - INFO z ČK - sklad
Sklad - Přefakturace
Sklad / Doklady - Dávková fakturace
Sklad / Doklady - Import dokladu
Sklad / Doklady - PG
Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB
Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - TEST
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list [PL] {P/1/123}
Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
Sklad / Doklady / P doklad - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB
Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - TEST
Sklad / Doklady / V doklad - CASH [CA] {V/1/138}
Sklad / Doklady / V doklad - Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}
Sklad / Doklady / V doklad - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list [DL] {V/1/102}
Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na export [EX] {V/1/106}
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Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
Sklad / Doklady / V doklad - Doklad o použití [PO] {V/1/124}
Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
Sklad / Doklady / V doklad - Faktura [FA] {V/1/107}
Sklad / Doklady / V doklad - Hotově [HO] {V/1/112}
Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}
Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
Sklad / Doklady / V doklad - Paragon [PA] {V/1/116}
Sklad / Doklady / V doklad - Proforma faktura [FP] {V/0/109}
Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
Sklad / Doklady / V doklad - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
Sklad / Doklady / V doklad - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
Sklad / Rozbory - Bilance skladu
Sklad / Rozbory - Datový sklad
Sklad / Rozbory - Obalové konto za obal
Sklad / Rozvozy - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
Sklad / Rozvozy - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
Sklad / Rozvozy - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
Sklad / Rozvozy - Rozbor rozvozu
Sklad / Rozvozy - Rozvozový list [RL] { /0/133}
Sklad / Účetnictví - Číselník typů zaúčtování skladu
Sklad / Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
Sklad / Zakladač - Příjem na zakladač
Sklad / Zakladač - Výdej ze zakladače
Sklad / Zakladač - Zakladač
Sklad / Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
Sklad / Zakladač HK - Příjem na zakladač HK
Sklad / Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK
Sklad / Zakladač HK - Zakladač HK
--------------------------------------------------Učetnictví - Číselník DPH 2009
Učetnictví - Číselník DPH 2010 Učetnictví - Import dat z MIS97
Učetnictví - Import SALDO.F5
Učetnictví - Překlasifikace MO
Učetnictví - Testy - Účto
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník DPH
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník středisek
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník typů dokladů
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník zakázek
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Import deníku dokladů do saldokontních dokladů
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Platby
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokontní doklady
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokonto
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Sestavy
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účetní doklady
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova
Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova - vzorová
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Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Úhrady (Export do banky/HP)
Učetnictví / Evidence majetku - Číselník osob
Učetnictví / Evidence majetku - Číselník typů odpisů
Učetnictví / Evidence majetku - Číselník umístění
Učetnictví / Evidence majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]
Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek [MA01]
Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek od roku 2002 [MA02]
Učetnictví / Evidence majetku - Generování odpisů
Učetnictví / Evidence majetku - Majetek [MA00]
Učetnictví / Evidence majetku - Majetek účetně neevidovaný [MA03]
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - daňové
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-01
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-02
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-03
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-04
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-05
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-06
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-07
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-08
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-09
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-10
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-11
Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-12
Učetnictví / Evidence majetku - Podklady pro zaúčtování
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník DPH
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník středisek
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník typů dokladů
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník zakázek
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Sestavy
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady - minulých let
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová
Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová - NO
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů 2 - Obaly
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Opakované platby
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Platby
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Úhrady (Export do banky/HP)
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Přehledy - Rozbor za účet + středisko
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha pohledávek
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha závazků
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Generování + Tisk
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Tisk
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Saldokonto
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Generování + Tisk
Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Tisk
===================================================
===================================================
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1101 - Agenda / Rok - Změna agendy / roku
9001 - Alt+F10 - Přidej zboží
9019 - Další moduly - Pekárna
6217 - Další moduly - Prohlížeč tabulek MS Excel
6203 - Další moduly - Telefonní účet
6204 - Další moduly - Textový editor
3902 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #1
3903 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #2
3904 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #3
3905 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #4
3906 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #5
3907 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #6
3908 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #7
3909 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #8
3901 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad programu
9012 - Dokumentace - Dokumentace ON-LINE
9052 - Dokumentace - Licenční smlouva
5001 - Dokumentace - Nápověda
9014 - Dokumentace - NexusDB SQL
9011 - Dokumentace - Novinky ON-LINE
9007 - Dokumentace - Novinky
5002 - Dokumentace - O programu ES manas
9051 - Dokumentace - Oprávnění
6213 - Dokumentace - Technický popis
9013 - Dokumentace - Video e-Learning ON-LINE
9015 - Dokumentace - www.manas.info ON-LINE
5501 - E-mail info@manas.info
6003 - Hruška - Export pole Rabat/Z
6002 - Hruška - Hruška MO síť
6001 - Hruška - Hruška
6004 - Hruška - Import pole Rabat/Z
6207 - Internet - FTP manas UPLOAD
6210 - Internet - Kontrola UPGRADE
5101 - Konec [Esc] - Ukončení programu
3701 - Mzdy - Mzdy
2605 - POS - Bilance POS
9002 - POS - Cenovky
2602 - POS - INFO z ČK
2604 - POS - Inventura
2601 - POS - Rozbory POS
9033 - POS - Zvýšení Cena02 E-mailem
2401 - POS / Pokladna - odpolední - O1 - pokladna odpolední #1
2402 - POS / Pokladna - odpolední - O2 - pokladna odpolední #2
2403 - POS / Pokladna - odpolední - O3 - pokladna odpolední #3
2404 - POS / Pokladna - odpolední - O4 - pokladna odpolední #4
2405 - POS / Pokladna - odpolední - O5 - pokladna odpolední #5
2406 - POS / Pokladna - odpolední - O6 - pokladna odpolední #6
2407 - POS / Pokladna - odpolední - O7 - pokladna odpolední #7
2408 - POS / Pokladna - odpolední - O8 - pokladna odpolední #8
2301 - POS / Pokladna - ranní - R1 - pokladna ranní #1
2302 - POS / Pokladna - ranní - R2 - pokladna ranní #2
2303 - POS / Pokladna - ranní - R3 - pokladna ranní #3
2304 - POS / Pokladna - ranní - R4 - pokladna ranní #4
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2305 - POS / Pokladna - ranní - R5 - pokladna ranní #5
2306 - POS / Pokladna - ranní - R6 - pokladna ranní #6
2307 - POS / Pokladna - ranní - R7 - pokladna ranní #7
2308 - POS / Pokladna - ranní - R8 - pokladna ranní #8
2501 - POS / Pokladna - večerní - V1 - pokladna večerní #1
2502 - POS / Pokladna - večerní - V2 - pokladna večerní #2
2503 - POS / Pokladna - večerní - V3 - pokladna večerní #3
2504 - POS / Pokladna - večerní - V4 - pokladna večerní #4
2505 - POS / Pokladna - večerní - V5 - pokladna večerní #5
2506 - POS / Pokladna - večerní - V6 - pokladna večerní #6
2507 - POS / Pokladna - večerní - V7 - pokladna večerní #7
2508 - POS / Pokladna - večerní - V8 - pokladna večerní #8
4403 - Servis - Data
4414 - Servis - Import dat
4404 - Servis - Kalkulačka
3702 - Servis - Konfigurace - MZDY [ADMIN]
4401 - Servis - Konfigurace [ADMIN]
9053 - Servis - Konfigurace funkcí (lokální)
4405 - Servis - Obnov kurzor
4412 - Servis - Převod konfigurace z minulého roku
4406 - Servis - Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
6201 - Servis - Reklamace programu - FTP
4408 - Servis - Reklamace programu - na disketu
6219 - Servis - Reklamace programu - Plocha MS Windows
4407 - Servis - Reklamace programu - podklady do souboru
4413 - Servis - Systémové informace
4402 - Servis - Vzdálená správa [ADMIN]
4505 - Servis / Číselníky - Číselník aut
4506 - Servis / Číselníky - Číselník čárkového kódu
4507 - Servis / Číselníky - Číselník dodavatelů
4508 - Servis / Číselníky - Číselník obalů
4501 - Servis / Číselníky - Číselník partnerů
4512 - Servis / Číselníky - Číselník rozvozů / rozvozových listů
4510 - Servis / Číselníky - Číselník řidičů a závozníků
4513 - Servis / Číselníky - Číselník skupin partnerů
4511 - Servis / Číselníky - Číselník skupin zboží
4514 - Servis / Číselníky - Číselník soupisů dokladů
4502 - Servis / Číselníky - Číselník zboží/služeb/materiálu
4515 - Servis / Číselníky - Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen
4503 - Servis / Číselníky - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
4509 - Servis / Číselníky - Seznam obcí
4901 - Servis / Info plocha - Skryj
4902 - Servis / Info plocha - Zobraz
4805 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / SYST
4806 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / UŽIV
4803 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
4801 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST
4804 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
4802 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
4807 - Servis / SQL - SQL dotazy - systémové
4808 - Servis / SQL - SQL dotazy - uživatelské
4701 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - systémové
4702 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - uživatelské
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4410 - Servis / Testy - Test partneři x skupiny zboží (DPC)
4411 - Servis / Testy - Test zboží x čárkový kód
4409 - Servis / Testy - Test zboží x skupiny zboží
9016 - Sklad - Akce VO
2201 - Sklad - INFO z ČK - sklad
2101 - Sklad - Přefakturace
1501 - Sklad / Doklady - Dávková fakturace
2202 - Sklad / Doklady - Import dokladu
6215 - Sklad / Doklady - PG
1402 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
1401 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
1404 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
1316 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1315 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - TEST
1314 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB
1302 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
1305 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
1310 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
1306 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
1312 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}
1313 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
1304 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
1303 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
1307 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
1308 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
1301 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list [PL] {P/1/123}
1309 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
1320 - Sklad / Doklady / P doklad - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
1319 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1318 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - TEST
1317 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB
1205 - Sklad / Doklady / V doklad - CASH [CA] {V/1/138}
1208 - Sklad / Doklady / V doklad - Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}
1209 - Sklad / Doklady / V doklad - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
1203 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list [DL] {V/1/102}
1211 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
1210 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na export [EX] {V/1/106}
1204 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
1214 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad o použití [PO] {V/1/124}
1216 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
1218 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
1217 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
1201 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura [FA] {V/1/107}
1202 - Sklad / Doklady / V doklad - Hotově [HO] {V/1/112}
1220 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}
1221 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
1206 - Sklad / Doklady / V doklad - Paragon [PA] {V/1/116}
1212 - Sklad / Doklady / V doklad - Proforma faktura [FP] {V/0/109}
1215 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
1219 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
1213 - Sklad / Doklady / V doklad - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
1207 - Sklad / Doklady / V doklad - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
1701 - Sklad / Rozbory - Bilance skladu
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1801 - Sklad / Rozbory - Datový sklad
1601 - Sklad / Rozbory - Obalové konto za obal
1902 - Sklad / Rozvozy - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
1903 - Sklad / Rozvozy - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
1904 - Sklad / Rozvozy - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
1905 - Sklad / Rozvozy - Rozbor rozvozu
1901 - Sklad / Rozvozy - Rozvozový list [RL] { /0/133}
6202 - Sklad / Účetnictví - Číselník typů zaúčtování skladu
9038 - Sklad / Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
2001 - Sklad / Zakladač - Příjem na zakladač
2002 - Sklad / Zakladač - Výdej ze zakladače
2003 - Sklad / Zakladač - Zakladač
9039 - Sklad / Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
9004 - Sklad / Zakladač HK - Příjem na zakladač HK
9005 - Sklad / Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK
9006 - Sklad / Zakladač HK - Zakladač HK
9020 - Učetnictví - Číselník DPH 2009
9054 - Učetnictví - Číselník DPH 2010 3501 - Učetnictví - Import dat z MIS97
3602 - Učetnictví - Import SALDO.F5
9035 - Učetnictví - Překlasifikace MO
3502 - Učetnictví - Testy - Účto
3308 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník DPH
3306 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník středisek
3305 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník typů dokladů
3307 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník zakázek
3311 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
3312 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený
9055 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Import deníku dokladů do saldokontních dokladů
3313 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Platby
3302 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokontní doklady
3317 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokonto
3316 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Sestavy
3301 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účetní doklady
3304 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova - vzorová
3303 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova
3314 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Úhrady (Export do banky/HP)
3405 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník osob
3404 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník typů odpisů
3406 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník umístění
6212 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]
3402 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek [MA01]
3403 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek od roku 2002 [MA02]
3407 - Učetnictví / Evidence majetku - Generování odpisů
3401 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek [MA00]
6211 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek účetně neevidovaný [MA03]
3409 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - daňové
9021 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-01
9022 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-02
9023 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-03
9024 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-04
9025 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-05
9026 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-06
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9027 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-07
9028 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-08
9029 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-09
9030 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-10
9031 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-11
9032 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-12
3408 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní
3410 - Učetnictví / Evidence majetku - Podklady pro zaúčtování
3112 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník DPH
3110 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník středisek
3109 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník typů dokladů
3111 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník zakázek
3115 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
3116 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený
3102 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Sestavy
2702 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady - minulých let
2701 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady
3108 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová - NO
3107 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová
3103 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova
3002 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů 2 - Obaly
3001 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů
2803 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Opakované platby
2801 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Platby
2802 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Úhrady (Export do banky/HP)
6220 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Přehledy - Rozbor za účet + středisko
2906 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha pohledávek
2907 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha závazků
2901 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Generování + Tisk
2903 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Tisk
2905 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Saldokonto
2902 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Generování + Tisk
2904 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Tisk
===================================================
===================================================
1101 - Agenda / Rok - Změna agendy / roku
1201 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura [FA] {V/1/107}
1202 - Sklad / Doklady / V doklad - Hotově [HO] {V/1/112}
1203 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list [DL] {V/1/102}
1204 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
1205 - Sklad / Doklady / V doklad - CASH [CA] {V/1/138}
1206 - Sklad / Doklady / V doklad - Paragon [PA] {V/1/116}
1207 - Sklad / Doklady / V doklad - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
1208 - Sklad / Doklady / V doklad - Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}
1209 - Sklad / Doklady / V doklad - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
1210 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na export [EX] {V/1/106}
1211 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
1212 - Sklad / Doklady / V doklad - Proforma faktura [FP] {V/0/109}
1213 - Sklad / Doklady / V doklad - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
1214 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad o použití [PO] {V/1/124}
1215 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
1216 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
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1217 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
1218 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
1219 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
1220 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}
1221 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
1301 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list [PL] {P/1/123}
1302 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
1303 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
1304 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
1305 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
1306 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
1307 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
1308 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
1309 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
1310 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
1312 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}
1313 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
1314 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB
1315 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - TEST
1316 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1317 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB
1318 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - TEST
1319 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1320 - Sklad / Doklady / P doklad - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
1401 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
1402 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
1404 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
1501 - Sklad / Doklady - Dávková fakturace
1601 - Sklad / Rozbory - Obalové konto za obal
1701 - Sklad / Rozbory - Bilance skladu
1801 - Sklad / Rozbory - Datový sklad
1901 - Sklad / Rozvozy - Rozvozový list [RL] { /0/133}
1902 - Sklad / Rozvozy - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
1903 - Sklad / Rozvozy - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
1904 - Sklad / Rozvozy - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
1905 - Sklad / Rozvozy - Rozbor rozvozu
2001 - Sklad / Zakladač - Příjem na zakladač
2002 - Sklad / Zakladač - Výdej ze zakladače
2003 - Sklad / Zakladač - Zakladač
2101 - Sklad - Přefakturace
2201 - Sklad - INFO z ČK - sklad
2202 - Sklad / Doklady - Import dokladu
2301 - POS / Pokladna - ranní - R1 - pokladna ranní #1
2302 - POS / Pokladna - ranní - R2 - pokladna ranní #2
2303 - POS / Pokladna - ranní - R3 - pokladna ranní #3
2304 - POS / Pokladna - ranní - R4 - pokladna ranní #4
2305 - POS / Pokladna - ranní - R5 - pokladna ranní #5
2306 - POS / Pokladna - ranní - R6 - pokladna ranní #6
2307 - POS / Pokladna - ranní - R7 - pokladna ranní #7
2308 - POS / Pokladna - ranní - R8 - pokladna ranní #8
2401 - POS / Pokladna - odpolední - O1 - pokladna odpolední #1
2402 - POS / Pokladna - odpolední - O2 - pokladna odpolední #2
2403 - POS / Pokladna - odpolední - O3 - pokladna odpolední #3
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2404 - POS / Pokladna - odpolední - O4 - pokladna odpolední #4
2405 - POS / Pokladna - odpolední - O5 - pokladna odpolední #5
2406 - POS / Pokladna - odpolední - O6 - pokladna odpolední #6
2407 - POS / Pokladna - odpolední - O7 - pokladna odpolední #7
2408 - POS / Pokladna - odpolední - O8 - pokladna odpolední #8
2501 - POS / Pokladna - večerní - V1 - pokladna večerní #1
2502 - POS / Pokladna - večerní - V2 - pokladna večerní #2
2503 - POS / Pokladna - večerní - V3 - pokladna večerní #3
2504 - POS / Pokladna - večerní - V4 - pokladna večerní #4
2505 - POS / Pokladna - večerní - V5 - pokladna večerní #5
2506 - POS / Pokladna - večerní - V6 - pokladna večerní #6
2507 - POS / Pokladna - večerní - V7 - pokladna večerní #7
2508 - POS / Pokladna - večerní - V8 - pokladna večerní #8
2601 - POS - Rozbory POS
2602 - POS - INFO z ČK
2604 - POS - Inventura
2605 - POS - Bilance POS
2701 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady
2702 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady - minulých let
2801 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Platby
2802 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Úhrady (Export do banky/HP)
2803 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Opakované platby
2901 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Generování + Tisk
2902 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Generování + Tisk
2903 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Tisk
2904 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Tisk
2905 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Saldokonto
2906 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha pohledávek
2907 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha závazků
3001 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů
3002 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů 2 - Obaly
3102 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Sestavy
3103 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova
3107 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová
3108 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová - NO
3109 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník typů dokladů
3110 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník středisek
3111 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník zakázek
3112 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník DPH
3115 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
3116 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený
3301 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účetní doklady
3302 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokontní doklady
3303 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova
3304 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova - vzorová
3305 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník typů dokladů
3306 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník středisek
3307 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník zakázek
3308 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník DPH
3311 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
3312 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený
3313 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Platby
3314 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Úhrady (Export do banky/HP)
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3316 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Sestavy
3317 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokonto
3401 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek [MA00]
3402 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek [MA01]
3403 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek od roku 2002 [MA02]
3404 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník typů odpisů
3405 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník osob
3406 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník umístění
3407 - Učetnictví / Evidence majetku - Generování odpisů
3408 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní
3409 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - daňové
3410 - Učetnictví / Evidence majetku - Podklady pro zaúčtování
3501 - Učetnictví - Import dat z MIS97
3502 - Učetnictví - Testy - Účto
3602 - Učetnictví - Import SALDO.F5
3701 - Mzdy - Mzdy
3702 - Servis - Konfigurace - MZDY [ADMIN]
3901 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad programu
3902 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #1
3903 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #2
3904 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #3
3905 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #4
3906 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #5
3907 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #6
3908 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #7
3909 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #8
4401 - Servis - Konfigurace [ADMIN]
4402 - Servis - Vzdálená správa [ADMIN]
4403 - Servis - Data
4404 - Servis - Kalkulačka
4405 - Servis - Obnov kurzor
4406 - Servis - Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
4407 - Servis - Reklamace programu - podklady do souboru
4408 - Servis - Reklamace programu - na disketu
4409 - Servis / Testy - Test zboží x skupiny zboží
4410 - Servis / Testy - Test partneři x skupiny zboží (DPC)
4411 - Servis / Testy - Test zboží x čárkový kód
4412 - Servis - Převod konfigurace z minulého roku
4413 - Servis - Systémové informace
4414 - Servis - Import dat
4501 - Servis / Číselníky - Číselník partnerů
4502 - Servis / Číselníky - Číselník zboží/služeb/materiálu
4503 - Servis / Číselníky - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
4505 - Servis / Číselníky - Číselník aut
4506 - Servis / Číselníky - Číselník čárkového kódu
4507 - Servis / Číselníky - Číselník dodavatelů
4508 - Servis / Číselníky - Číselník obalů
4509 - Servis / Číselníky - Seznam obcí
4510 - Servis / Číselníky - Číselník řidičů a závozníků
4511 - Servis / Číselníky - Číselník skupin zboží
4512 - Servis / Číselníky - Číselník rozvozů / rozvozových listů
4513 - Servis / Číselníky - Číselník skupin partnerů
4514 - Servis / Číselníky - Číselník soupisů dokladů
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

457

4515 - Servis / Číselníky - Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen
4701 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - systémové
4702 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - uživatelské
4801 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST
4802 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
4803 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
4804 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
4805 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / SYST
4806 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / UŽIV
4807 - Servis / SQL - SQL dotazy - systémové
4808 - Servis / SQL - SQL dotazy - uživatelské
4901 - Servis / Info plocha - Skryj
4902 - Servis / Info plocha - Zobraz
5001 - Dokumentace - Nápověda
5002 - Dokumentace - O programu ES manas
5101 - Konec [Esc] - Ukončení programu
5501 - E-mail info@manas.info
6001 - Hruška - Hruška
6002 - Hruška - Hruška MO síť
6003 - Hruška - Export pole Rabat/Z
6004 - Hruška - Import pole Rabat/Z
6201 - Servis - Reklamace programu - FTP
6202 - Sklad / Účetnictví - Číselník typů zaúčtování skladu
6203 - Další moduly - Telefonní účet
6204 - Další moduly - Textový editor
6207 - Internet - FTP manas UPLOAD
6210 - Internet - Kontrola UPGRADE
6211 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek účetně neevidovaný [MA03]
6212 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]
6213 - Dokumentace - Technický popis
6215 - Sklad / Doklady - PG
6217 - Další moduly - Prohlížeč tabulek MS Excel
6219 - Servis - Reklamace programu - Plocha MS Windows
6220 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Přehledy - Rozbor za účet + středisko
9001 - Alt+F10 - Přidej zboží
9002 - POS - Cenovky
9004 - Sklad / Zakladač HK - Příjem na zakladač HK
9005 - Sklad / Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK
9006 - Sklad / Zakladač HK - Zakladač HK
9007 - Dokumentace - Novinky
9011 - Dokumentace - Novinky ON-LINE
9012 - Dokumentace - Dokumentace ON-LINE
9013 - Dokumentace - Video e-Learning ON-LINE
9014 - Dokumentace - NexusDB SQL
9015 - Dokumentace - www.manas.info ON-LINE
9016 - Sklad - Akce VO
9019 - Další moduly - Pekárna
9020 - Učetnictví - Číselník DPH 2009
9021 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-01
9022 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-02
9023 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-03
9024 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-04
9025 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-05
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9026 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-06
9027 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-07
9028 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-08
9029 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-09
9030 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-10
9031 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-11
9032 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-12
9033 - POS - Zvýšení Cena02 E-mailem
9035 - Učetnictví - Překlasifikace MO
9038 - Sklad / Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
9039 - Sklad / Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
9051 - Dokumentace - Oprávnění
9052 - Dokumentace - Licenční smlouva
9053 - Servis - Konfigurace funkcí (lokální)
9054 - Učetnictví - Číselník DPH 2010 9055 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Import deníku dokladů do saldokontních dokladů
===================================================

6.33 Fulltext
2004.09.17g / 21:00
02) Na POS pro správné použití fulltextového vyhledávání názvu zboží
jednorázově spusťte funkci:
Servis / Data / Doplnění dat / Nastavení pole fulltext pole číselníku zboží

2004.09.07a / 12:00
01) Fulltextový výběr z číselníku
- upraveno - zobrazuje se Cena 1, Cena 2 a Marže a plný název zboží
(z pole Poznámka)
2004.09.06c / 20:00
01) Fulltextový výběr z číselníku
- upraveno - zobrazují se další informace z aktuální věty

2004.05.12a / 05:00
01) Fulltextové vyhledávání v číselníku zboží a partnerů
- upraveno (zrušena klávesová zkratka F)
- režim fulltextového vyhledávání je signalizován červeným textem
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2004.05.06f / 17:00
01) Fulltextové vyhledávání v číselníku
- v číselníku zboží a partnerů
- ve výběrovém okně doplněno tlačítko Fulltext
- po stisknutí se pomocí SQL vygeneruje fulltextový výběr
z číselníku pro zadaný hledaný řetězec

6.34

GDPR
FAQ - GDPR v ES manas
- ES manas je jen pomocníkem při komplexním řešení
GDPR v rámci firmy
- v ES manas bude řešeno postupně na základě
požadavků uživatelů a aktuální legislativy GDPR
- legislativa GDPR
https://www.gdpr.cz/
GDPR
https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/
Kompletní znění GDPR česky a anglicky
https://www.gdpr.cz/blog/navrh-novely-zakona-c-1012000-sb-je-na-svete/
Návrh nového zákona o ochraně osobních údajů je na světě
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5
Návrh zákona o zpracování osobních údajů
https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938
GDPR (Obecné nařízení)
- GDPR = General Data Protection Regulation
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- od 25.05.2018
- osobní údaj = všechno, podle čeho se dá daná
osoba identifikovat:
adresa bydliště
adresa zaměstnání
datum narození
e-mail
fotografie
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identifikační údaje určené státem
IP adresa
jméno
občanství
pohlaví
stav
telefon
věk
...
citlivé osobní údaje:
biometrické údaje
genetické údaje
osobní údaje dětí
politická příslušnost
sexuální orientace
vyznání
zdravotní stav
...
- subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba:
koncový uživatel
zákazník
zaměstnanec
- správce osobních údajů
- zpracovatel osobních údajů
zpracovává osobní údaje pro správce
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- potvrzení:
- zda jsou či nejsou údaje zpracovávány
- k jakému účelu jsou zpracovávány
- o jaké kategorie údajů se jedná
- komu budou zpřístupněny
- plánovanou dobu, po kterou uloženy
- právo na opravu údajů
- správce dat musí data bez odkladu opravit
či doplnit
- právo na omezení zpracování
- protiprávní zpracování
- správce již osobní údaje nepotřebuje
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- právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)
- právo na přenos
- logování v síťovém logu zpracování osobních údajů
- zajištění a doložení, že zpracování je v souladu
s nařízením
- evidence a logování udělených souhlasů se zpracováním
osobních a citlivých údajů
- evidence a logování žádostí na výpis, export a výmaz
- poskytnutí veškerých osobních dat, které jsou o
subjektu zpracovávány
- vyslovení nesouhlasu s používáním osobních údajů
k marketingovým účelům
- anonymizace osobních údajů
- nelze identifikovat subjekt údajů
- přístupová oprávnění k osobním údajům
zabezpečení dat
- incident management
- popis zabezpečení dat v ES manas

FAQ - GDPR v ES manas - 2018.05.23a
- ES manas je obchodní SW - ekonomický a pokladní systém určený pro zpracování dat
velkoobchodního
a maloobchodního prodeje
velkoobchodní prodej je určen obchodním partnerům (IČO), nikoliv soukromým osobám
maloobchodní prodej je určen k anonymnímu prodeji konečným zákazníkům, bez zpracování
jakýchkoliv
osobních údajů
v obou případech jsou kontaktní údaje obchodních partnerů uloženy v Číselníku partnerů,
ten je dostupný na VO a na MO pouze na příjmovém počítači, ne na pokladnách
program je určen pouze k prodeji v kamenných prodejnách, bez prodeje na Internetu
program na úrovni VO i MO prodeje tak neslouží ke zpracování jakýchkoliv osobních údajů nad rámec
smluv s obchodními partnery (IČO)
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součástí ES manas jsou i moduly mzdy a účetnictví, ve kterých se zpracovávají osobní údaje pouze
zaměstnanců
firmy uložené zaměstnavateli zákonem
veškerá data modulů mzdy a účetnictví (včetně evidence majetku) jsou umístěna na samostatném,
fyzicky
odděleném serveru, který tak může být bezpečně zajištěn podle požadavků GDPR
každá z funkcí programu (včetně pořízení a aktualizace dat a jejich tisku) je pomocí systému oprávnění
zabezpečena proti zneužití neoprávněným uživatelem a žádná data tak nemohou být zneužita, a to
včetně
Číselníku partnerů
za data uložená v Číselníku partnerů odpovídá oprávněný uživatel programu, který má nastaveno
oprávnění
pro jejich změnu
změny všech dat v programu jsou lokálně velmi podrobně logovány a každou změnu tak lze zpětně
dohledat
a dokladovat
změny dat v číselníku partnerů jsou samostatně síťově logovány do datové tabulky
- ES manas je jen nástrojem při komplexním řešení GDPR v rámci firmy
v jednouživatelském provozu je na uživateli programu, aby počítač, na kterém je program nainstalován,
zabezpečil v souladu s požadavky GDPR
v síťovém provozu je na správci sítě, aby zabezpečil takové nastavení sítě a uživatelských počítačů,
aby se síťovými daty mohli pracovat jen k tomu určení uživatelé na k tomu určených počítačích, s
možností
spouštět pouze k tomu určené aplikace

6.35 Globální funkce
2014.12.03c / 12:00 BETA
001) F12 - Globální funkce
- v záložce Servis vpravo nahoře doplněno tlačítko
Nastavení 3. sazby DPH na 10% od 1.1.2015
- tato funkce není vázána na oprávnění
- určeno pro snadné nastavení 3. sazby DPH 10% od 1.1.2015
- po nastavení ukončete program a po znovuspuštění ověřte správnost nastavení jedním způsobem z
následujících:
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a) okno Přihlášení - vpravo dole
b) F12 -´Globální funkce - uprostřed nahoře
c) POS - na paragonu dole

2013.12.27d / 14:00
002) F12 - Globální funkce
- doplněny F klávesy
- F6 / Načti aktuální verzi programu z Internetu
- F7 - Souhlas s aktuálním zněním Licenční smlouvy ES manas
- implicitně zaškrtnuto
- smlouva se zobrazí ve webovém prohlížeči (online) po kliknutí na odkaz
s názvem Licenční smlouvy ES manas
- po načtení aktuální verze programu z Internetu vstup do
Datového skladu A u t o U p g r a d e (AUTOUPG1) pro Admina na klávesu
F8 - DS [Admin]
vpravo dole, Datový sklad
- po načtení aktuální verze programu z Internetu i po samostaném spuštění F12
se zobrazí seznam jen verzí programu odpovídajících spuštěnému programu
(manasnx.exe / manasposnex.exe), poslední verze je na konci seznamu a je
implicitně vybrána - na klientovi tak stačí pro instalaci aktuální verze
programu jen stisknout F12 + F3

2013.07.31a / 00:00
002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu
- v okně F12 - Globální funkce - vpravo dole zobrazen aktuální datum zpracování

2012.06.21a / 00:00
003) Upraveno F12 - Globální funkce / Načti aktuální verzi programu z Internetu

2010.08.30b / 15:00
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005) F12 - Globální funkce
- vpravo nahoře doplněna aktuálně obsazená paměť v MB

2010.07.12a / 09:00
006) Ve funkci F12 - Globální funkce nahoře uprostřed doplněn
aktuální datum a čas počítače a serveru
pokud se datum počítače a serveru liší, je zobrazení červené,
v tomto případě možná není na serveru zapnut ServerInfo Plugin - jeho
zapnutí je pro správnou funkci programu NEZBYTNÉ

2010.04.16a / 00:00
019) F12 - Globální funkce
- doplněno

2009.12.23c / 20:00
005) F12 - Globální funkce
- funkce dostupné pomocí klávesnice:
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ N ... Načti aktuální verzi programu z Internetu
+ I ... Instaluj verzi programu
+ U ... Kontrola UPGRADE
+ R ... Odeslat REKLAMACI autorovi programu
+ O ... Odeslat ZPRÁVU autorovi programu

2009.12.04a / 00:00
004) F12 - Globální funkce
- v horním části doplněna informace o verzi programu, Win, CPU a RAM

2009.12.04a / 00:00
010) F12 - Globální funkce
- doplněna záložka Horké klávesy
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Aktuální přehled horkých kláves ES manas (2009.12.04a)
012) F12 - Globální funkce - dole doplněna Kontrola UPGRADE

2009.11.26b / 01:00
- doplněny F12 - Globální funkce

2008.10.27a / 00:00
002) F12 - Globální funkce
- doplněna funkce
112 - Kurzovní lístek
- vybere se Měna a Datum kursu a načte se odpovídající kurs měny
- v záložce Kurzovní lístek jsou načtená data

2008.02.06a / 00:00
001) F12 - Globální funkce
- upraveno odeslání zprávy autorovi programu a reklamace programu
- doplněn chat s autorem programu

2007.09.10a / 18:00
001) Globální funkce dostupné odkudkoliv z programu na klávesu F12
- doplněna Zpráva pro autora programu
- zprávu je možné odeslat při dostupnosti TCP/IP sítě Internetu
- Reklamace programu
- je možné odeslat při dostupnosti TCP/IP sítě Internetu

2005.06.30a / 00:00
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023) F12 - Globální funkce - dostupné odevšad
- oprávnění
8250 F12 - Globální funkce
- zatím dostupné:
101 - Otevření šuplíku

6.36 Hlášení
2020.09.13a / 14:00
002) 2061 - Číslování hlášek 900000
Přečíslovány LOGy a hlášky z 1xxxxxx + 9xxxxx na 5xxxxxx

2016.05.29b / 01:00
001) Přečíslována poslední hlášení programu, nových 3.036

2012.02.15a / 00:00
002) Doplněna a přečíslována hlášení programu z 7xxxxxx na 1xxxxxx

2011.06.09a / 00:00
001) Doplněno číslování zpráv programu

2011.04.27a / 00:00
003) Doplněno číslování hlášení programu

2010.11.11a / 19:00
001) Dialogové okno
- zvětšena tlačítka pro dotykové ovládání
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2010.10.17a / 17:00
003) Přečíslována hlášení programu na 6xxxxxx

2010.10.10a / 10:10
003) Přečíslována hlášení programu na 5xxxxxx

2010.10.07a / 16:00
003) Přečíslována hlášení programu na 4xxxxxx

2010.08.30b / 15:00
002) Upraveno číslo v titulku okna Oznámení
003) Upraveno dialogové okno
- grafické dotykové tlačítko pro ukončení okna umístěno vpravo nahoře

2010.08.30a / 00:00
003) Přečíslována veškerá hlášení programu na tvar 2xxxxxx

2010.07.08a / 00:00
002) Přečíslována všechna hlášení programu na 1xxxxxxx

2010.04.16a / 00:00
017) Dialogové okno / Info
- doplněno

2010.02.02a / 15:00
002) Informační okno programu
- v záložce info doplněny informace o paměti
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2009.12.16a / 00:00
001) Upraveno informační okno s hlášením
- systémové informace v samostatné záložce Info

2009.12.04a / 00:00
003) V informačních oknech je verze programu, číslo verze Win, informace
o CPU a RAM

2009.12.01a / 16:00
002) V informačních oknech doplněna verze programu

6.37 Horké klávesy
2009.11.14a / 12:00
002) Horké klávesy
- doplněna záložka v Číselníku partnerů - Seznam partnerů
- aktualizována záložka v Číselníku zboží - Seznam zboží

FAQ - Aktuální přehled horkých kláves ES manas (2009.12.04a)
- u editačních polí podbarvených světle žlutě lze použít
F9 ... výběr z číselníku podle čísla
F10 ... výběr z číselníku podle názvu
- u výběru zaměstnance v parametrech kombinovaného SQL
lze použít F8 pro výběr podle rodného čísla
- v celém programu dostupné
- při použití jedné z funkcí nelze použít jinou
- nelze použít v okně Přihlášení mimo funkci F12 - Globální funkce
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Globální horké klávesy v ES manas
F1 .+. Nápověda
F2 ...
F3 ...
F4 ...
F5 ...
F6 ...
F7 ...
F8 ...
F9 ...
F10 ...
F11 ...
F12 .+. Globální funkce
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1 .+. Nápověda
+ F2 ...
+ F3 ...
+ F4 ...
+ F5 ...
+ F6 ...
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ... zobrazí informace o akcích posledního zboží

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1 .+. Nápověda přímá
+ F2 ...
+ F3 .+. Účto - Účtová osnova
+ F4 .+. Čárkový kód - Info
+ F5 ...
+ F6 ...
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1 ...
+ F2 .+. Informace (dříve Alt + F12)
+ F3 .+. Otevření šuplíku POS
+ F4 .+. Uzavření okna (MS Windows)
+ F5 ...
+ F6 ...
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
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Alt + F12 ...
- v Číselníku partnerů lze navíc použít:
Číselník partnerů - Seznam partnerů
Ctrl + Del ... Zrušit partnera
Ctrl + Ins ... Nový partner/A - automaticky
Ctrl + A - Nový partner/A - automaticky
Ctrl + C - hledání partnera podle čísla
Ctrl + F - Grafy měsíční za partnera
Ctrl + G - Grafy týdenní za partnera
Ctrl + I - Informace za partnera
Ctrl + L - Grafy týdenní za partnera / Objednávky
Ctrl + N - hledání partnera podle názvu
Ctrl + O - Opravit partnera
Ctrl + P - Pohyb za partnera
Ctrl + Q - Grafy měsíční za partnera / Objednávky
Ctrl + R - Nový partner/R - ručně
Ctrl + S - Export partnerů SQL
Ctrl + T - Tisk partnerů
Ctrl + U - Nákup za partnera
Ctrl + W - mazání hledaného řetězce
Ctrl + X - Export partnerů
Ctrl + Y - Zrušit partnera = Ctrl + Z
Ctrl + Z - Zrušit partnera = Ctrl + Y
Karta partnera - číslice na numerické klávesnici,
volba záložky:
Ctrl + 1 - Uživatel
Ctrl + 2 - Základ
Ctrl + 3 - Zařazení
Ctrl + 4 - Kontakt
Ctrl + 5 - Účto
Ctrl + 6 - Poloha
Ctrl + 7 - Doplňující
Ctrl + 8 - Servis
Ctrl + 9 - Poznámka
Ctrl + 0 - Parametry
- v Číselníku zboží lze navíc použít:
Číselník zboží - Seznam zboží
Shift + F12 ... zobrazí informace o akcích posledního zboží
Ctrl + Del ... Zrušit zboží
Ctrl + Ins ... Nové zboží/A - automaticky
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Ctrl + A - Nové zboží/A - automaticky
Ctrl + C - hledání zboží podle čísla
Ctrl + E - Editace zboží
Ctrl + F - Grafy měsíční za zboží
Ctrl + G - Grafy týdenní za zboží
Ctrl + I - Informace za zboží
Ctrl + L - Grafy týdenní za zboží / Objednávky
Ctrl + N - hledání zboží podle názvu
Ctrl + O - Opravit zboží
Ctrl + P - Pohyb za zboží
Ctrl + Q - Grafy měsíční za zboží / Objednávky
Ctrl + R - Nové zboží/R - ručně
Ctrl + S - Export zboží SQL
Ctrl + T - Tisk zboží
Ctrl + U - Nákup za zboží
Ctrl + W - mazání hledaného řetězce
Ctrl + X - Export zboží
Ctrl + Y - Zrušit zboží = Ctrl + Z
Ctrl + Z - Zrušit zboží = Ctrl + Y
Karta zboží - číslice na numerické klávesnici,
volba záložky:
Ctrl + 1 - Uživatel
Ctrl + 2 - Základ
Ctrl + 3 - Ceny / AKCE
Ctrl + 4 - Účto
Ctrl + 5 - Doplněk
Ctrl + 6 - Inventura
Ctrl + 7 - Dodavatel
Ctrl + 8 - Servis
Ctrl + 9 - Zásoby
Ctrl + 0 - Spotřební daň
F_Doklad / Seznam dokladů
F1 .+. Nápověda
F2 ...
F3 ...
F4 ...
F5 ...
F6 ... Zobraz FOTO
F7 ... Zobraz FOTO
F8 ...
F9 ...
F10 ...
F11 ...
F12 .+. Globální funkce
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1
+ F2
+ F3
+ F4

.+. Nápověda
...
...
...
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Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F5 ...
+ F6 ...
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ...

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1 .+. Nápověda přímá
+ F2 ...
+ F3 .+. Účto - Účtová osnova
+ F4 .+. Čárkový kód - Info
+ F5 ...
+ F6 ... Pokladna - poslední nákup
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1 ...
+ F2 .+. Informace (dříve Alt + F12)
+ F3 .+. Otevření šuplíku POS
+ F4 .+. Uzavření okna (MS Windows)
+ F5 ...
+ F6 ...
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
+ F12 ...

pohyb po tabulce:
šipka nahoru / šipka dolů
Ctrl + šipka nahoru / Ctrl + šipka dolů
Ctrl + Home / Ctrl + End
Page Up / Page Down
šipka vlevo / šipka vpravo
Ctrl + šipka vlevo / Ctrl + šipka vpravo

F_Doklad / Řádky dokladu
F1
F2
F3
F4
F5
F6

.+. Nápověda
... 1F2 98762 Zboží 19%
... 1F3 98763 Ovoce a zelenina
... 1F4 98764 Pečivo
... Foto / 1F5 98765 Zboží 9%
... 1F6 98766 Maso
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F7 ... Tara, vada
F8 ... Oprava řádku
F9 ... Cena celkem / 1F9 -1 98769 Stravenky
F10 ... 1F10 -1 98760 Láhve
F11 ...
F12 .+. Globální funkce
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1 .+. Nápověda
+ F2 ... 1sF2 -1 98772 Stravenky vlastní
+ F3 ... 1sF3 -1 98774 Odečet ze všech nákupů
+ F4 ... 1sF4 98775 Odměna
+ F5 ... 1sF5 -1 98770 Platební karty
+ F6 ... 1sF6 -1 9871171 Visa
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ...

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1 .+. Nápověda přímá
+ F2 ... Změna čísla zboží
+ F3 .+. Účto - Účtová osnova
+ F4 .+. Čárkový kód - Info
+ F5 ... 1cF5 98773 Vklad/výběr hotovosti
+ F6 ... Pokladna - poslední nákup
+ F7 ... Změna čísla zboží Koef
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1 ...
+ F2 .+. Informace (dříve Alt + F12)
+ F3 .+. Otevření šuplíku POS
+ F4 .+. --- Uzavření okna (MS Windows)
+ F5 ... 1*aF5 ... Výběr zboží podle zkratky
+ F6 ... --- MS Windows
+ F7 ... 1*aF7 ... Výběr zboží podle JKPOV
+ F8 ... 1*aF8 ... Výběr zboží podle skupiny
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
+ F12 ...

TAB ... zaměření vstupního pole
1+/-1+ ... Změna množství MJ v řádku
Ctrl + ... přepínání POS INFO
Ctrl - ... přepínání POS INFO
.EAN ... info o čárkovém kódu / zboží (Př. .12345678)
pohyb po tabulce:
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šipka nahoru / šipka dolů
Page Up / Page Down
Home / End

F_POSNEW / Seznam dokladů = POS stará
F1 .+. Nápověda
F2 ...
F3 ...
F4 ...
F5 ...
F6 ...
F7 ...
F8 ...
F9 ...
F10 ...
F11 ...
F12 .+. Globální funkce
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1 .+. Nápověda
+ F2 ...
+ F3 ...
+ F4 ...
+ F5 ...
+ F6 ...
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ...

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1 .+. Nápověda přímá
+ F2 ...
+ F3 .+. Účto - Účtová osnova
+ F4 .+. Čárkový kód - Info
+ F5 ...
+ F6 ... Pokladna - poslední nákup
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1
+ F2
+ F3
+ F4
+ F5
+ F6

...
.+. Informace (dříve Alt + F12)
.+. Otevření šuplíku POS
.+. Uzavření okna (MS Windows)
...
...
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Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
+ F12 ...

pohyb po tabulce:
šipka nahoru / šipka dolů
Ctrl + šipka nahoru / Ctrl + šipka dolů
Ctrl + Home / Ctrl + End
Page Up / Page Down
šipka vlevo / šipka vpravo
Ctrl + šipka vlevo / Ctrl + šipka vpravo

F_POSNEW / Řádky dokladu = POS stará
F1 .+. Nápověda
F2 ... 1F2 98762 Zboží 19%
F3 ... 1F3 98763 Ovoce a zelenina
F4 ... 1F4 98764 Pečivo
F5 ... 1F5 98765 Zboží 9%
F6 ... 1F6 98766 Maso
F7 ... Tara, vada
F8 ... Oprava řádku
F9 ... 1F9 -1 98769 Stravenky
F10 ... 1F10 -1 98760 Láhve
F11 ... 1F11/-1F11 ... Změna množství MJ v řádku - zrušeno
F12 .+. Globální funkce
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1 .+. Nápověda
+ F2 ... 1sF2 -1 98772 Stravenky vlastní
+ F3 ... 1sF3 -1 98774 Odečet ze všech nákupů
+ F4 ... 1sF4 98775 Odměna
+ F5 ... 1sF5 -1 98770 Platební karty
+ F6 ... 1sF6 -1 9871171 Visa
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ...

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1
+ F2
+ F3
+ F4
+ F5
+ F6
+ F7
+ F8

.+. Nápověda přímá
...
.+. Účto - Účtová osnova
.+. Čárkový kód - Info
... 1cF5 98773 Vklad/výběr hotovosti
... Pokladna - poslední nákup
...
...
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Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1 ...
+ F2 .+. Informace (dříve Alt + F12)
+ F3 .+. Otevření šuplíku POS
+ F4 .+. --- Uzavření okna (MS Windows)
+ F5 ... 1*aF5 ... Výběr zboží podle zkratky
+ F6 ... --- MS Windows
+ F7 ... 1*aF7 ... Výběr zboží podle JKPOV
+ F8 ... 1*aF8 ... Výběr zboží podle skupiny
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
+ F12 ...

TAB ... zaměření vstupního pole
Ctrl + ... přepínání POS INFO
Ctrl - ... přepínání POS INFO
.EAN ... info o čárkovém kódu / zboží (Př. .12345678)
pohyb po tabulce:
šipka nahoru / šipka dolů
Page Up / Page Down
Home / End

F_POSNEW2 / POS = POS nová (modrá)
F1 .+.
F2 ... 1F2 98762 Zboží 19%
F3 ... 1F3 98763 Ovoce a zelenina
F4 ... 1F4 98764 Pečivo
F5 ... 1F5 98765 Zboží 9%
F6 ... 1F6 98766 Maso
F7 ... Tara, vada
F8 ... Oprava řádku
F9 ... 1F9 -1 98769 Stravenky
F10 ... 1F10 -1 98760 Láhve
F11 ... 1F11/-1F11 ... Změna množství MJ v řádku - zrušeno
F12 .+. Globální funkce
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1
+ F2
+ F3
+ F4
+ F5
+ F6
+ F7
+ F8

.+.
... 1sF2 -1 98772 Stravenky vlastní
... 1sF3 -1 98774 Odečet ze všech nákupů
... 1sF4 98775 Odměna
... 1sF5 -1 98770 Platební karty
... 1sF6 -1 9871171 Visa
...
...
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Shift
Shift
Shift
Shift

+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ...

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1 .+.
+ F2 ...
+ F3 .+. Účto - Účtová osnova
+ F4 .+. Čárkový kód - Info
+ F5 ... 1cF5 98773 Vklad/výběr hotovosti
+ F6 ... Pokladna - poslední nákup
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1 ...
+ F2 .+. Informace (dříve Alt + F12)
+ F3 .+. Otevření šuplíku POS
+ F4 .+. --- Uzavření okna (MS Windows)
+ F5 ... 1*aF5 ... Výběr zboží podle zkratky
+ F6 ... --- MS Windows
+ F7 ... 1*aF7 ... Výběr zboží podle JKPOV
+ F8 ... 1*aF8 ... Výběr zboží podle skupiny
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
+ F12 ...

TAB ... zaměření vstupního pole + Cena Kč/MJ / Cena Kč v řádku
.EAN ... info o čárkovém kódu / zboží (Př. .12345678)
pohyb po tabulce:
Page Up / Page Down

F_POSTOP1 / POS Touch = POS dotyková
F1 .+.
F2 ... 1F2 98762 Zboží 19%
F3 ... 1F3 98763 Ovoce a zelenina
F4 ... 1F4 98764 Pečivo
F5 ... 1F5 98765 Zboží 9%
F6 ... 1F6 98766 Maso
F7 ... Tara, vada
F8 ... Oprava řádku
F9 ... 1F9 -1 98769 Stravenky
F10 ... 1F10 -1 98760 Láhve
F11 ... 1F11/-1F11 ... Změna množství MJ v řádku - zrušeno
F12 .+. Globální funkce
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

477

478

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift
Shift

+ F1 .+.
+ F2 ... 1sF2 -1 98772 Stravenky vlastní
+ F3 ... 1sF3 -1 98774 Odečet ze všech nákupů
+ F4 ... 1sF4 98775 Odměna
+ F5 ... 1sF5 -1 98770 Platební karty
+ F6 ... 1sF6 -1 9871171 Visa
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Info
+ F10 .+. Zboží - Info
+ F11 ...
+ F12 ...

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+ F1 .+.
+ F2 ...
+ F3 .+. Účto - Účtová osnova
+ F4 .+. Čárkový kód - Info
+ F5 ... 1cF5 98773 Vklad/výběr hotovosti
+ F6 ... Pokladna - poslední nákup
+ F7 ...
+ F8 ...
+ F9 .+. Partner - Číselník
+ F10 .+. Zboží - Číselník
+ F11 ...
+ F12 ...

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

+ F1 ...
+ F2 .+. Informace (dříve Alt + F12)
+ F3 .+. Otevření šuplíku POS
+ F4 .+. --- Uzavření okna (MS Windows)
+ F5 ... 1*aF5 ... Výběr zboží podle zkratky
+ F6 ... --- MS Windows
+ F7 ... 1*aF7 ... Výběr zboží podle JKPOV
+ F8 ... 1*aF8 ... Výběr zboží podle skupiny
+ F9 .+. Partner - Nový
+ F10 .+. Zboží - Nové
+ F11 ...
+ F12 ...

TAB ... zaměření vstupního pole + Cena Kč/MJ / Cena Kč v řádku
.EAN ... info o čárkovém kódu / zboží (Př. .12345678)
pohyb po tabulce:
Page Up / Page Down

FAQ - Aktuální seznam horkých kláves programu
vždy
sklad/POS doklady
sklad/POS
řádky
-----------------------------------------------------------------------

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

479

F1
F2

Nápověda
98762 - Zboží

19%
F3
98763 - Ovoce /
Zelenina
F4
98764 - Pečivo
F5
98765 - Zboží
5%
F6
FOTO
98766 - Maso
F7
Zobraz FOTO
Tara
F8
Změna řádku
F9
98769 Stravenky
F10
98760 - Láhve
vrácené
F11
()
F12
Globální funkce
----------------------------------------------------------------------Alt+F1
()
Alt+F2
()
Alt+F3
Otevření šuplíku
Alt+F4
Konec programu/funkce
Alt+F5
()
Alt+F6
()
Alt+F7
()
Alt+F8
()
Alt+F9
Nový partner/A
Alt+F10
Nové zboží/A
Alt+F11
()
Alt+F12
Informace
----------------------------------------------------------------------Shift+F1
Nápověda
Shift+F2
98772 Stravenky vlastní
Shift+F3
98774 - Odečet
ze všech nákupů (kredit)
Shift+F4
98775 - Odměna
(za kredit)
Shift+F5
98770 MasterCard
Shift+F6
98771 - Visa
Shift+F7
()
Shift+F8
()
Shift+F9
INFO Partner
Shift+F10
INFO Zboží
Shift+F11
()
Shift+F12
()
----------------------------------------------------------------------Ctrl+F1
Nápověda
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Ctrl+F2
zboží
Ctrl+F3
Ctrl+F4
Ctrl+F5
výběr pokladny
Ctrl+F6
Ctrl+F7
Ctrl+F8
Ctrl+F9
Ctrl+F10
Ctrl+F11
Ctrl+F12
zboží / Koeficient

Změna čísla
Účtová osnova
Čárkový kód
98773 - Vklad/
Poslední nákup

Poslední nákup

()
()
Číselník partnerů
Číselník zboží
98760 - Láhve
Změna čísla

2006.07.03b / 19:00
001) Program
- původní horká klávesa F11 - Informace změněna na Alt + F12
- POS - zboží 98760 Láhve vrácené - pouze <F10>, <F11> zrušeno

2005.06.30a / 00:00
022) Aktuální seznam horkých kláves programu
vždy

sklad/POS doklady

sklad/POS

řádky
----------------------------------------------------------------------F1
F2

Nápověda
98762 - Zboží

19%
F3
98763 Ovoce / Zelenina
F4
98764 - Pečivo
F5
98765 - Zboží
5%
F6
98766 - Maso
F7
Tara
F8
Změna řádku
F9
98769 Stravenky
F10
98760 - Láhve
vrácené
F11
Informace
F12
Globální funkce
----------------------------------------------------------------------
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-Alt+F1
()
Alt+F2
()
Alt+F3
Otevření šuplíku
Alt+F4
Konec programu/funkce
Alt+F5
()
Alt+F6
()
Alt+F7
()
Alt+F8
()
Alt+F9
Nový partner/A
Alt+F10
Nové zboží/A
Alt+F11
()
Alt+F12
()
----------------------------------------------------------------------Shift+F1
Nápověda
Shift+F2
98772 Stravenky vlastní
Shift+F3
98774 - Odečet
ze všech nákupů
Shift+F4
98775 - Odměna
Shift+F5
98770 MasterCard
Shift+F6
98771 - Visa
Shift+F7
()
Shift+F8
()
Shift+F9
INFO Partner
Shift+F10
INFO Zboží
Shift+F11
()
Shift+F12
()
----------------------------------------------------------------------Ctrl+F1
Nápověda
Ctrl+F2
Změna čísla
zboží
Ctrl+F3
Účtová osnova
Ctrl+F4
Čárkový kód
Ctrl+F5
98773 - Vklad/
výběr pokladny
Ctrl+F6
Poslední nákup
Poslední nákup
Ctrl+F7
()
Ctrl+F8
()
Ctrl+F9
Číselník partnerů
Ctrl+F10
Číselník zboží
Ctrl+F11
98760 - Láhve
Ctrl+F12
Změna čísla
zboží / Koeficient
----------------------------------------------------------------------() doposud volné globální kombinace
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2004.12.30d / 15:00
03) POS - horké klávesy pro přepínání záložek dole:
- Alt+I - POS Info
- Alt+U - POS součty (obsahuje Vrátit)

2004.11.22a / 10:00
04) Sklad / POS
- změněna klávesová kombinace pro zobrazení informací o posledním nákupu
z Ctrl + F4 (nově správa čárkových kódů) na Ctrl + F6

2004.09.22b / 12:00
01) Program
- změna horkých kláves:
Ctrl+F9 - Účtová osnova -> Ctrl+F3
Ctrl+F10 - Čárkový kód -> Ctrl+F4
- nové horké klávesy:
Ctrl+F9 - Číselník partnerů
Ctrl+F10 - Číselník zboží/služeb/materiálu
02) Aktuální seznam horkých kláves programu (je možné je použít kdekoliv v programu):
F1 ... Help
F10 ... Menu
F11 ... Informace
Shift+F9 ... výběr partnera
Shift+F10 ... výběr zboží/služby/materiálu
Ctrl+F3 ... Účtová osnova
Ctrl+F4 ... Čárkový kód
Ctrl+F9 ... Číselník partnerů
Ctrl+F10 ... Číselník zboží/služby/materiálu
Alt+F4 ... ukončení programu
Alt+F9 ... nový partner
Alt+F10 ... nové zboží/služba/materiál
03) Horké klávesy dostupné z hlavního okna programu - výběry z Menu
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Alt+A ... Agenda
Alt+D ... Další moduly
Alt+I ... Internet
Alt+K ... Konec programu
Alt+M ... Mzdy
Alt+N ... Nápověda
Alt+P ... POS
Alt+S ... Sklad
Alt+U ... Účetnictví
Alt+V ... Servis

2002.10.30b / 12:00
02) Program
- Shift + F9 a Shift + F10
- zrušena funkce Tisk 2 (je obsažena ve funkci Tisk)
- pro správnou funkci Tisk je nutné nainstalovat aktuální tabulku se
systémovými kombinovanými SQL dotazy - SQL_SYST - je v aktuálním stavu
součástí každé distribuce
- doplněn tisk účetních dokladů v záložce ÚČTO - doklady a ÚČTO - doklady minulý rok

2002.10.30a / 07:00
01) Program
- pomocí kombinace kláves Ctrl + F9 je možné vstoupit do účtové osnovy

2002.05.24a / 15:00
06) Upraven význam zadávání v POS:
Shift + F2 ... stravenky vlastní (původně Shift + F7)
zrušeno:
Shift + F7 ... stravenky vlastní (nahrazeno Shift + F2)
Shift + F8 ... čerpání odměny - lze nahradit Shift + F2

Seznam horkých kláves
V celém systému manas je použito velké množství tzv. "horkých kláves". Volba prostřednictvím horké
klávesy je aktivní v právě aktuálním okně - stiskem klávesy "ALT" nebo "CTRL" a podtrženého písmena
z názvu funkce (tzn., že v různých oknech programu je možno stejnou kombinací kláves zvolit různé
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funkce. Následuje seznam nejčastěji používaných horkých kláves v členění podle jednotlivých modulů
programu:
PŘIHLÁŠENÍ - úvodní okno
Memo doklad
Alt+M
Výběr agendy
Alt+V
- uložit
Alt+U
Nová agenda
Alt+N
Změny hlavičky
Alt+H
Archivace
Alt+A
Blokování
Alt+B
Internet
Alt+I
- zablokovat
Alt+Z
Uživatelský kód
Alt+U
- odblokovat
Alt+T
Objednávka
Alt+O
MZDY
Alt+M
Nápověda
Alt+P
Kontextová nápověda
Alt+C
AGENDA - pracovní plocha
Změna agendy/roku
Alt+A
Konec
Alt+F4
SKLAD
Alt+S
Doklady
Alt+D
Hlavička
Alt+H
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- základ
Alt+Z
- záložka účetnictví
Alt+U
- poznámka velká
Alt+P
Řádky
Alt+R
- nový doklad
Alt+N
- storno řádku
Alt+S
- tisk
Alt+T
Nový doklad
Alt+N
Tisk
Alt+T
Cenovky
Alt+C
Filtr
Alt+F
ÚČETNICTVÍ
Alt+U
Konec
Alt+K, Alt+F4
Nápověda-kontextová
Alt+C
Seznam dokladů
Alt+S

Aktuální seznam horkých kláves programu - modul Pokladní systém
POKLADNÍ SYSTÉM - řádky POS
Nápověda
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F1
Shift+F1
Ctrl+F1
Zboží 19 %
F2
98772 - Stravenky vlastní
Shift+F2
Ovoce / Zelenina
F3
98774 - Odečet ze všech nákupů
Shift+F3
Pečivo
F4
98775 - Odměna
Shift+F4
Zboží 5 %
F5
98770 - MasterCard
Shift+F5
Maso
F6
98771 - Visa
Shift+F6
Tara
F7
Změna řádku
F8
INFO Partner
Shift+F9
Stravenky
F9
INFO Zboží
Shift+F10
Láhve vrácené
F10
Informace
F11
Změna čísla zboží
Ctrl+F2
Globální funkce
F12
Účtová osnova
Ctrl+F3
Čárkový kód
Ctrl+F4
Otevření šuplíku
Alt+F3
98773 - Vklad/výběr pokladny
Ctrl+F5
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Konec programu / funkce
Alt+F4
Poslední nákup
Ctrl+F6
Nový partner / A
Alt+F9
Číselník partnerů
Ctrl+F9
Nové zboží / A
Alt+F10
Číselník zboží
Ctrl+F10
98760 - Láhve
Ctrl+F11
Změna čísla zboží / Koeficient
Ctrl+F12

6.38 Ikony
2005.06.15a / 12:00
02) Program - Ikony
- součástí programu je nyní téměř 700 kvalitních profesionálních ikon
pro přiřazení k jednotlivým funkcím programu

6.39 INFO Plocha
2007.03.14a / 10:00
002) INFO Plocha
- nový lokální parametr INI_CistaPlochaOK - true/false v manas.ini
v sekci Program
- parametr je možné nastavit v
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Čistá plocha
nebo stačí změnu, která se trvale uloží v konfiguraci nastavit pomocí:
Servis / Info plocha
- Skryj - oprávnění 1412
- Zobraz - oprávnění 1413
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6.40 Informace - Tabulky
===================================================
Informace - Saldo, Inventura POS
--------------------------------------------------Druh: IN00
Typ: IN00
Název: Informace
Soubor: aa__IN00
Funkce: Alt + F2
===================================================

6.41 Instalace ES manas
FAQ - Přesun instalace programu do jiného adresáře
Doporučujeme program neinstalovat do adresáře Program Files.
V souboru manas.ini (v adresáři programu, tam kde je manas*.exe) je nutné
v notepad.exe upravit tyto nastavené adresáře (adresář C:\_manas\ je příklad):
[WAV]
INI_WAV_Pipni=
INI_WAV_Sirena=C:\_manas\sirena.wav
INI_WAV_POSNEW=C:\_manas\hlasitejsi.wav
INI_WAV_POSNEW2=C:\_manas\sirenanenicena.wav
[Cesty]
ARCHIV=C:\_manas\archiv\
DATA=C:\_manas\data\
FF2=C:\_manas\ff2\
HTML=C:\_manas\html\
LOG=C:\_manas\log\
TEMP=C:\_manas\temp\
TISK=C:\_manas\tisk\
WWW=C:\_manas\www\
FTP=C:\_manas\ftp\

Soubory pro instalaci:
http://manas.php?fn=instmanasNX30700.exe
kompletní prvotní instalace
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx30700.exe
aktualizace
http://7erp.eu/novinky.txt
novinky
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http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip
správce dat NexusDB
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxRecover_3.05.01.zip
oprava poškozených tabulek

Postup instalace
0) Minimální konfigurace počítače:
- CPU třídy Intel Celeron, Pentium, Atom nebo odpovídající AMD
- CPU min. cca. 500 MHz
- min. 256 MB RAM pro MS Windows XP
- pro MS Windows Vista a MS Windows 7 doporučujeme min. 1 GB
- pevný disk volný prostor min. cca. 500 MB pro instalaci
+ prostor pro data
- monitor min. 800x600
- klávesnice a myš
- DOPORUČUJEME záložní zdroj UPS
- DOPORUČUJEME připojení k Internetu
1) nainstalovat kompletní prvotní instalaci
do adresáře C:\manas
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasNX30700.exe
2) do stejného adresáře C:\manas rozbalit:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxRecover_3.05.01.zip
3) do stejného adresáře C:\manas uložit licenční soubor
xxxxxx.WMU

Postup instalace instmanasNX30300.exe
- jde o kompletní prvotní instalaci
- cca. 65 MB
- je dostupná cca. 1x měsíčně v aktuální verzi
- po instalaci je nutná aktualizace
1) spustit instmanasNX30300.exe
povolit spuštění pod MS Windows
2) Další
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3) Zaškrtnout
Souhlasim s vyse uvedenym licencnim ujednanim
4) Další
5) do Cilovy adresar: zadat
C:\manas
doporučujeme tento adresář, novější verze MS Windows
neumožňují přímou práci s daty v podadresářích C:\Program Files
6) Start
7) OK
8) OK
9) vytvoří se:
- skupina programu manasNX s programy
manasNX.exe ... plná verze, bude se spouštět
manasPOSnx.exe ... jen POS, pro restaurační systém nebude použito,
doporučuji zrušit
Odinstalovat - uninstall.exe ... odinstalování, není nutné,
celý program je POUZE v adresáři C:\manas a ten stačí
při odinstalování programu zrušit
neprovádí se žádné zápisy do registrů Windows, program tak lze
snadno přenést na novější počítač překopírováním adresáře
C:\manas
- na Ploše Windows se vytvoří ikony
manasNX a manasPOSnx
ikonu manasPOSnx pro Restaurační systém smazat
pokud by se ikony nevytvořily, udělat zásupce pro
C:\manas\manasNX.exe ručně na Plochu Windows
- zobrazí se soubor novinky.txt s novinkami v aktuální verzi programu
10) Do adresáře C:\manas uložit licenční soubor
xxxxxx.WMU
11) Pro ikonu manasNX doporučujeme ve vlastnostech nastavit
(pravé tlačítko myši na ikoně, zvolit Vlastnosti):
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- záložka Kompatibilita
- zaškrtnout Tento program spustit v režimu kompatibility pro:
Windows XP (Service Pack 2)
- zaškrtnout Spustit tento program jako správce
- dole stisknout Použít a OK

Postup instalace aktualizace instmanasUPDATEnx30300.exe
- jde o ruční aktualizaci již nainstalovaného programu
- cca. 15 MB
- je dostupná při každé aktualizaci programu, i několikrát denně
1) spustit instmanasUPDATEnx30300.exe
povolit spuštění pod MS Windows
2) Další
3) Zaškrtnout
Souhlasim s vyse uvedenym licencnim ujednanim
4) Další
5) do Cilovy adresar: zadat
C:\manas
adresář MUSÍ být shodný s adresářem použitým pro instalaci
6) Start
7) OK
8) Zrušit zaškrtnutí u:
Zobrazit soubor s informacemi
Vytvorit skupinu v Startmenu
Vlozit zastupce na ploch
9) OK
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S ES manas doporučujeme na počítač nainstalovat:
1) aktuální Microsoft Windows Update
2) antivir Microsoft Security Esentials
http://www.extrawindows.cz/antivirus-microsoft-security-essentials-nastupuje
Microsoft Security Esentials - popis
3) TeamViewer nebo podobný program pro vzdálenou správu počítače,
např. aktuální verzi Skype
http://pctuning.tyden.cz/software/jak-zkrotit-internet/14035-teamviewer-vzdalena-sprava-ciziho-pocitace
TeamViewer - popis
http://www.teamviewer.com/download/index.aspx
TeamViewer - download

6.42 Internet
2010.04.16a / 00:00
011) Upraveny všechny webové linky v programu

2008.12.17a / 08:00
002) Internet / FTP manas UPLOAD
- obnovena funkce
- soubor k přenosu se vybere funkcí Výběr souboru
- kopie se odešle prostřednictvím WebService
- po přenosu obdržíme automaticky zprávu
- Konec - ukončení okna po přenosu souboru

2004.09.15a / 09:00
01) Pracovní plocha / Internet / Informace o firmě podle IČO
- OR/Justice
- OR/ARES
- ARES
- RES/ARES
- RES/iDnes
- RŽP/ARES
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- RŽP/MPO
- Atila
- Centrum
- DPH/Adis
- DPH/Vies

2003.07.29a / 09:00
01) Servis / Konfigurace / Konfigurace / Program / Základní nastavení
- Internet Info - lokál
- Internet Info - LAN
při zaškrtnutí alespoň jednoho z výše uvedených zaškrtávacích polí
se budou zobrazovat linky na informace na Internetu v oknech:
- Editace partnera
- Editace zboží
- INFO - partner
- INFO - zboží
je tak možné informace plošně vypnout a zapnout je jen na těch
klientech, které mají přístup k internetu

6.43 Kalendář
2020.08.25a / 00:00
000) Úpravy kalendáře budou dostupné v následující distribuci programu
001) 1480 - Doplněn kalendář 2021-2028
- týká se pouze práci s týdny v nápočtech na skladě a POS
- ověřena následnost dní
- do 31.12.2020 nutno nainstalovat na všech počítačích na skladě a POS
- instalaci na všech počítačích POS vyřeší aktualizace EET DLL 13.00
003) Sklad - rozdíly v nastavených týdnech oproti kalendáři 2021-2028
RRRR.MM.DD

Týden

2022. 1. 1 44562 53 ... ma byt 52
2022. 1. 2 44563 53 ... ma byt 52
2023. 1. 1 44927 53 ... ma byt 52
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2024.12.30 45656 53 ... ma byt 1
2024.12.31 45657 53 ... ma byt 1
2025.12.29 46020 53 ... ma byt 1
2025.12.30 46021 53 ... ma byt 1
2025.12.31 46022 53 ... ma byt 1
2028. 1. 1 46753 53 ... ma byt 52
2028. 1. 2 46754 53 ... ma byt 52

2016.01.05a / 00:00
004) Doplněn log - kalendářní den

Kalendář 2016
http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?year=2016&type=s1
Plánovací kalendář 2016

FAQ - Kalendář 2016 v ES manas
- 2016 - pekárna
- 1.1.2016 - 3.1.2016 spadá do 53. týdne v roce 2015,
v ES manas nastaveno jako 1. týden v roce 2016
a ke všem dalším týdnům se připočte 1
- 4.1.2016 - 10.1.2016 v ES manas nastaveno jako 2. týden
(v kalendáři 2016 je to 1. týden)
...
- 26.12.2016 - 31.12.2016 v ES manas nastaveno jako 53. týden
(v kalendáři 2016 je to 52. týden)

2014.11.10a / 00:00
001) Připraven a otestován kalendář do roku 2020 pro sklad a POS - týdenní nápočty a pekárnu - týdenní
objednávky
viz FAQ

2014.11.10a / 00:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

495

002) Servis / Data / Oprava dat
- vlevo dole doplněna funkce
Test datumu 2014-2020

FAQ - Kalendář do roku 2020 pro sklad a POS - týdenní nápočty a pekárnu - týdenní objednávky
- pro ověření použity tyto kalendáře:
http://kalendar.beda.cz/2014
http://kalendar.beda.cz/2015
http://kalendar.beda.cz/2016
http://kalendar.beda.cz/2017
http://kalendar.beda.cz/2018
http://kalendar.beda.cz/2019
http://kalendar.beda.cz/2020
- 2014
- 29.12.2014 - 31.12.2014 spadá do 1. týdne v roce 2015, v ES manas nastaveno jako 53. týden v roce
2014
- 2015
- bez úprav
- 2016
- 1.1.2016 - 3.1.2016 spadá do 53. týdne v roce 2015, v ES manas nastaveno jako 1. týden v roce 2016
a ke všem dalším týdnům se připočte 1
- 4.1.2016 - 10.1.2016 v ES manas nastaveno jako 2. týden (v kalendáři 2016 je to 1. týden)
...
- 26.12.2016 - 31.12.2016 v ES manas nastaveno jako 53. týden (v kalendáři 2016 je to 52. týden)
- 2017
- 1.1.2017 spadá do 52. týdne v roce 2016, v ES manas nastaveno jako 1. týden v roce 2017
a ke všem dalším týdnům se připočte 1
- 1.1.2017 - 1.1.2017 v ES manas nastaveno jako 2. týden (v kalendáři 2017 je to 1. týden)
...
- 25.12.2017 - 31.12.2017 v ES manas nastaveno jako 53. týden (v kalendáři 2017 je to 52. týden)
- 2018
- 31.12.2018 spadá do 1. týdne v roce 2019, v ES manas nastaveno jako 53. týden v roce 2018
- 2019
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- 30.12.2019 - 31.12.2019 spadá do 1. týdne v roce 2020, v ES manas nastaveno jako 53. týden v roce
2019
- 2015
- bez úprav
- t.j. pro týdenní objednávky pekárny a týdenní nápočty na skladě a POS se pro roky 2016 a 2017 k
týdnu připočte 1
v odpovídajících oknech (pekárna, týdenní nápočty a grafy) je na to upozorněno
- ve verzi programu 2014.11.10a / 00:00 doplněn test datumů
- Servis / Data / Oprava dat
- vlevo dole doplněna funkce
Test datumu 2014-2020

2014.11.07a / 00:00
001) 2. fáze nastavení kalendáře do roku 2020

2014.11.03a / 00:00
001) 1. fáze nastavení kalendáře do roku 2020

2013.09.23a / 00:00
003) Připraven kalendář na rok 2014 a upraven kalendář pro konec roku 2013
- tuto 2013.09.23a nebo novější verzi programu nainstalujte nejpozději do 22.12.2013 na počítače:
- pekárna - všechny
- VO - všechny (včetně účetnictví, mezd, majetku, zakladače, ...)
- MO - pokud sledujete týdenní nápočty, od 23.12.2013 do 29.12.2013
by byly uvedeny pod týdnem 0 nebo 1
pro správnou činnost programu přes vánoce 2013 ale doporučujeme
přeinstalovat i všechny počítače na MO
- začátkem prosince, určitě před prvním použitím dat v roce 2014, mimo MO
ručně překopírujte konfiguraci:
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HRD_PC00.nx1 -> HRE_PC00.nx1
a pro pekárnu je nutné ručně překopírovat tabulku s daty rozvozů z
naposled používaného aktuálního týdne v roce 2013 do 1. týdne roku 2014
- 30. a 31.12.2013 je 53. týden
- 1.1.2014 (St) - 5.1.2014 (Ne) je 1. týden
- 6.1.2014 (Po) je 2. týden

2013.01.01a / 00:00
004) Kalendář 2013
01.01.2013 Út - 1. týden
06.01.2013 Ne - 1. týden
07.01.2013 Po - 2. týden

2011.12.14a / 00:00
001) Připraven kalendář pro 4 roky 2012-2015

2011.12.08a / 00:00
003) V roce 2012 použito stejné číslování týdnů jako v roce 2011 z důvodu
správného nastavení týdenní objednávky pekárny a týdenních nápočtů a grafů:
V roce 2011 a 2012 odpovídá týden kalendářnímu týdnu + 1,
1.1.2011, 2.1.2011 a 1.1.2012 je zobrazen jako 1. týden
pro správnou funkci týdenních skladových a POS nápočtů a grafů je nutné verzi
programu min. 2011.12.08a nainstalovat na všechny počítače, na kterých
dochází k pohybům zboží a obalů
- ověřte pro rok 2011 i 2012

2011.12.08a / 00:00
006) Nastaven kalendář pro rok 2012
- ve spodní části Pracovní plochy programu zobrazen skutečný kalendářní týden
(pokud není zobrazení potlačeno)
- ověřte pro rok 2011 i 2012
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2010.12.29a / 17:00
002) Nastaven kalendář pro rok 2011
- v roce 2011 spadají dny 1.1. a 2.1. do 52. týdne předchozího roku 2010
26.12.-31.12.2011 je ale zase v 52. týdnu roku 2011
to by způsobilo problém v týdenních grafech, kdy by v 52. týdnu
byly zahrnuty dny ze začátku i konce roku
v programu je proto použito číslování týdnů pro grafy +1, tedy
1.1.-2.1.2011

je zobrazeno jako 1. týden

...
26.12.-31.12.2011 je zobrazeno jako 53. týden
pro skutečný týden tedy od zobrazeného týdne odečtěte 1
v aktuální verzi programu v zobrazeném datumu na ploše programu je již
nastaven skutečný týden,
v týdenních grafech a týdenních nápočtech nastavte:
V roce 2011 nastavte týden jako kalendářní týden + 1, pro 1.1. a 2.1. nastavte týden 1

6.44

Klávesnice
2007.02.08b / 20:00
001) Program
- v Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly v záložce
Firma / Základní údaje doplněn lokální parametr
Nastavit anglickou klávesnici
po zaškrtnutí se anglická klávesnice nastaví po spuštění programu
a změně agendy
parametr je implicitně vypnut

2007.02.03c / 16:00
002) Klávesnice
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- po spuštění programu a změně agendy se nastaví anglická klávesnice

6.45 Kontakt
Kontakt:
========
manas.info s.r.o.
Slavojova 579/9, 12800 Praha 2
E-mail: info@manas.info
WWW:

http://manas.info/

Tel.:

+420 603 158 556 (HotLine)

Tel.:

+420 212 241 638 (VOIP)

IČ: 44013370
DIČ: CZ44013370
Copyright (C) 1989-2019 Ing. Petr Maňas,
Všechna práva vyhrazena.
Distribuce: manas.info s.r.o.

6.46 Kurzor
2016.05.26f / 21:00
001) Upravena práce s kurzorem při zadávání textových dat do Memo polí

2016.05.25a / 03:00
001) Mizení kurzoru v Memo editačním poli
- pro ověření do okna Export SQL doplněno tlačítko Kurzor pro aktivaci kurzoru

6.47 Internet
FAQ - Internet:
Jak jednoduše zjistím na Internetu informace o firmě na základě znalosti jejího IČO/IČ?

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

499

500

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Informace o firmě
podle IČO, do pole zadejte IČO a stiskněte Zobraz
Jak jednoduše zjistím na Internetu jakékoliv požadované informace?
- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Hledání informací - fulltext
do pole zadejte Hledaný text a zvolte, jaký typ informace hledáte
(Web/Obrázky/Články/Video/MP3) a stiskněte Zobraz
informace se předloží 9-ti nejdůležitějším fulltextovým vyhledávačům a zobrazí
- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Hledání informací - katalog
do pole zadejte Hledaný text a stiskněte Zobraz
informace se předloží 15-ti nejdůležitějším katalogům a zobrazí
Jak jednoduše zjistím na Internetu informace o Internetových doménách 2. řadu?
- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Informace o doméně
a do pole zadejte doménu 2. řádu - např.: manas a stiskněte Zobraz
Jak jednoduše zjistím na Internetu kdo vlastní doménu 2. řadu?
- Na Pracovní ploše programu se přepněte do záložky Internet / Whois
a do pole zadejte doménu 2. řádu - např.: manas a stiskněte Zobraz
zobrazí se Whois informace pro 15 nejdůležitějších domén 2. řádu
(.cz/.sk/.as/.at/.biz/.com/.co.uk/.de/.edu/.gov/.info/.name/.net/.org/.to)

Internet
Záložka Internet obsahuje odkazy na webové stránky firmy manas.info, kde je možno získat další
informace k programu a jeho funkcím:
V aktuální verzi byla záložka Internet doplněna o další zajímavé funkce. Došlo k rozdělení na další
záložky.
První záložka obsahuje (jak je vidět na předchozím obrázku) Informace o firmě manas.info.
Další záložka nám umožní získat informace k jakémukoliv tématu prostřednictvím vybraných
fulltextových vyhledávačů na Internetu:
Po zadání hledaného slova nebo slovního spojení do bílého pole a kliknutí na tlačítko Hledej jsou
požadované informace vyhledány prostřednictvím všech zde uvedených vyhledávačů a postupným
listováním mezi jednotlivými záložkami se k informacím dostaneme.
Třetí doplněná záložka slouží ke komfortnímu vyhledávání informací prostřednictvím dostupných
katalogových služeb na Internetu, systém hledání je obdobný jako výše.
Další záložky slouží k získávání informací o libovolných firmách (podle IČO), doménách či volných
doménách.

6.48 Large Fonts
2005.07.06c / 12:00
001) Program - LargeFonts
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- program vyžaduje nastavení SmallFonts
- program detekuje nastavení LargeFonts a upozorní na nutnou změnu na
SmallFonts při spuštění

6.49 Legislativa
FAQ - Legislativní změny od 1.1.2012
00) Sbírka zákonů
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
01) DPH
- snížená sazba se mění z 10% na 14%
http://www.podnikatel.cz/clanky/od-ledna-2012-roste-dph-ctete-co-tato-zmena-ovlivni/
http://jakpodnikat.cz/dph-sazby.php
http://jakpodnikat.cz/dph.php
http://jakpodnikat.cz/dph-danove-priznani-formular.php
5 zapeklitých otázek kolem DPH, které vás zajímají
http://www.podnikatel.cz/clanky/5-zhavych-otazek-kolem-dph-ktere-vas-zajimaji/
Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012
http://www.podnikatel.cz/clanky/vybrane-zmeny-v-dph-od-1-ledna-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/uplatneni-dph-u-postovneho-zazehnany/
http://cfoworld.cz/legislativa/zmeny-v-zakone-o-dph-za-dva-mesice-1258
- Reverse - charge
http://www.podnikatel.cz/clanky/ceska-danova-sprava-k-reverse-charge/
http://www.podnikatel.cz/clanky/tuzemsky-reverse-charge-od-ledna-2012/
- Režim přenesení daňové povinnosti
Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení
daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_14673.html
Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
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http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html
Pokyn GFŘ - D – 4
kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové
účely podle dle §92a
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_GFR_D_4.pdf
Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html
Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
§ 92a odst. 6 ZDPH (Aktualizace k 1.1.2012)
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html
Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence
k režimu přenesení daňové povinnosti
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html?year=0
02) Elektronické podání
Portál veřejné správy (PVS) se mění na Veřejné rozhraní e - Podání, VREP
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/
Přesměrování podání z PVS na VREP
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/presmerovani-podani-z-pvs-na-vrep.htm
Komunikační kanály e - Podání
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/komunikacni-kanaly-e-podani.htm
Podávací a dotazovací protokol
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0ACDBB35-F78A-4B1A-8258-7249B55C788E/0/
csszpodavacidotazovaciprotokol20110608.pdf
http://www.podnikatel.cz/clanky/od-roku-2012-se-meni-epodani-pro-cssz/
03) Mzdy
http://www.mzdova-kalkulacka-2012.cz/
http://www.podnikatel.cz/clanky/zakonik-prace-2012-meni-podminky-pro-vyplatu-mezd/
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/cista-mzda-2012-mesicne-si-polepsite-o-stokoruny/
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http://www.mesec.cz/clanky/deset-zmen-ktere-se-v-novem-roce-dotknou-zamestnancu/
Nemocenské nadále náleží od 22. dne nemoci, z dohod o provedení práce
se odvádí pojistné
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm
http://www.podnikatel.cz/clanky/socialka-k-novinkam-zakona-o-nemocenskem/
- od 1. ledna 2012 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění,
které byly provedeny už k 1. lednu 2011
http://www.personalista.com/zpravy/cssz-vychazky-behem-docasne-pracovni-neschopnosti-budounove-max-6-hodin-denne-a-dalsi-novinky-v-nemocenskem-pojisteni.html
- zvyšují se redukční hranice pro úpravu DVZ. V některých případech může
tedy dojít k mírnému růstu dávek.
První redukční hranice bude činit 838 Kč (v roce 2011 částka 825 Kč),
druhá redukční hranice bude 1 257 Kč (1 237 Kč v roce 2011) a
třetí redukční hranice vzroste na 2 514 Kč (v roce 2011 činila 2 474 Kč).
Postup pro redukci DVZ zůstává stejný, tj.
do první redukční hranice se počítá z DVZ 90 %
(u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství
a mateřství 100 %).
Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá
60 %.
Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá
30 %.
K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
Denní výše nemocenského činí 60 % redukovaného DVZ po celou dobu DPN
nebo nařízené karantény,
pro peněžitou pomoc v mateřství činí denní výše jako dosud 70 %
z redukovaného DVZ.
Částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje
na 2 500 Kč (dosud 2 000 Kč).
To znamená, že pokud sjednaný příjem bude nižší než 2 500 Kč,
jedná se o zaměstnání malého rozsahu.
Při výkonu zaměstnání malého rozsahu bude zaměstnanec pojištěn jen
v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhne příjmu ve výši aspoň
2 500 Kč
- náhrada mzdy
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http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-poskytovani-nahrady-mzdy-od-roku-2012/
- Příklad výpočtu nemocenského v roce 2012:
Zaměstnanec v pracovním poměru, který se účastní nemocenského pojištění
od 5. 1. 2010, bude uznán dočasně práce neschopným dne 1. 2. 2012.
Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat do 8. 3. 2012.
Nemocenské bude zaměstnanci náležet od 22. 2. do 8. 3. 2012.
Rozhodným obdobím pro výpočet nemocenského bude období
od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012.
Při vyměřovacím základu zaměstnance za rozhodné období ve výši
350 000 Kč bude denní vyměřovací základ činit
před redukcí 958,90 Kč (350 000 Kč/365 dnů).
Z výše první redukční hranice (838 Kč v roce 2012) se započítá 90 %,
tj. 754,2 Kč (= 90 % z 838 Kč).
Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice
(958,90 Kč – 838 Kč = 120,90 Kč) se započítá 60 %, tj. 72,54 Kč
(= 60 % z 120,90 Kč).
Redukovaný denní vyměřovací základ bude činit 827 Kč
(754,20 Kč + 72,54 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru).
Výše nemocenského za kalendářní den bude činit 60 % redukovaného
a na celé koruny nahoru zaokrouhleného denního vyměřovacího základu,
tj. 496,2 Kč, po zaokrouhlení 497 Kč.
- Novela zákoníku práce zavádí účast na nemocenském a důchodovém
pojištění pro osoby, které konají práci na základě
dohody o provedení práce (DPP), která dříve pojištěnou činností nebyla.
Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě DPP jsou od 1. 1. 2012
účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících,
do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč.
Účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť.
V praxi to bude znamenat, že pokud odměna zaměstnance na DPP v jednom
kalendářním měsíci přesáhla 10 000 Kč, je zaměstnavatel povinen
zaplatit a odvést pojistné na sociální zabezpečení.
Zaměstnanec, který vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele
více DPP, je účasten nemocenského pojištění, pokud součet jeho příjmů
z těchto dohod přesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.
Z dávek nemocenského pojištění se zaměstnanci, účastnému nemocenského
pojištění na základě DPP, poskytují při splnění stanovených podmínek
nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.
Ochranná lhůta ze zaměstnání zaměstnance činného na základě DPP
neplyne.
Zaměstnavatel má povinnost oznámit nástup do zaměstnání zaměstnance
na DPP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o nemocenském
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pojištění v dané lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž vznikla
poprvé účast na nemocenském pojištění.
Den skončení zaměstnání tohoto zaměstnance je zaměstnavatel povinen
oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.
http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/odmeny-z-dohody-o-provedeni-prace/
http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-na-socialko-a-zdravotko/
http://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-odmeny-u-dohod-o-provedeni-prace-od-2012/
http://jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php
http://finexpert.e15.cz/rubriky/2012-zmeny-v-odstupnem-ci-dohode-o-provedeni-prace
http://www.podnikatel.cz/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-2012-a-socialni-pojisteni/
- Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu 2012
http://www.podnikatel.cz/clanky/kratkodove-zamestnani-a-maly-rozsah-2012/
- výše průměrné měsíční mzdy, kterou stanovuje vyhláškou vláda
pro příští rok je stanovena na 25 137 korun
http://finance.idnes.cz/rok-2012-zivnostnikum-se-zvysi-minimalni-zalohy-na-pojistnem-pqr-/
podnikani.aspx?c=A111219_112005_podnikani_zuk
http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/90-podnikani-uzitecne/2769-zmeny-ktere-se-dotknouzamestnavatelu-a-zamestnancu.html
- zůstává zachována superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmu fyzických
osob
- sleva na dítě se zvyšuje na 13 404 Kč (z 11 604 Kč) a
sleva na poplatníka na 24 840 Kč (z 23 640 Kč)
http://jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-dite.php
http://jakpodnikat.cz/sleva-na-dani-poplatnika.php
maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52 200 Kč na 60 300 Kč
(maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 Kč na 5 025 Kč)
http://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-dani-platne-pro-rok-2011-a-zmeny-roku-2012/
- všem složkám sociálního pojištění (tj. nemocenskému, důchodovému
i pojištění na nezaměstnanost) budou nově podléhat společníci
a jednatelé společností s ručením omezeným (dosud pouze důchodovému
pojištění).
Rovněž členové kolektivních orgánů právnických osob (představenstvo,
dozorčí rada) budou nově podléhat sociálnímu pojištění (doposud pouze
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zdravotnímu pojištění).
Zaměstnavatelé jsou povinni oznámit příslušné okresní správě sociálního
zabezpečení nástup těchto osob do funkce, pokud mají za tuto činnost
dohodnutou od ledna 2012 odměnu minimálně 2500 Kč měsíčně a dosud
nebyli účastni sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu
nebo z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele u dané společnosti
- pokud jednatelé či členové orgánů právnických osob mají se společností
také zaměstnanecký vztah jako vedoucí zaměstnanci, podléhá jejich
odměna dle novely obchodního zákoníku od roku 2012 schválení valnou
hromadou, případně dozorčí radou.
Pokud souběh funkce a zaměstnání trval v roce 2011 a bude pokračovat
i v roce 2012, doporučujeme společnostem, aby se valná hromada či
dozorčí rada sešla ještě do konce roku 2011 a mzdy těchto vedoucích
pracovníků schválila
http://www.podnikatel.cz/clanky/spolecnici-jednatele-predsedove-v-roce-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/cinnost-jednatele-s-r-o-se-v-roce-2012-meni/
- u dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní limit
150 hodin na 300 hodin ročně.
Tyto dohody budou nově podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění,
pokud příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně.
Zaměstnavatel bude podávat přihlášku k pojištění, resp. oznámení
o nástupu do zaměstnání obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu zpětně,
tedy až v měsíci následujícím po měsíci, za který zaměstnanci účast
na pojištění vznikla, tj. kdy mu byl zúčtován stanovený příjem.
Těmto zaměstnancům proto může vzniknout i nárok na náhradu mzdy v době
prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za dané období.
- maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude
činit 1 206 576 Kč (48násobek průměrné mzdy).
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude
činit 1 809 864 Kč (72násobek průměrné mzdy).
- odměny vyplácené kolektivním orgánům právnických osob
(členům představenstva, dozorčí rady) budou pro vyplácející společnosti
daňovým nákladem.
- od roku 2012 budou zaměstnavatelé nově povinni krátit zaměstnanci
stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě
(tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo.
Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře jsou však nadále oprávnění
uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak
výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu.
Nižší krácení ovšem bude mít daňový dopad na zaměstnance: rozdíl bude
považován za jeho zdanitelný příjem.
- od ledna 2012 si budou zaměstnavatelé moci zapůjčovat své zaměstnance,
aniž by museli mít povolení k agenturnímu zaměstnávání.
Do zákoníku práce se totiž vrací institut dočasného přidělení
zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Dočasně bude možné přidělit
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zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního
vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu.
Zaměstnavatel tak bude moci přefakturovat pouze mzdové náklady,
případně cestovní náhrady.
- tzv. švarcsystém, tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah,
bude od ledna 2012 postižitelný jako nelegální práce. Zjistí-li úřady,
že zaměstnavatel používá švarcsystém, pocítí zaměstnavatel důsledky
nejenom v oblasti daní a pojistného, jak je tomu v současné době,
ale i ve formě pokut podle zákona o zaměstnanosti.
Sankce pro zaměstnavatele se zvyšuje na dvojnásobek současné maximální
pokuty, tj. až na 10 milionů korun (minimálně 250 tisíc korun),
a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na
100 tisíc korun (nyní může za výkon nelegální práce dostat pokutu
v maximální výši 10 tisíc korun).
Švarcsystém se opět stane “ofiko” nelegálním, vysoké tresty hrozí i pracovníkům
http://www.podnikatel.cz/clanky/svarcsystem-2012-novela-zakona-o-zamestnanosti/
http://finexpert.e15.cz/jak-poznat-svarcsystem
- novelizovaný pokyn D-300 - ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2011
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn__GFR_c_D_6.pdf
- doba určitá na přelomu roku 2011/2012
http://www.podnikatel.cz/clanky/zaludnosti-doby-urcite-na-prelomu-roku-2011-2012/
- minimální mzda a životní minimum
Minimální mzda se nezvyšuje. Prozatím
http://www.podnikatel.cz/clanky/minimalni-mzda-se-nezvysuje-prozatim/
Minimální mzda zůstane 8000 korun, zvýší se životní minimum
http://www.novinky.cz/domaci/252894-minimalni-mzda-zustane-8000-korun-zvysi-se-zivotniminimum.html
Životní minimum stoupne
http://www.penize.cz/duchody-a-davky/226416-zivotni-minimum-stoupne-drabkuv-navrh-schvalilavlada
Životní minimum a existenční minimum se zvyšuje
http://www.personalista.com/zpravy/zivotni-minimum-a-existencni-minimum-se-zvysuje.html
Životní minimum se zvýší na 3 410 korun, minimální mzda zůstane 8 tisíc
http://zpravy.idnes.cz/zivotni-minimum-se-zvysi-na-3-410-korun-minimalni-mzda-zustane-8-tisic-1p9-/
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domaci.aspx?c=A111207_200156_domaci_kop
http://www.podnikatel.cz/clanky/po-peti-letech-vyssi-zivotni-i-existencni-minimum/
http://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-a-jine-srazky-ze-mzdy-2012/
- zdravotní pojištění
Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění
http://www.podnikatel.cz/clanky/rok-2012-nove-povinnosti-ve-zdravotnim-pojisteni/
http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-ve-zdravotnim-pojisteni-od-1-ledna-2012/
- nemocenské pojištění
http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-v-nemocenskem-pojisteni-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/kdo-vsechno-musi-od-roku-2012-platit-nemocenske-pojisteni/
- rodičovský příspěvek
http://finexpert.e15.cz/rubriky/2012-zmeny-v-cerpani-rodicovskeho-prispevku
http://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/223792-kalkulacka-rodicovskeho-prispevku-zmeny-odroku-2012
- průměrná mzda
http://www.podnikatel.cz/clanky/hranice-rozhodneho-prijmu-se-zvysuje-na-2500-kc/
- OZP
http://www.podnikatel.cz/clanky/v-roce-2012-se-meni-podminky-zamestnavani-ozp/
- Pracovní poměr na dobu určitou podle novely zákoníku práce
http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou-podle-novely-zakonikuprace/731503
- Výpověď 2012: vyznejte se v rozvázání pracovního poměru
http://www.mesec.cz/clanky/vypoved-2012-vyznejte-se-v-rozvazani-pracovniho-pomeru/
- Platba zdravotního pojištění při více příjmech
http://finexpert.e15.cz/rubriky/platba-zdravotniho-pojisteni-pri-vice-prijmech
- Jak správně počítat délku zkušební doby od roku 2012?
http://www.mesec.cz/clanky/jak-spravne-pocitat-delku-zkusebni-doby-od-roku-2012/
- Legislativní změny roku 2012 v mzdové a personální oblasti
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

509

http://www.podnikatel.cz/clanky/legislativni-zmeny-roku-2012-v-mzdove-a-personalni-oblasti/
04) OSVČ
http://finance.idnes.cz/rok-2012-zivnostnikum-se-zvysi-minimalni-zalohy-na-pojistnem-pqr-/
podnikani.aspx?c=A111219_112005_podnikani_zuk
http://www.podnikatel.cz/clanky/socialni-pojisteni-osvc-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-se-zmeni-zdravotni-pojisteni-osvc-v-roce-2012/
http://finexpert.e15.cz/zdravotni-pojisteni-pro-osvc-v-roce-2012
http://finexpert.e15.cz/rubriky/kolik-zaplatime-na-duchodovem-pojisteni-v-roce-2012
http://jakpodnikat.cz/
http://jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php
http://jakpodnikat.cz/nemocenske-pojisteni.php
http://jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-a-nizky-zisk.php
http://finexpert.e15.cz/rubriky/vydajove-pausaly-za-rok-2011
http://www.podnikatel.cz/clanky/zdravotni-a-socialni-pojisteni-osvc-v-roce-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/vyssi-zalohy-socialni-pojisteni-2012/
http://www.podnikatel.cz/clanky/podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-na-zdravotko/
http://www.podnikatel.cz/clanky/lhuty-osvc-dane-zdravotni-socialni-pojisteni/
http://finance.idnes.cz/rok-2012-podnikatele-si-mohou-navysit-zalohy-na-duchodove-pojisteni-1ch-/
podnikani.aspx?c=A120110_1713705_podnikani_zuk
http://www.podnikatel.cz/clanky/2-aktualni-tipy-k-danovemu-priznani-osvc/
05) Daň z nemovitostí
http://www.podnikatel.cz/clanky/dan-z-nemovitosti-v-roce-2012-vime-co-se-meni/
Nové zdanění zpevněných ploch daní z nemovitostí
http://www.ucetni-portal.cz/nove-zdaneni-zpevnenych-ploch-dani-z-nemovitosti-107-c.html
http://www.podnikatel.cz/clanky/kdo-podava-priznani-k-dani-z-nemovitosti/
06) Zákoník práce
Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn
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http://www.podnikatel.cz/clanky/zakonik-prace-2012-pripravovane-zmeny/
Zákoník práce a změny pro rok 2012
http://www.mineralfit.cz/clanek/zakonik-prace-a-zmeny-pro-rok-2012
Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012
http://www.mesec.cz/clanky/prehledne-zmeny-v-zakoniku-prace-od-1-1-2012/
http://www.novinky.cz/domaci/250367-novy-zakonik-prace-umoznuje-sefum-vyhodit-simulanty.html
http://www.podnikatel.cz/clanky/od-ledna-se-vyrazne-meni-zakonik-prace-ctete-jak/
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/zacne-platit-novela-zakoniku-prace-ma-zamezitsvarcsystemu-729758#utm_medium=ekomail&utm_source=mail
http://www.podnikatel.cz/clanky/ctenari-patraji-po-prechodnych-opatrenich-k-novele-zakoniku/
07) Sazby mýtného a dálniční kupóny
Sazby mýtného v roce 2012
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/doprava/mdcr-sazby-mytneho-v-roce-2012/1000470/62871/
http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2011/dalnicni-kupony-jiz-koupite-na-vsechpostach--id36424/
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/mytne-podrazi-dopravcum-se-pritizi-i-pres-slibenekompenzace-729736#utm_medium=ekomail&utm_source=mail
http://www.podnikatel.cz/clanky/myto-dalnicni-znamky-2012/
08) Účetnictví
Platná legislativa - Vyhlášky pro rok 2012
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/
dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_vyhlasky2011_65419.html
Změny Českých účetních standardů
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj_66548.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/
dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_standardy2011_66835.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_66793.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ucetni_reforma_vf_PAP_66833.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/
dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_vyhlasky_67128.html
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09) Daňový kalendář pro rok 2012
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/danovy-kalendar-pro-rok-2012/1000465/62730/
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/upozorneni-na-danove-povinnosti-rok2012/1000465/62723/
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_14567.html
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/kalendar-rychlych-informaci-v-roce2012/1000431/62370/
10) Zahraniční stravné
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/sazby-zahrnicniho-stravneho2012/1000465/62856/
Vyhláška č. 379/2011 Sb.
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_66193.html
http://www.podnikatel.cz/clanky/zahranicni-cestovni-nahrady-v-roce-2012/
11) Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/nahrady-pouziti-vozidel-prum-cen-hmot12/1000465/62883/
Změny v cestovních náhradách 2012
http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-cestovnich-nahradach-2012/
Zaměstnancům stoupnou diety za služební cesty vlastním autem
http://ekonomika.idnes.cz/zamestnancum-stoupnou-diety-za-sluzebni-cesty-vlastnim-autem-p7t-/
ekonomika.aspx?c=A111229_204752_ekonomika_brm
http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-tuzemskych-cestovnich-nahradach/
http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-vas-dotknou-zmeny-u-stravneho/
http://www.seky.cz/aktuality-seky/aktualita:96/
http://www.podnikatel.cz/clanky/vyhlaska-se-sazbami-tuzemskeho-stravneho-ke-stazeni/
12) Kalkulačky
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http://www.penize.cz/kalkulacky
13) Trestní odpovědnost firem
http://www.podnikatel.cz/clanky/firmy-treste-se-od-ledna-jste-trestne-odpovedne/
Víme, jak eliminovat riziko trestní odpovědnosti firmy na minimum
http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-eliminovat-riziko-trestni-odpovednosti/
14) Odbory
Omezení odborů, v malých firmách budou mít útrum
http://www.podnikatel.cz/clanky/omezeni-odboru-v-malych-firmach-budou-mit-utrum/
15) Sociální dávky
Se sockartou pro hotovost i na nákupy
http://www.podnikatel.cz/clanky/se-sockartou-pro-hotovost-i-na-nakupy/
http://www.nasepenize.cz/prispevek-na-bydleni-od-ledna-vzrostl-kdo-ma-narok-a-kolik-muze-ziskat10088
16) Živnostenský zákon
S označováním provozovny číslem počkejte, brzy tato povinnost skončí
http://www.podnikatel.cz/clanky/s-oznacovanim-provozovny-cislem-pockejte/
http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zbavi-zivnostniky-nekterych-povinnosti/
17) Obchodní rejstřík
Zápis do obchodního rejstříku půjde rychleji a levněji
http://www.podnikatel.cz/clanky/zapis-do-obchodniho-rejstriku-pujde-rychleji/
18) Občanský zákoník
Nový občanský zákoník ovlivní podnikání
http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-podnikani/
http://www.podnikatel.cz/clanky/poslanci-odklepli-novy-obcansky-zakonik/
http://www.podnikatel.cz/clanky/obcansky-zakonik-pozitivni-zmeny-pravni-nejistota/
http://zpravy.idnes.cz/prosel-obcansky-zakonik-zmeni-po-50-letech-zivot-od-kolebky-do-hrobu-1fr-/
domaci.aspx?c=A111109_073354_domaci_kop
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=719042
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19) Zákon o obchodních korporacích
http://www.podnikatel.cz/clanky/zakon-o-obchodnich-korporacich-prosel-snemovnou/
http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-zakon-o-obchodnich-korporacich/
20) Další legislativa
http://www.podnikatel.cz/clanky/rok-2012-prinasi-smrst-zakonnych-zmen/
http://www.podnikatel.cz/clanky/co-se-meni-od-roku-2012-v-prijmovce/
http://www.podnikatel.cz/clanky/pausal-na-dopravu-2011-v-danove-evidenci/
http://www.podnikatel.cz/clanky/novy-pokyn-gfr-d-5-k-postupu-pri-realizaci-ruceni/
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-54314500-rok-2011-konci-co-nas-ceka-v-tom-pristimprojdete-si-nejdulezitejsi-zmeny?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://www.mesec.cz/clanky/zmeny-v-roce-2012-v-kostce/
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/rok-bez-penez-730033
http://www.penize.cz/dph/227493-zmeny-ktere-v-roce-2012-provetraji-nasi-penezenku
http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/337643-co-nam-letos-stat-vezme-a-co-da-/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zmeny-od-roku-2012/zmeny-pro-podnikatele-od-roku2012/1001697/59121/
http://finexpert.e15.cz/rubriky/2012-zdrazi-temer-vsechno
http://www.denik.cz/ekonomika/pripravte-se-na-smrst-novych-zakonu20120102.html
http://www.penize.cz/sporeni/227596-skola-financni-gramotnosti-utahovani-opasku
http://www.personalista.com/penize/stavebni-sporeni-2012-nizsi-statni-podpora-zdanene-uroky.html
http://prazsky.denik.cz/ekonomika/co-noveho-ceka-ceskou-rodinu20120103.html
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/monitoring-sbirky/pravni-predpisy-sbirka-52-tyden2011/1001183/62938/?ctrss=2007
http://www.ipodnikatel.cz/Dane-v-podnikani/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-podnikatele-v-roce2012.html
http://finexpert.e15.cz/prehled-zmen-ktere-tento-rok-provetraji-nasipenezenku#utm_medium=ekomail&utm_source=mail
http://www.podnikatel.cz/clanky/co-podnikatele-ceka-v-roce-2012/
21) ISPV
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http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/FAQ.aspx
V roce 2012 je termín dodání dat do 25. dne měsíce následujícího
po skončení sledovaného období. Termín pro zaslání dat za 4. čtvrtletí
2011 je 25. leden 2012.
V tomto čtvrtletí nezapomeňte odeslat obě části dat – údaje o ekonomickém
subjektu (za říjen - prosinec 2011) i o pracovních poměrech
(za leden - prosinec 2011)!
22) Daňové formuláře
Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů v roce 2012
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html
Upozornění MF k tiskopisům
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_5301.html
25 5460
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních
požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
(Vzor č. 19)
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5460_19.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_14991.html?year=0
25 5401
Přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 17)
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5401_17.pdf
5 5412
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 13)
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5412_13.pdf
Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10062.html
23) Obchodní právo
http://www.podnikatel.cz/clanky/vite-co-se-v-roce-2012-zmeni-v-obchodnim-pravu/
http://www.podnikatel.cz/clanky/konec-schrankovym-firmam/
24) Popis struktury souborů
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http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
Zkratka: DPHEVD
Verze: 01.01.03
Ze dne: 2.5.2011
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHEVD
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
Zkratka: DPHEVD
Verze: 01.01.04
Ze dne: 14.11.2011
http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf
Změna XML struktury formuláře DPHEVD v souvislosti s §92e zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH - poskytnutí stavebních nebo montážních prací
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/
aktualita.faces;jsessionid=8376F73637336E664FBA3F33A0155267.ajp13sqli2v?zaznam=24
Informace o XML strukturách formulářů aplikace EPO od 1.1.2012
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/
aktualita.faces;jsessionid=8376F73637336E664FBA3F33A0155267.ajp13sqli2v?zaznam=29
Daňový portál - EPO - Elektronická podání
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Přehled formulářů pro daňovou správu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Obecný popis struktury souborů
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf
25) Specializovaný finanční úřad
Přechod na Specializovaný finanční úřad
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14582.html
Informace o Specializovaném finančním úřadu
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/14473.html
26) Plánovací kalendář 2012
http://www.julda.cz/wp-content/uploads/2010/12/kalendar2012hodiny.pdf
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27) Spotřební daně od 1.1.2012 - změna u tabáku a tabákových výrobků
- platná legislativa je zde:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-lih/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-pivo/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-vino/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-tabak/
Sazba daně
pevná část
Cigarety

Sazba daně
procentní část

1,12 Kč / kus 28 %

Minimální

celkem nejméně však 2,10 Kč / kus

Doutníky, cigarillos 1,25 Kč / kus
Tabák ke kouření
Ostatní tabák

1 400Kč / kg
1 350 Kč / kg

28) Prezident podepsal daňovou reformu, která ruší superhrubou mzdu
http://www.denik.cz/ekonomika/prezident-podepsal-danovou-r20111227.html
Reforma nahrazuje koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent novou 19procentní sazbou daně,
která by měla být počítána z hrubé mzdy.
Vládní daňová reforma by podle schváleného znění měla nabýt účinnosti v povolebním roce 2015;
ministr financí Miroslav Kalousek ale již v rámci jejího schvalování uvedl, že na jaře bude
přijata novela, která změny vrátí na počátek roku 2014
http://ekonomika.idnes.cz/klaus-podepsal-danove-zakony-i-loterijni-normu-fr4-/ekonomika.aspx?
c=A111227_114456_ekonomika_spi
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54291570-klaus-podepsal-dalsi-reformni-zakony-souhlasil-i-s-odvodyz-hazardu-obcim?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://www.novinky.cz/domaci/254558-klaus-podepsal-danovou-reformu-upravuje-hazard-a-rusisuperhrubou-mzdu.html
http://www.novinky.cz/domaci/254568-prehled-jake-zmeny-prinese-danova-reforma.html
29) 2012: zrušen statistický výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
http://www.podnikatel.cz/clanky/2012-mene-administrativy-je-pro-nektere-podnikatele-usporou/
30) Velký rozcestník daňových změn roku 2012
http://www.podnikatel.cz/clanky/velky-rozcestnik-danovych-zmen-roku-2012/
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31) Zdravotní reforma
http://www.mednews.cz/cz/aktuality/11721/hlavni-zmeny-vyplyvajici-pro-pacienty-ze-zdravotnickereformy-?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Hlavní změny vyplývající pro pacienty z reformy zdravotnictví v roce 2012
http://www.vitalia.cz/clanky/zmeny-pro-pacienty-ze-zdravotnicke-reformy/
32) Přehled nových zákonů, které se dotknou v roce 2012 firem
http://www.podnikatel.cz/clanky/prehled-novych-zakonu-ktere-se-v-roce-2012-dotknou-firem/
33) Bankovní účty
http://www.penize.cz/ucty-karty/227499-jak-se-zmeni-poplatky-bank-v-novem-roce
http://finexpert.e15.cz/rubriky/srovnani-podnikatelskych-uctu
34) Sociální pojištění
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/zmeny-v-socialnim-pojisteni-od-1-1-2012/
35) Daňové přiznání 2011
http://www.mineralfit.cz/clanek/danove-priznani-za-rok-2011
36) Stavební spoření
http://www.mineralfit.cz/clanek/stavebni-sporeni-a-zmeny-pro-rok-2012

FAQ - Legislativní změny v roce 2011
- Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-nemocenskem-pojisteni-zamestnancu-od-11-2011-zmeny-postupu-osetrujiciho-lekare-zamestnavatele.htm
Od 1. 1. 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání
dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce
v období prvních 21 kalendářních dnů
Pro dobu od 1. 1. 2011 bude nadále platit právní úprava denní výše
nemocenského - tj. 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ)
po celou dobu DPN nebo nařízené karantény, která byla přijata původně
jen pro rok 2010. (Místo dřívější odstupňované sazby nemocenského
z redukovaného DVZ ve výši 60 %, 66 % a 72 %.)
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Jestliže DPN vznikne nebo karanténa bude nařízena před 1. 1. 2011 a bude
trvat ještě v roce 2011, bude se nemocenské vyplácet za podmínek a po dobu
podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2010
(tj. od 15. kalendářního dne trvání DPN)
Výpočet dávek – změny redukčních hranic
Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z redukovaného DVZ a rozhodným
obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem,
ve kterém vznikla sociální událost, s níž je spojen vznik nároku na dávku.
K 1. 1. 2011 se změní redukční hranice pro úpravu DVZ v závislosti na vývoji
výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční
hranice bude činit 825 Kč (nyní 791 Kč), druhá redukční hranice 1 237 Kč
(nyní 1 186 Kč) a třetí redukční hranice 2 474 Kč (nyní 2 371 Kč).
Do první redukční hranice se počítá z denního vyměřovacího základu 90 %
(u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství
a mateřství 100 %). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční
hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí
redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se
nepřihlíží
- Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011
http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-poskytovani-nahrady-mzdy-roku-2011/
Redukční hranice nemocenské
Redukční hranice první druhá třetí
2010
791 1186 2371
2011
825 1237 2474
Stanovení redukčních hranic pro náhradu mzdy
Krok první
Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH)
pro nemocenské pojištění:
- První RH: 825 x 0,175 = 144,38 Kč
- Druhá RH: 1237 x 0,175 = 216,48 Kč
- Třetí RH: 2474 x 0,175 = 432,95 Kč
Redukční hranice náhrada mzdy
Redukční hranice první druhá třetí
2010
138,43 207,55 414,93
2011
144,38 216,48 432,95
Krok druhý
Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění.
Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku
ve výši 90 %.
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Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává
60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční
hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku.
K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
- 1. redukční hranice: 144,38 x 0,9 = 129,95 Kč
- 2. redukční hranice: 216,48 – 144,38 = 68,60 x 0,6 = 43,26 Kč
- 3. redukční hranice: 432,95 – 216,48 = 216,47 x 0,3 = 64,95 Kč
Maximální upravený redukovaný základ:
129,95 + 43,26 + 64,95 = 238,16 Kč
Krok třetí
Vypočte se hodinová náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku
náležejícího od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti.
Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc
se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru
Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2010 s rokem 2011
Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným
hodinovým výdělkem 172,50 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca
30 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden
(od pondělí do neděle).
Rok 2010
- Z první redukční hranice bude započteno 124,59 Kč
- Z druhé redukční hranice bude započteno 20,445 Kč
tj. (172,50 - 138,43) x 0,6
Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 87,02 Kč,
tj. 60 % z (124,59 + 20,45).
Za první tři dny nemoci, tj. pondělí až středa, náhrada mzdy nenáleží.
Za čtvrtek a pátek se započítá celkem 16 hodin. V sobotu a v neděli
neměl zaměstnanec podle harmonogramu směn pracovat, náhrada mzdy za
tyto dny mu tedy nenáleží. Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po
zaokrouhlení na celé koruny nahoru 87,01 x 16 hodin = 1393 Kč.
Rok 2011
- Z první redukční hranice bude započteno 129,95 Kč
- Z druhé redukční hranice bude započteno 16,87 Kč
tj. (172,50 – 144,38) x 0,6
Hodinová náhrada mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti činí 88,09 Kč
tj. 60 % z (129,95 + 16,87).
Vypočtená hodinová náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru
88,09 x 16 hodin = 1410 Kč. Zaměstnanec tedy v roce 2011 dostane ta
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stejnou délku nemoci o celých 17 Kč více.
- Slevy na dani a daňové zvýhodnění v Kč
Sleva na dani
2010 2011 2011 (měsíčně)
--------------------------------------------------------------------------Poplatník
24840 23280 1970
Manželka/manžel v domácnosti
24840 24840 jen v ročním
zúčtování
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně 2520 2520 210
Invalidní důchod třetího stupně
5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P
16140 16140 1345
Student do 26 let věku
4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě
11604 11604 967
- maximální daňový bonus
52200 52200 4350
- minimální daňový bonus
100
100
50
- Přechod pracovní neschopnosti z roku 2010 do roku 2011
Vznikla-li pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá i v roce 2011, poskytuje
se náhrada mzdy a nemocenské podle stávajících předpisů platných
do 31.12.2010, čili náhrada mzdy od zaměstnavatele náleží prvních
14 dnů pracovní neschopnosti a nemocenské od 15. dne trvání pracovní
neschopnosti.
- Podpůrčí doba u nemocenské
Z důvodu prodloužení období poskytování náhrady mzdy o 7 kalendářních dnů
se zkracuje podpůrčí doba pro poskytování nemocenského u poživatelů
starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Poživatelům
těchto důchodů náleží nemocenské od 1. 1. 2011 po dobu nejvýše 63
kalendářních dnů; dosud náleželo po dobu až 70 kalendářních dnů v
kalendářním roce nebo při téže pracovní neschopnosti.
Vznikla-li poživateli starobního a invalidního důchodu pro invaliditu
3. stupně pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá i v roce 2011, náleží
nemocenské po dobu až 70 kalendářních dnů. Teprve v případě, kdy pracovní
neschopnost vznikla 1. ledna 2011 nebo po tomto datu, náleží poživateli
takového důchodu nemocenské nejvýše po dobu jen 63 kalendářních dnů.
- Výše nemocenské
Nemocenské bude již trvale činit 60% redukovaného denního vyměřovacího
základu.
- Nástup na peněžitou pomoc v mateřství
Těhotná žena má nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) v období
mezi začátkem osmého a šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
Jestliže nastoupí na PPM později, například jen 4 týdny před očekávaným
dnem porodu, považuje se za den nástupu na PPM začátek 6. týdne před
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očekávaným dnem porodu.
K začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu se zjišťuje:
- splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270
kalendářních dnů v posledních dvou letech před tímto dnem,
- rozhodné období pro výpočet PPM,
- u OSVČ ještě splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění OSVČ po
dobu aspoň 180 dnů v posledním roce před tímto dnem (kromě 270 dnů),
- začátek podpůrčí doby, to znamená, že od tohoto dne se začíná počítat
poskytování PPM, i když ve skutečnosti se PPM poskytuje až od pozdějšího
data, například až od 4. týdne před očekávaným dnem porodu.
- Pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011
http://www.pamservis.cz/1/2/pojistne-na-socialni-zabezpeceni-od-1-1-2011-cid249118/?
wa=WWW10E3%20MU&uid=81385&e=134266&odkud=ENMUP
Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele
ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst
si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům
za dobu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény.
Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26
si mohou dobrovolně zvolit, že jim možnost odečtu zůstane zachována,
pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %).
Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do
20. ledna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a budou si moci
odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za
období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného roku.
Výše sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ se zvýší na 2,3 %
(nyní 1,4 %) a sjednotí se s výší pojistného u zaměstnavatelů. Nemocenské
pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolné.
Minimální platba na nemocenské pojištění se v důsledku této změny zvyšuje
na 92 Kč. OSVČ, které v současné době platí měsíční platbu nemocenského
pojištění v rozmezí 56–91 Kč, si musí za měsíc leden 2011 a následující
měsíce zvýšit platbu minimálně na 92 Kč, aby nedošlo k zániku jejich
nemocenského pojištění. Zároveň se měsíční základ stanovený platbou na
nemocenské pojištění omezuje dle měsíčního vyměřovacího základu pro zálohu
na pojistné na důchodové pojištění za daný kalendářní měsíc, který si nově
OSVČ může také určit svou platbou. To znamená, že pro platbu pojistného
na nemocenské pojištění se použije měsíční vyměřovací základ stejný jako
pro platbu pojistného na důchodové pojištění.
Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na sociální
zabezpečení v kalendářním roce 2011 zůstává stejný (tj. na úrovni roku 2010),
ve výši 72násobku průměrné měsíční mzdy, tzn. částka 1 781 280 Kč. Pokud
tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z
částky, o kterou ji přesáhne, nebude již platit pojistné zaměstnanec ani
zaměstnavatel.
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Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti bude v roce 2011, stejně jako u zaměstnanců, 72násobek
průměrné mzdy, tedy částka 1 781 280 Kč.
Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné
v roce 2011 činí 148 440 Kč, tedy 1/12 maximálního (ročního) vyměřovacího
základu. Tento limit platí i pro měsíční základ nemocenského pojištění.
Den platby pojistného je důležitý. Za den platby v případě placení na účet
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se považuje den, kdy dojde
k připsání pojistného na její účet. Za každý den prodlení běží penále ve
výši 0,05 % z dlužného pojistného. Přesný termín platby je významný
především u dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ. V případě, že platba
nemocenského pojištění není připsána na účet místně příslušné OSSZ do
20. dne následujícího měsíce, ale třeba až 21. dne, tak dojde k zániku
nemocenského pojištění OSVČ od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné
řádně a včas uhrazeno.
U plateb v hotovosti v pokladně příslušné správy sociálního zabezpečení
se nic nemění, dnem platby je nadále den převzetí hotovosti.
- Sazby pojistného
Zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhrady za 4. pracovní až 21. kalendářní
den nemoci. Za jistých podmínek může polovinu vyplacených náhrad dostat
zpět snížením odvodu sociálního pojištění ČSSZ:
Rok 2010
- jedna sazba nemocenského pojištění
- refundace 50% náhrad pro všechny zaměstnavatele
Rok 2011
- refundace 50% náhrad jen pro zaměstnavatele, kteří dobrovolně platí
vyšší nem.poj. 3,3 % místo 2,3 % (soc.poj. celkem 26 % místo 25 %)
- zaměstnavatel se přihlašuje k tomuto režimu na celý kalendářní rok
písemným oznámením na OSSZ nejpozději 20. ledna
- ostatní zaměstnavatelé uplatní refundaci vyplacených náhrad za nemoc
naposled ve mzdách za prosinec 2010
- změnou sazby pojistného (z 25 na 26 %) se nezmění základ daně
(superhrubá mzda)
- Maximální vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění
2010
1.707.048

2011
1.781.280

- Změny v pojistném na zdravotní pojištění od 1.1.2011
http://www.zpmvcr.cz/cz/aktualita.html?id=287
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Od ledna 2011 dochází k navýšení hodnoty průměrné mzdy, která ovlivňuje
stanovení minimálního a maximálního vyměřovacího základu.
Minimální vyměřovací základ zaměstnance a OBZP
Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy, která zůstala
od ledna 2007 nezměněna, a to ve výši 8 000 Kč. Pojistné z minimální
vyměřovací základu pro zaměstnance a OBZP tedy bude i nadále činit
1 080 Kč.
Minimální vyměřovací základ pro OSVČ
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50% průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství, která je určena částkou 24 740 Kč.
Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2011 je 12 370 Kč
a minimální záloha na pojistné 1 670 Kč. Zálohu ve výši 1 670 Kč musí
poprvé za leden 2011, nejpozději do 8. 2. 2011, uhradit OSVČ, které
zahajují v roce 2011 samostatnou výdělečnou činnost, nebo ty, které
podle Přehledu za rok 2009 platily v roce 2010 zálohy nižší než 1 670 Kč,
s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ
Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ činí 72násobek
průměrné mzdy ve výši 24 740 Kč. Maximální vyměřovací základ tak bude
v roce 2011 pro zaměstnance a OSVČ činit 1 781 280 Kč.
Pro zálohy OSVČ platí, že maximální měsíční vyměřovací základ je
148 440 Kč a z toho maximální výše zálohy OSVČ je stanovena na 20 040 Kč.
Tato nová maximální výše zálohy bude platná až od měsíce, ve kterém OSVČ
podají nebo by měly podat Přehled za rok 2010
- Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2011
http://www.du.cz/1/2/informace-k-novemu-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty-od-1-1-2011-cid249216/?
wa=WWW10E3%20DU&uid=1690845&e=514037&odkud=ENDU
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5401_vzor_17.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5412_vzor_13.pdf
- Pro firmy i jednotlivce zůstávají stejné sazby daně z příjmů - 19 % a 15 %
- Sazba pro odvod pojistného pro zaměstnavatele nadále 25 %
- S koncem roku 2010 končí i možnost platit daně daňovou složenkou
http://www.podnikatel.cz/clanky/co-ceka-a-nemine-podnikatele-v-roce-2011/
Od ledna 2011 se tedy budou daňové zálohy a doplatky daní platit:
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1. Na pokladně finančního úřadu
2. Poštovní poukázkou typu „A“
3. Bankovním příkazem
4. Internetovým bankovnictvím
- Sazby pojistného placeného zaměstnavatelem
2010
2011
--------------------------------------------------------jedna varianta:
dvě varianty:
25% s refundací 1/2
a) 25% bez refundace náhrad
vyplacených náhrad
b) 26% s refundací 1/2 náhrad
- Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků (MFin 5457 vzor 21 platný od roku 2011)
- Rozhodný příjem pro důchodové pojištění jednatelů, společníků
2010
6.000

2011
6.200

- Daňové změny roku 2011
http://www.podnikatel.cz/clanky/co-ceka-a-nemine-podnikatele-v-roce-2011/
Zdanění důchodů podnikajících nebo pracujících důchodců, které přesáhnou
hranici 840 tisíc korun ročně
Je zavedena tzn. povodňová daň v podobě slevy na dani na poplatníka,
která je snížena o 1200 Kč ročně, a to pouze pro zdaňovací období roku 2011
- Novela zákona o účetnictví a související novely vyhlášek
http://cfoworld.cz/legislativa/novela-zakona-o-ucetnictvi-a-souvisejici-novely-vyhlasek-668
- Dochází ke změně minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění.
Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se bude toto pojistné hradit, bude od
1. 1. 2011 částka 6 185 Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné
důchodové pojištění bude činit 28 % z této částky, tj. 1 732 Kč.
(V roce 2010 činilo minimální měsíční pojistné 1 660 Kč.)
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/zmeny-v-duchodovem-pojisteni-od-1-1-2011.htm
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm
- Jak se mění podmínky doručování písemností v novém daňovém řádu
http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-pisemnosti-spravce-dane/
- Od 01.04.2011 - snížení limitu při osvobození od DPH u zásilek
zaslaných ze zemí, které nejsou členy EU ze současných 150 EUR na 22 EUR
http://www.lupa.cz/zpravicky/nakupy-v-zahranici-podrazi-az-od-dubna/
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- Padesátikoruna skončí v oběhu na konci března 2011
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/143476/padesatikoruna-skonci-v-obehu-na-konci-brezna.html

6.50 Licence
Licenční smlouva programového vybavení
Ekonomický/Pokladní/Restaurační Systém manas (ES manas)
s koncovým uživatelem (EULA)
Licenční smlouva je neoddělitelnou součástí
programového vybavení ES manas (dále jen programové
vybavení manas) a upravuje právní vztahy mezi
dodavatelem programového vybavení manas - společností
manas.info s.r.o.
Slavojova 579/9, 12800 Praha 2
IČ: 44013370
DIČ: CZ44013370
Spisová značka: C 3002 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Základní kapitál: 100 000 Kč
a koncovým uživatelem (odběratelem, uživatelem).
Programové vybavení manas (včetně dokumentace a
souborů, které jsou jeho součástí) je autorské dílo
podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění
a jeho použití se řídí (není-li uvedeno jinak)
ustanoveními tohoto zákona. Programové vybavení manas se
neprodává - uděluje se POUZE licence k jeho užívání, a
to v podobě měsíčních licenčních poplatků, dle
aktuálního ceníku na http://manas.info/ za převod
a využití práv k 1 licenci programu. Autorem
programového vybavení manas a majitelem všech
autorských práv k němu je:
Ing. Petr Maňas - software,
Husníkova 2082/12, 15800 Praha 5
IČ: 11478489
Nainstalováním programového vybavení manas uživatel
se zněním Licenční smlouvy programového vybavení manas
v aktuálním znění souhlasí a zavazuje se ji dodržovat
- vědomým zaškrtnutím pole "Souhlasim s vyse uvedenym
licencnim ujednanim" v úvodu instalace. Plný text této
licenční smlouvy je uveden v textovém poli ve stejném
okně a o nutnosti potvrdit souhlas se zněním licenćních
podmínek je uživatel upozorněn následujícím textem ve
stejném okně: "Pro pokracování v instalaci musíte
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souhlasit s temito licencním podmínkami. Prectete si
je pozorne.". Uživatel se zněním Licenční smlouvy
programového vybavení manas také souhlasí a zavazuje se
ji dodržovat vědomým povolením aktualizace programového
vybavení manas přes Internet. Aktuální znění této
licenční smlouvy je uvedeno na konci souboru
Novinky.txt, který se zobrazí vždy současně s nabídnutím
povolení aktualizace programového vybavení manas přes
Internet.
Licence ES manas opravňuje uživatele používat
programové vybavení manas v měsících, ve kterých
byl pro každou jím používanou licenci zaplacen měsíční
licenční poplatek.
Uživatel - vlastník licence programového vybavení
manas - je oprávněn programové vybavení manas a jeho
následné inovace v podobě UPGRADE a UPDATE nainstalovat
POUZE na tolik počítačů, kolik má v tu chvíli zakoupeno
licencí programového vybavení manas. Toto se vztahuje na
počítače zapojené v síti, samostatné počítače (notebook,
...) a všechny počítače na jiných provozovnách
uživatele, na kterých je programové vybavení manas
nainstalováno.
Uživatel nemůže poskytnout, pronajmout, převést,
půjčit ani prodat programové vybavení manas, ani jeho
žádnou součást, třetí straně bezplatně ani za úhradu.
Uživatel nesmí provádět žádné zásahy a změny v
programovém vybavení manas ani v souborech, které jsou
jeho součástí, s výjimkou zásahů a změn, které jsou
výslovně uvedeny v dokumentaci. Dokumentace
k programovému vybavení manas je dostupná
v elektronické podobě a je součástí distribuce
programového vybavení manas. Aktuální dokumentace
k programovému vybavení manas je dostupná na
http://manas.info/. Není povolena dekompilace a zpětná
analýza programového vybavení.
Místem plnění záruky je vždy kontaktní adresa dodavatele.
Záruka se poskytuje 24 měsíců od data uhrazení
ceny licence programového vybavení manas a výslovně se
vztahuje pouze na fyzické součástí distribučního balení
(CD-R média, tištěné materiály).
Záruka 6 měsíců se vztahuje na správný chod
programového vybavení manas v souladu s dokumentací.
V případě nesprávného chodu programového vybavení manas
bude uživateli poskytnuta opravená verze programového
vybavení jejím umístěním na webové stránky dodavatele.
Tato záruka se nevztahuje na nesprávný chod programového
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vybavení manas způsobený nesprávným nebo špatným
používáním nebo nehodou, případně používáním na
nevhodném hardware (min. MS Windows XP, min. Pentium
Celeron 333 MHz, min. 256 MB na MS Windows XP/2003,
min. 512 MB na MS Vista/2008/7, min. 500 MB
volného místa na disku), chybně nakonfigurovaném
počítači nebo v prostředí chybně nastavené sítě nebo
následkem viru nebo jiného škodlivého kódu.
Dodavatel výslovně v žádném případě a za žádných
okolností neručí za jakékoliv škody způsobené při
používání programového vybavení manas na výpočetní
technice, síťové technice, komunikační a telekomunikační
technice, příslušenství, programovém vybavení či
datových a jiných souborech uživatele. Dodavatel
výslovně v žádném případě a za žádných okolností
neodpovídá za ušlý zisk, finanční a jinou ztrátu, škody
ze ztrát na zisku, ztráty informací o podnikání,
přerušení podnikání, penále a pokuty a jiné finanční
nároky a komerční i ostatní škody uživatele, včetně
náhodných, speciálních, následných nebo jiných škod a
škod způsobených zásahem vyšší moci ať jsou jakékoliv.
Vyloučení jakékoliv záruky se týká i Y2K - problému roku
2000 a následujících. Výše uvedené platí i při označení
programového vybavení manas jako jednoho z možných
původců těchto škod. Dodavatel dále neručí za jakékoliv
výstupy programového vybavení manas vůči obchodním
partnerům, finančním úřadům, správcům daně a jiným
institucím a subjektům.
Chybnou funkci programového vybavení manas musí
uživatel reklamovat písemně a pro vyřešení reklamace je
povinen na vyžádání zaslat dodavateli požadované
podklady, informace a datové i jiné soubory. Po vyřešení
reklamace bude opravené programové vybavení manas zdarma
zpřístupněno na Internetu nebo za cenu médií a
manipulační poplatek zasláno na CD-R médiu uživateli.
Vyřešení reklamace programového vybavení manas je
podmíněno zaplacením všech měsíčních licenčních poplatků
za každou uživatelem používanou licenci v okamžiku
nahlášení reklamace.
Textové a jiné informace, které jsou součástí
programového vybavení manas, jsou zařazeny zdarma bez
jakékoliv záruky a s vyloučením odpovědnosti jakéhokoliv
druhu. Nesmí být použity mimo programové vybavení manas.
V žádném případě a za žádných okolností odpovědnost
dodavatele programového vybavení manas nepřevýší
finanční částku zaplacenou za jeden měsíční licenční
poplatek, dle aktuálního ceníku na http://manas.info/
krát počet používaných licencí, a to bez ohledu na výši
a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Na základě
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paragrafu 386 odstavce 1 Zákona 513/1991 Sb. - Obchodní
zákoník v aktuálním znění se uživatel programového
vybavení manas vzdává práva na náhradu škody.
Podpora programového vybavení manas je provozována
prostřednictvím:
1) telefonní linky (aktuální uvedeny na http://manas.info/)
v pracovních dnech v běžné pracovní době
(při obsazené telefonní lince nebo při nedostupnosti
obsluhy je nutné volání opakovat, při delší
nedostupnosti jsou informace uvedeny na
http://manas.info/)
2) elektronické pošty (info@manas.info) - dodavatel
si vyhrazuje právo odpovědět dle svých časových dispozic
3) Internetu (http://manas.info/) - aktuální verze,
dokumentace a informace
4) instalace, školení a osobní konzultace programového
vybavení manas provádí dodavatel za úhradu pouze na svém
pracovišti po předchozí domluvě dle aktuálního ceníku
na http://manas.info/.
5) programátorské práce, konverze dat, tvorba mustrů a
šablon sestav, SQL dotazů, oprava poškozených dat a
další služby jsou prováděny za úhradu na základě písemné
objednávky uživatele, dodavatel může požadovat zálohu
vyplacenou předem až do výše 100 % předpokládané ceny
- cena je smluvní, dle aktuálního ceníku na
http://manas.info/.
Podpora programového vybavení manas platí po dobu
pravidelných úhrad měsíčních licenčních poplatků. Po
tuto dobu má uživatel přístup ke všem aktualizacím
programu na http://manas.info/ a nárok na telefonickou a
E-mailovou podporu.
V případě, že měsíční licenční poplatek v násobku
uživatelem používaného počtu licencí nebyl včas uhrazen,
a to ani po případné upomínce, nebude uživateli dále
poskytována jakákoliv podpora programu a uživatel je
povinen programové vybavení manas odinstalovat ze všech
počítačů a přestat je dále používat. V případě, že po
přerušení pravidelných úhrad měsíčních licenčních poplatků
má uživatel později zájem programové vybavení manas dále
používat, je uživatel povinen doplatit zpětně všechny
měsíční licenční poplatky od přerušení úhrad až do
okamžiku jejich obnovení.
Cena licence programu, placené podpory a dalších
služeb je uvedena v aktuálním platném ceníku dostupném
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na http://manas.info/. Individuálně je možné sjednat
rozšířenou placenou podporu programového vybavení manas
přesně dle požadavků uživatele, včetně úprav programového
vybavení manas. V tomto případě je cena smluvní.
Dodavatel si vyhrazuje právo odložit vyřešení
reklamace a jiných závazků vůči uživateli do doby, než
uživatel uhradí veškeré finanční závazky, které má vůči
dodavateli.
Tato Licenční smlouva programového vybaveni
ES manas platí od 3. června 2012 do vydání nové.

Instalací aktuální verze programového vybavení manas souhlasíte s aktuálním
zněním Licenční smlouvy ES manas uvedené na konci tohoto souboru.

2010.04.26a / 16:00
003) Upravena správa starších licenčních souborů

2010.02.12a / 12:00
001) Pokud vystavujete daňové doklady, ověřte správnost uvedení Vašeho DIČ na nich
v některých případech by ve starších verzích programu mohlo být uvedeno
DIČ ve tvaru XXX-xxxxxxxx místo tvaru CZxxxxxxxx, pouze v případě, že je Váš
licenční soubor xxxxxxxx.WMU starší než cca. 5 let
podle MFČR (ověřeno dne 17.02.2009) starší tvar DIČ bez CZ nevadí, lze dohledat
v rejstřících
002) Upravena správa licencí

FAQ - Účtování měsíčních platech za licenci ES manas
1. proforma faktura (výzva k zaplacení částky) se neúčtuje závazkově, pouze vede
v operativní evidenci, je to klasická platba předem, záloha, tzn. účtuje se
až celková zaplacená částka na základě výpisu z BU:
Př.:
1785,00 MD 314xxx
1785,00
D 221xxx
2. Přijatý daňový doklad vystavuju tak, že DUZP = den zaplacení, obsahuje
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náležitosti daňového dokladu, je zde uvedena částka zaplacené zálohy a částka
k úhradě (= 0) a rekapitulace DPH. Zaúčtuje se nákladově (plus nárok na
odpočet DPH) a zaplacená záloha se odúčtuje proti závazkovému účtu:
Př.:
1785,00
1500,00 MD 518xxx
285,00 MD 343xxx
1785,00 MD 321xxx
1785,00

D 321xxx

D 314xxx

Novinky v Ekonomickém Systému manas od 1. října 2007.
Od 1. října 2007 platí nové licenční podmínky pro užití ES manas, naleznete
je v aktuální Licenční smlouvě. Největší změnou je změna našeho obchodního modelu,
kdy místo platby za každou licenci programu a následnou roční fakturaci jeho
UPGRADE budeme nyní požadovat pravidelný měsíční licenční poplatek 300,-- Kč
(+ 19 % DPH) za každou objednanou licenci programu (tj. za každý počítač, na
kterém je program nainstalován, a to bez ohledu na to, zda jde o počítače
zapojené v síti, samostatné počítače nebo počítače na pobočkách a dalších
místech podnikání uživatele). Fakturace bude probíhat měsíčně elektronicky
zasíláním výzev k úhradě a daňových dokladů E-mailem v podobě PDF souborů
se všemi náležitostmi daňového dokladu.
ES manas tak můžete začít používat ihned a přitom náklady na jeho provoz
v podobě pravidelných měsíčních licenčních poplatků platit postupně.
Pokud s našimi službami nebudete spokojeni, můžete poskytování licence kdykoliv
písemně vypovědět. Podrobnosti naleznete v aktuálním znění Licenční smlouvy.

Fakturace ES manas na přelomu 2009/2010
- se změnou DPH souvisí i fakturace z naší strany - od 1. 1. 2010 budeme vystavovat
všechny naše zálohové faktury a faktury vždy k 1. dni v objednaném platebním
období (měsíc/čtvrtletí/pololetí/rok) předem, všichni uživatelé ES manas obdrží
první platební doklad k 1.1.2010 již s novými sazbami DPH a koncem roku 2009
platební doklad do 31.12.2009 se současnými sazbami DPH tak, že bude obsahovat
poměrnou část částky do 31.12.2009. Poslední platební doklad v roce 2009 bude vystaven
v průběhu prosince se splatností 31.12.2009 a měl by být uhrazen do 31.12.2009,
abychom mohli vystavit daňový doklad ještě s 19% DPH. Daňový doklad je možné
vystavit až po přijetí platby. Na uhrazení všech našich platebních dokladů
do 31.12.2009 (den, kdy by se částka měla objevit na našem účtě, je nutné počítat
s bankovním převodem a jeho omezením na konci roku) bude vázána naše pomoc
při inventuře na začátku roku 2010.

Použití ES manas
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- uživatelé s trvalou licencí ES manas:
- mohou používat časově neomezeně všechny verze ES manas až do data ukončení podpory
ES manas dle objednané a uhrazené podpory, po jejím ukončení mohou používat
poslední dostupnou verzi ES před datumem ukončení podpory libovolně dlouho,
ale bez podpory od tvůrce programu a přístupu k importu XML dokladů z VO
přes webovou službu, bez nápočtů/grafů a některých dalších novějších
funkcí programu
- stačí při upozornění nainstalovat aktuální verzi programu pouze na
příjmovém počítači povolením nabídnutého AutoUpgrade
- uživatelé s měsíční (čtvrtletní/pololetní/roční) licencí ES manas:
- mohou používat ES manas včetně podpory od tvůrce programu a přístupu k importu
XML dokladů z VO přes webovou službu, nápočtů/grafů a všech funkcí programu
POUZE po dobu objednané a uhrazené podpory
- nejpozději do 30.04.2010 a 30.11.2010 je nutné přeinstalovat ES manas
na všech počítačích, včetně pokladních míst a náhledových skenerů, jinak
stačí při upozornění nainstalovat aktuální verzi programu pouze na
příjmovém počítači povolením nabídnutého AutoUpgrade
- informace o časovém omezení používání licence ES manas, podpory od autora
ES manas a dalších funkcích jsou přehledně uvedeny v okně Přihlášení
v záložce Licence + Podpora
- počínaje 14 dny před vypršením některého z časových omezení se při každém
spuštění programu v okně Přihlášení objeví informace o nutnosti nainstalovat
aktuální verzi programu

6.51 Live Support
2008.02.27b / 09:00
001) Live Support
- upraveno pro uživatele 112016

2008.02.27a / 06:00
001) Live Support
- kompletní lokalizace do češtiny
- upraveno pro uživatele 112016

2008.02.08a / 13:00
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002) Test Live support - ON-LINE chat s autorem programu přímo z ES manas
- doplněno

2008.02.04a / 06:00
001) Test Live support - ON-LINE chat s autorem programu přímo z ES manas
- doplněno

2008.02.02a / 00:00
001) Test Live support - ON-LINE chat s autorem programu přímo z ES manas

6.52 Logy
2020.11.27a / 00:00
001) Upraveno logování
- stisknutá klávesa x ... *Klavesa:[x]

2020.02.03a / 00:00
001) Doplněno logování

2020.02.03a / 00:00
004) Pro zmenšení logu LOG2*.TXT přejmenujte v adresáři programu soubory *.elf
např. na *._elf - nebudou se kopírovat na konec každého logu LOG2*.TXT

2016.09.02a / 00:00
001) Logování
- doplněn datum

2015.10.14a / 00:00
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004) Rozšířeno logování zápisů do tabulek

2015.09.14a / 00:00
001) Doplněno logování pro práci s konfigurací a import dokladu XML

2015.09.14a / 00:00
002) Přečíslovány logy z 1xxxxxx + 9xxxxx na 2xxxxxx

FAQ - Automatické zrušení starších logů
- automaticky se při startu programu zruší logy starší než 14 dní

2013.05.24a / 00:00
002) Upraveno logování manaslog2.txt
doporučujeme verzi 2013.05.24a / 00:00 nebo novější nainstalovat na všechny počítače,
včetně pokladen a náhledových skenerů

2012.02.15a / 00:00
003) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy programu - doplněno logování změn důležitých polí ve skladu/
POS:
Barva
CastkaPoslednihoSmiru
Cena00
Cena01
Cena02
Cena03
Cena06
Cena09
Cena19
Cena29
CenaMJ
CenaMJBezSlevy
CenaObalu
CenaObalu1
CenaObalu2
CenaPalety
CenaPLC
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CenovaSkupina
CisloPalety
Currency_01
Currency_11
Currency_21
Double_11
Double_12
DPH
DPHObalu
DPHObalu1
DPHObalu2
DPHPalety
Egalizace
Egalizace1
Egalizace2
HmotnostG
HmotnostPaletyG
Inventura0Kc
Inventura22Kc
Inventura5Kc
InventuraMJ
KoeficientCeny
Marze
MarzeZeSKU
MnozstviMJ
ObjednanoCena
ObjednanoMnozstvi
PCenovaSkupina
PocatecniStavMJ
PocetObalu
PocetObalu1
PocetObalu2
PTypCeny
SarzeIndex
Skupina
Stav
TypCeny
Vynos
ZasobaKc
ZasobaMJ
ZdrojovaCena
ZdrojovaCenaMJ

2011.10.10b / 12:00
001) Upraveno logování

2011.10.10a / 11:00
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001) Upraveno a rozšířeno logování

2011.10.07a / 08:00
001) manasNX.exe - doplněno logování vstupu ve skladu

2011.06.09a / 00:00
001) Doplněno logování

2011.06.09a / 00:00
002) Doplněno logování

2011.05.23a / 00:00
001) Doplněno logování

2011.05.14a / 00:00
001) Doplněno logování (elf)

2011.03.28c / 14:00
001) Upraveno logování

2010.12.20a / 17:00
003) Doplněno logování
004) Doplněna chybová hlášení

2010.12.14a / 12:00
002) Doplněno a upraveno logování práce s daty
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2010.11.25a / 17:00
003) Doplněno logování při startu a ukončení programu

2010.11.23b / 13:00
001) Doplněno logování při startu a ukončení programu

2010.11.13a / 12:00
004) Upraveno logování
- za havárii programu není používáno ukončení okna Přihlášení ani chybně zadané heslo

2010.11.04a / 18:00
002) upraveny logy

2010.11.01a / 00:00
003) Zcela přepracovány logy

2010.10.20b / 17:00
001) Sklad/POS - rozšířeno logování pořízení řádku dokladu

2010.10.13a / 09:00
002) Upraveno logování

2010.09.29a / 00:00
001) Program
- doplněno logování
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2010.09.28a / 12:00
001) Program
- rozšířeno logování programu

2010.09.16a / 08:00
003) Program
- rozšířeno počítání vět v cyklech
- doplněno logování

2010.07.18a / 10:00
001) Rozšířené logy
- v okně Přihlášení vlevo dole doplněno zaškrtávací pole
Rozšířené logy
při jeho zaškrtnutí budou logy obsahovat maximum informací, včetně těch,
které se dají vypnout v
Servis / Konfigurace / 1. Program / LOG / Log 2
použijte při reklamaci programu tak, že program ukončíte, při přihlášení
toto pole zaškrtnete, provedete reklamovanou funkci programu, potom program
ukončíte a znovu spustíte už bez zaškrtnutého pole a zvolíte
F12 / Odeslat reklamaci autorovi programu
002) V Servis / Konfigurace / 1. Program / LOG / Log 2 doplněna možnost vypnutí
logování:
Opis ... opis tiskových sestav do logu
SELECT ... opis SQL dotazů do logu
oba parametry jsou lokální a jsou implicitně vypnuty
003) Redukovány zápisy do logů

2010.07.12a / 09:00
002) Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / LOG / Log 2
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- doplněny lokální parametry pro zapnutí logování
(implicitně nezaškrtnuto = logování vypnuto)
pro redukci velikosti logových souborů
PDF2_Radek
... opis řádku zapisovaného do PDF
PRN10_Tisk
... opis řádku zapisovaného do tiskové sestavy
READ
... opis řádku přečteného z textového souboru
APM
... vyvolání ProcessMessages
PisStav
... zobrazení informace ve stavovém řádku programu
Soubor
... opis textového souboru

2010.07.12a / 09:00
004) Redukovány a optimalizovány zápisy do logů

2010.02.02a / 15:00
007) Logy - doplněna spotřeba paměti

008.02.14a / 00:00
001) Kontroly číselných omezení zadávaných hodnot v editačních polích
se podrobně logují

2007.10.03b / 21:00
003) Servis / Konfigurace / 1. Program
- Počet dní, po jejichž uplynutí se automaticky ruší starší logy
- lze nastavit 3-999
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2007.10.01b / 13:00
004) Po startu programu se automaticky zruší starší logové soubory
než 10 dní
ruší se POUZE následující soubory (vše musí být splněno):
- umístěné v podadresáři \LOG (nastaven v konfiguraci)
- obsahující v názvu LOG, L4 nebo K4
- textové s příponou .TXT

2007.10.01a / 00:00
001) Doplněno logování po startu programu - manaslog.txt
002) Logový soubor manaslog.txt se maže při spuštění programu po předchozím
úspěšném ukončení programu

FAQ - Nový tvar logu programu
S:2007.09.04 08:18:35 GTC:{10016734/ 906ms} ( 601782) 0:00:24 PC:[ 2/ 255]
1:[F_MZD4] OT [622579]
2:[2007.09.04b/08:00/NX/HR] KL:[13/31.938] RAM_F/V:[582/1847/71%]
3:[K4]
*Escape/10016718/

1047 ms

kde je:
S:2007.09.04 08:18:35 GTC:{10016734/ 906ms} ( 601782) 0:00:24 PC:[ 2/ 255]
S:2007.09.04 08:18:35 ... datum a čas serveru
GTC:{10016734/ 906ms} ... GetTickCount - 10016734 je počet ms od spuštění počítače,
srovnáním 2 zápisů tak lze s přesností na ms
určit délku časového intervalu od minulého zápisu,
v tomto případě to bylo 906ms
( 601782) ... číselný kód bodu programu, t.j. přesně místo v programu, kde
k zápisu došlo
0:00:24 ... čas od spuštění programu
PC:[ 2/ 255] ... číslo počítače / číslo uživatele
1:[F_MZD4] OT [622579]
[F_MZD4] ... název zobrazeného okna programu - v tomto případě karta zaměstnance
OT [622579] ... logový zápis - v tomto případě spuštění funkce, [622579] je opět
číselný kód bodu programu
2:[2007.09.04b/08:00/NX/HR] KL:[13/31.938] RAM_F/V:[582/1847/71%]
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[2007.09.04b/08:00/NX/HR] ... verze programu a zpracovávaná agenda (HR)
KL:[13/31.938] ... celkový počet stisknutých kláves a tlačítek myši (13) a
průměrný počet stisknutých kláves a tlačítek myši za minutu
od spuštění programu
RAM_F/V:[582/1847/71%] ... volná fyzická paměť (582 MB) a virtuální paměť (1847 MB)
a celkové obsazení paměti (71%)
3:[K4]
*Escape/10016718/

1047 ms

3:[K4] ... další logové zápisy
*Escape/10016718/ 1047 ms ... stisknuta klávesa Esc v čase 10016718 ms
od spuštění počítače, 1047ms od předchozí akce

6.53 Lokalizace
2004.10.22b / 15:00
1) Lokalizace
- program připraven na lokalizaci do libovolného jazyka, který
nevyžaduje použití UNICODE (asijské jazyky) - UNICODE není podporován
na MS Windows 95/98
nové moduly programu postavené na platformě .NET 1.1/2.0 (Delphi 8/2005,
MS Visual Studio 2003/2005, NexusDB 1/2) budou svou architekturou
přímo vhodné pro lokalizaci do libovolného jazyka (vietnamština, ...)

6.54

manas7.exe
FAQ - Použití manas7.exe místo manasNX.exe + nastavení "3 sloupců"
Výhody manas7.exe místo manasNX.exe
- obsahuje POUZE sklad + POS, tedy VO a MO
- neobsahuje účetnictví, mzdy, majetek, pekárnu, ...
- neobsahuje funkce, které na VO/MO nejsou důležité
- nepoužívá problematickou zastaralou HTML komponentu pro zobrazení 3 sloupců - nahrazuje
ji dotykovými tlačítko (dotyková obrazovka není nutná)
- mnohem méně kódu programu, potřebuje míň paměti, neobsahuje zastaralé a nepoužívané funkce
programu = větší
stabilita a rychlost, méně pádů programu
Tady je zatím jen velmi rychlý postup jak nastavit manas7.exe místo manasNX.exe
tak, aby obsluha viděla své oblíbené 3 sloupce pro volbu funkcí na příjmovém
počítači:
1) použijte manas7.exe místo manasNX.exe
2) Servis / Info plocha - Skryj
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3) Servis / Konfigurace / 1. Program
- zaškrtnout vpravo dole červené Plocha Tlacitka
4) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / START Okno / 1. sloupec + 2. + 3.
- tady se nastavují jednotlivá tlačítka na Pracovní ploše programu
postup je intuitivní a je popsán tady:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?konfigurace3.htm
základní princip:
- uvedený postup nemá vliv na jiné funkce programu
- na Pracovní ploše jsou tlačítka (lze volit dotykově nebo myší) ve
4 sloupcích po 9-ti tlačítkách
- tlačítko se zobrazí, pokud je zaškrtnuto pole Akt
- tlačítko je tvořeno malým tlačítkem s ikonou a větším s textem
- ikona nemusí být, pak je v poli Ikona zadáno -1
- ikonu lze vybrat ze seznamu 697 ikon pomocí tlačítka Nastav vedle čísla ikony
po kliknutí na ikonu + Enter
následující tlačítko Barva umožní nastavit podkladovou barvu malého tlačítka
s ikonou
- v poli Text se zadá text uvedený ve větším tlačítku
- v poli vedle textu se zadá velikost textu - viz uprostřed vpravo nápověda
ideální velikost textu je cca. 3 (= velikost fontu 14)
- v následujícím tlačítku Barva lze nastavit podkladovou barvu většího tlačítka
- pro tlačítko je nejdůležitější funkce, kterou spouští
seznam dostupných funkcí podle abecedy podle názvu funkce je ve spodní části
okna, stačí na řádek s požadovanou funkcí kliknout a stisknout Nastav v řádku
nastavovaného tlačítka, nebo lze číslo funkce zadat přímo do pole Funkce
po Nastav se nastaví v poli Text text uvedený u funkce, lze jej změnit
- zcela vpravo v řádku nastavovaného tlačítka je funkce Test - uprostřed okna
zobrazí pro kontrolu, jak bude nastavované tlačítko vypadat na Pracovní ploše
programu
5) všechny nastavované parametry jsou lokální, uložené v manas.INI individuálně
pro každý počítač
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Tady je celá sekce v manas.INI, kterou v něm stačí vyměnit pro případ, kdy zobrazená
tlačítka mají odpovídat klasickým 3 sloupcům v manasNX.exe:
1. sloupec
- Přijímací list
- XML - Import diskety/USB
- Objednávka odběratele
2. sloupec
- Rozbory POS
- INFO z ČK POS
- Data
- Obraty
3. sloupec
- Číselník partnerů
- Číselník zboží
- Číselník čárkového kódu
- Číselník obalů
- SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
Výsledné nastavení na Pracovní ploše programu je vidět zde:
http://7erp.eu/manas7.jpg
===================================================
[POSTOP36]
INI_36_TlText01=Přijímací list
INI_36_Aktivni01=1
INI_36_Ikona01=509
INI_36_IkonaColor01=16777215
INI_36_TlBarva01=8454143
INI_36_TlFont01=3
INI_36_Funkce01=1301
INI_36_Top101=8
INI_36_Left101=9
INI_36_Height101=64
INI_36_Width101=64
INI_36_Top201=8
INI_36_Left201=81
INI_36_Height201=64
INI_36_Width201=251
INI_36_TlText02=XML: Import diskety/USB
INI_36_Aktivni02=1
INI_36_Ikona02=26
INI_36_IkonaColor02=16777215
INI_36_TlBarva02=8454143
INI_36_TlFont02=3
INI_36_Funkce02=1317
INI_36_Top102=80
INI_36_Left102=9
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INI_36_Height102=64
INI_36_Width102=64
INI_36_Top202=80
INI_36_Left202=81
INI_36_Height202=64
INI_36_Width202=251
INI_36_TlText03=Objednávka odběratele
INI_36_Aktivni03=1
INI_36_Ikona03=508
INI_36_IkonaColor03=16777215
INI_36_TlBarva03=8454143
INI_36_TlFont03=3
INI_36_Funkce03=1401
INI_36_Top103=152
INI_36_Left103=9
INI_36_Height103=64
INI_36_Width103=64
INI_36_Top203=152
INI_36_Left203=81
INI_36_Height203=64
INI_36_Width203=251
INI_36_TlText04=
INI_36_Aktivni04=0
INI_36_Ikona04=-1
INI_36_IkonaColor04=16777215
INI_36_TlBarva04=16777215
INI_36_TlFont04=0
INI_36_Funkce04=0
INI_36_Top104=224
INI_36_Left104=9
INI_36_Height104=64
INI_36_Width104=64
INI_36_Top204=224
INI_36_Left204=81
INI_36_Height204=64
INI_36_Width204=251
INI_36_TlText05=
INI_36_Aktivni05=0
INI_36_Ikona05=-1
INI_36_IkonaColor05=16777215
INI_36_TlBarva05=16777215
INI_36_TlFont05=0
INI_36_Funkce05=0
INI_36_Top105=296
INI_36_Left105=9
INI_36_Height105=64
INI_36_Width105=64
INI_36_Top205=296
INI_36_Left205=81
INI_36_Height205=64
INI_36_Width205=251
INI_36_TlText06=
INI_36_Aktivni06=0
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

543

544

ES manas 2022 - Technická dokumentace

INI_36_Ikona06=-1
INI_36_IkonaColor06=16777215
INI_36_TlBarva06=16777215
INI_36_TlFont06=0
INI_36_Funkce06=0
INI_36_Top106=368
INI_36_Left106=9
INI_36_Height106=64
INI_36_Width106=64
INI_36_Top206=368
INI_36_Left206=81
INI_36_Height206=64
INI_36_Width206=251
INI_36_TlText07=
INI_36_Aktivni07=0
INI_36_Ikona07=-1
INI_36_IkonaColor07=16777215
INI_36_TlBarva07=16777215
INI_36_TlFont07=0
INI_36_Funkce07=0
INI_36_Top107=440
INI_36_Left107=9
INI_36_Height107=64
INI_36_Width107=64
INI_36_Top207=440
INI_36_Left207=81
INI_36_Height207=64
INI_36_Width207=251
INI_36_TlText08=
INI_36_Aktivni08=0
INI_36_Ikona08=-1
INI_36_IkonaColor08=16777215
INI_36_TlBarva08=16777215
INI_36_TlFont08=0
INI_36_Funkce08=0
INI_36_Top108=512
INI_36_Left108=9
INI_36_Height108=64
INI_36_Width108=64
INI_36_Top208=512
INI_36_Left208=81
INI_36_Height208=64
INI_36_Width208=251
INI_36_TlText09=
INI_36_Aktivni09=0
INI_36_Ikona09=-1
INI_36_IkonaColor09=16777215
INI_36_TlBarva09=16777215
INI_36_TlFont09=0
INI_36_Funkce09=0
INI_36_Top109=584
INI_36_Left109=9
INI_36_Height109=64
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INI_36_Width109=64
INI_36_Top209=584
INI_36_Left209=81
INI_36_Height209=64
INI_36_Width209=251
INI_36_TlText10=Rozbory POS
INI_36_Aktivni10=1
INI_36_Ikona10=44
INI_36_IkonaColor10=16777215
INI_36_TlBarva10=8454016
INI_36_TlFont10=3
INI_36_Funkce10=2601
INI_36_Top110=8
INI_36_Left110=348
INI_36_Height110=64
INI_36_Width110=64
INI_36_Top210=8
INI_36_Left210=420
INI_36_Height210=64
INI_36_Width210=251
INI_36_TlText11=INFO z ČK POS
INI_36_Aktivni11=1
INI_36_Ikona11=46
INI_36_IkonaColor11=16777215
INI_36_TlBarva11=8454016
INI_36_TlFont11=3
INI_36_Funkce11=2602
INI_36_Top111=80
INI_36_Left111=348
INI_36_Height111=64
INI_36_Width111=64
INI_36_Top211=80
INI_36_Left211=420
INI_36_Height211=64
INI_36_Width211=251
INI_36_TlText12=Data
INI_36_Aktivni12=1
INI_36_Ikona12=298
INI_36_IkonaColor12=16777215
INI_36_TlBarva12=8454016
INI_36_TlFont12=3
INI_36_Funkce12=4403
INI_36_Top112=152
INI_36_Left112=348
INI_36_Height112=64
INI_36_Width112=64
INI_36_Top212=152
INI_36_Left212=420
INI_36_Height212=64
INI_36_Width212=251
INI_36_TlText13=Obraty měsíční + týdenní
INI_36_Aktivni13=1
INI_36_Ikona13=38
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INI_36_IkonaColor13=16777215
INI_36_TlBarva13=8454016
INI_36_TlFont13=3
INI_36_Funkce13=4503
INI_36_Top113=224
INI_36_Left113=348
INI_36_Height113=64
INI_36_Width113=64
INI_36_Top213=224
INI_36_Left213=420
INI_36_Height213=64
INI_36_Width213=251
INI_36_TlText14=
INI_36_Aktivni14=0
INI_36_Ikona14=-1
INI_36_IkonaColor14=16777215
INI_36_TlBarva14=16777215
INI_36_TlFont14=0
INI_36_Funkce14=0
INI_36_Top114=296
INI_36_Left114=348
INI_36_Height114=64
INI_36_Width114=64
INI_36_Top214=296
INI_36_Left214=420
INI_36_Height214=64
INI_36_Width214=251
INI_36_TlText15=
INI_36_Aktivni15=0
INI_36_Ikona15=-1
INI_36_IkonaColor15=16777215
INI_36_TlBarva15=16777215
INI_36_TlFont15=0
INI_36_Funkce15=0
INI_36_Top115=368
INI_36_Left115=348
INI_36_Height115=64
INI_36_Width115=64
INI_36_Top215=368
INI_36_Left215=420
INI_36_Height215=64
INI_36_Width215=251
INI_36_TlText16=
INI_36_Aktivni16=0
INI_36_Ikona16=-1
INI_36_IkonaColor16=16777215
INI_36_TlBarva16=16777215
INI_36_TlFont16=0
INI_36_Funkce16=0
INI_36_Top116=440
INI_36_Left116=348
INI_36_Height116=64
INI_36_Width116=64
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INI_36_Top216=440
INI_36_Left216=420
INI_36_Height216=64
INI_36_Width216=251
INI_36_TlText17=
INI_36_Aktivni17=0
INI_36_Ikona17=-1
INI_36_IkonaColor17=16777215
INI_36_TlBarva17=16777215
INI_36_TlFont17=0
INI_36_Funkce17=0
INI_36_Top117=512
INI_36_Left117=348
INI_36_Height117=64
INI_36_Width117=64
INI_36_Top217=512
INI_36_Left217=420
INI_36_Height217=64
INI_36_Width217=251
INI_36_TlText18=
INI_36_Aktivni18=0
INI_36_Ikona18=-1
INI_36_IkonaColor18=16777215
INI_36_TlBarva18=16777215
INI_36_TlFont18=0
INI_36_Funkce18=0
INI_36_Top118=584
INI_36_Left118=348
INI_36_Height118=64
INI_36_Width118=64
INI_36_Top218=584
INI_36_Left218=420
INI_36_Height218=64
INI_36_Width218=251
INI_36_TlText19=Číselník partnerů
INI_36_Aktivni19=1
INI_36_Ikona19=323
INI_36_IkonaColor19=16777215
INI_36_TlBarva19=16777088
INI_36_TlFont19=3
INI_36_Funkce19=4501
INI_36_Top119=8
INI_36_Left119=687
INI_36_Height119=64
INI_36_Width119=64
INI_36_Top219=8
INI_36_Left219=759
INI_36_Height219=64
INI_36_Width219=251
INI_36_TlText20=Číselník zboží
INI_36_Aktivni20=1
INI_36_Ikona20=580
INI_36_IkonaColor20=16777215
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INI_36_TlBarva20=16777088
INI_36_TlFont20=3
INI_36_Funkce20=4502
INI_36_Top120=80
INI_36_Left120=687
INI_36_Height120=64
INI_36_Width120=64
INI_36_Top220=80
INI_36_Left220=759
INI_36_Height220=64
INI_36_Width220=251
INI_36_TlText21=Číselník čárkového kódu
INI_36_Aktivni21=1
INI_36_Ikona21=12
INI_36_IkonaColor21=16777215
INI_36_TlBarva21=16777088
INI_36_TlFont21=3
INI_36_Funkce21=4506
INI_36_Top121=152
INI_36_Left121=687
INI_36_Height121=64
INI_36_Width121=64
INI_36_Top221=152
INI_36_Left221=759
INI_36_Height221=64
INI_36_Width221=251
INI_36_TlText22=Číselník obalů
INI_36_Aktivni22=1
INI_36_Ikona22=507
INI_36_IkonaColor22=16777215
INI_36_TlBarva22=16777088
INI_36_TlFont22=3
INI_36_Funkce22=4508
INI_36_Top122=224
INI_36_Left122=687
INI_36_Height122=64
INI_36_Width122=64
INI_36_Top222=224
INI_36_Left222=759
INI_36_Height222=64
INI_36_Width222=251
INI_36_TlText23=SQL dotaz komb. UŽIV
INI_36_Aktivni23=1
INI_36_Ikona23=293
INI_36_IkonaColor23=16777215
INI_36_TlBarva23=16777088
INI_36_TlFont23=3
INI_36_Funkce23=4802
INI_36_Top123=296
INI_36_Left123=687
INI_36_Height123=64
INI_36_Width123=64
INI_36_Top223=296
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INI_36_Left223=759
INI_36_Height223=64
INI_36_Width223=251
INI_36_TlText24=
INI_36_Aktivni24=0
INI_36_Ikona24=-1
INI_36_IkonaColor24=16777215
INI_36_TlBarva24=16777215
INI_36_TlFont24=0
INI_36_Funkce24=0
INI_36_Top124=368
INI_36_Left124=687
INI_36_Height124=64
INI_36_Width124=64
INI_36_Top224=368
INI_36_Left224=759
INI_36_Height224=64
INI_36_Width224=251
INI_36_TlText25=
INI_36_Aktivni25=0
INI_36_Ikona25=-1
INI_36_IkonaColor25=16777215
INI_36_TlBarva25=16777215
INI_36_TlFont25=0
INI_36_Funkce25=0
INI_36_Top125=440
INI_36_Left125=687
INI_36_Height125=64
INI_36_Width125=64
INI_36_Top225=440
INI_36_Left225=759
INI_36_Height225=64
INI_36_Width225=251
INI_36_TlText26=
INI_36_Aktivni26=0
INI_36_Ikona26=-1
INI_36_IkonaColor26=16777215
INI_36_TlBarva26=16777215
INI_36_TlFont26=0
INI_36_Funkce26=0
INI_36_Top126=512
INI_36_Left126=687
INI_36_Height126=64
INI_36_Width126=64
INI_36_Top226=512
INI_36_Left226=759
INI_36_Height226=64
INI_36_Width226=251
INI_36_TlText27=
INI_36_Aktivni27=0
INI_36_Ikona27=-1
INI_36_IkonaColor27=16777215
INI_36_TlBarva27=16777215
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

549

550

ES manas 2022 - Technická dokumentace

INI_36_TlFont27=0
INI_36_Funkce27=0
INI_36_Top127=584
INI_36_Left127=687
INI_36_Height127=64
INI_36_Width127=64
INI_36_Top227=584
INI_36_Left227=759
INI_36_Height227=64
INI_36_Width227=251
INI_36_TlText28=
INI_36_Aktivni28=0
INI_36_Ikona28=-1
INI_36_IkonaColor28=16777215
INI_36_TlBarva28=16777215
INI_36_TlFont28=0
INI_36_Funkce28=0
INI_36_Top128=8
INI_36_Left128=1026
INI_36_Height128=64
INI_36_Width128=64
INI_36_Top228=8
INI_36_Left228=1098
INI_36_Height228=64
INI_36_Width228=251
INI_36_TlText29=
INI_36_Aktivni29=0
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INI_36_Height229=64
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INI_36_Height230=64
INI_36_Width230=251
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INI_36_Funkce32=0
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INI_36_Ikona34=-1
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INI_36_TlBarva34=16777215
INI_36_TlFont34=0
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2011.04.27b / 07:00
001) manas7.exe - Data - doplněna funkce EAN.DBF
- seznam nenaimportovaných vět je uveden v souboru \TEMP\EANDBF.TXT
jde buď o věty, kdy již EAN v číselníku EANů existuje nebo naopak neexistuje
v číselníku zboží číslo zboží
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2010.11.04a / 18:00
001) Ve verzi programu manas7.exe a manasNX9.exe zrušeny skiny pro zvýšení
stability programu

2010.11.01a / 00:00
- manas7.exe - pro sklad a POS

2010.04.17a / 00:00
004) manas7.exe - shodný s manasNX.exe, obsahuje ale jen vše nutné pro
sklad / POS a restaurační systém (neobsahuje účetnictví, mzdy, majetek,
pekárnu, ...) - nižší paměťové nároky, vyšší rychlost

6.55 manasCas.exe
2009.08.20a / 16:00
011) manasCas.exe [2009.08.05/12:00] - Nastavení času, nový malý program, který nastaví
systémový čas počítače podle atomového času z Internetu
v malém okně se zobrazí aktuální rozdíl mezi lokálním časem na počítači a časem
internetovým, nastaví se internetový čas a okno se samo po chvilce uzavře
program tak lze spustit např. v dávce, ve které se spouští nebo archivuje server
počítač musí mít přístup k internetu a povoleno načtení aktuálního času z Internetu
013) manasCas.exe dostupný tady:
http://manas.info/download-dalsi.aspx

6.56 manasNX.exe
2016.06.20c / 17:00
001) Místo verze programu manas7.exe a manasNX9.exe použijte manasNX.exe
verze programu manas7.exe a manasNX9.exe nebudeme dále distribuovat

2016.06.14a / 12:00
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002) U manasNX.exe nový tvar volby funkcí na pracovní Ploše programu
- v levé části na dvojklik seznam funkcí z "3 sloupce" pod sebou
- v pravé části na dvojklik funkce z "3 sloupce" v podobě ikon

2014.12.30a / 00:00
000) Od této verze budou již dostupné pouze 2 spustitelné soubory:
manasNX.exe ... kompletní program, nahrazuje i původní manas7.exe a manasNX9.exe
manasPOSnx.exe ... POS, aktuální verze bude dostupná pouze při změnách v modulu POS
a to POUZE pro aktuální verzi Nx serveru 4.xx.xx
jiné verze serverů ani jiné typy spustitelných souborů již nejsou podporovány

6.57 manasNX9.exe
2013.02.22a / 00:00
01) manasNX9.exe
- při změně rozměru pracovní plochy programu se okna otevírají max. do její velikosti

2010.11.04a / 18:00
001) Ve verzi programu manas7.exe a manasNX9.exe zrušeny skiny pro zvýšení
stability programu

2010.11.01a / 00:00
- manasNX9.exe - pro všechny moduly

6.58 manasPOS.exe
2011.06.09a / 00:00
003) Ověřeno použití manasPOS.exe + manasPOSnx.exe až do roku 2099

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

2011.06.08b / 12:00
001) Odlehčenou POS verzi programu s řadou omezeními (jen POS, bez rozborů,
bez možnosti editace zboží, ...)
manasPOS.exe a manasPOSnx.exe
je možné od této verze používat bez nutnosti pravidelných povinných UPGRADE

2010.11.22a / 23:00
005) POS verze manasPOS.exe + manasPOSnx.exe
- není vyžadován povinný UPGRADE 2x ročně pro majitele měsíčních licencí ES manas
- omezena funkčnost, dostupné pouze následující funkce (všechny funkce jsou dostupné
v manas.exe/manasNX.exe)"
- Agenda / Rok
- POS
- Internet
- PING
- FTP manas UPLOAD
- Kontrola UPGRADE
- Servis
- Konfigurace (Admin)
- Číselníky
- Číselník zboží/služeb/materiálu - pouze prohlížení bez možnosti změny
- Číselník čárkového kódu
- Číselník obalů
- Info plocha
- Kalkulačka
- Obnov kurzor
- Reklamace
...
- Vzdálená správa (Admin)
- Dokumentace
- Konec

2010.05.04a / 09:00
005) POS verze programu - manasPOS.exe / manasPOSnx.exe
- uživatelům s trvalou licencí se nezobrazují žádná informační okna o blížícím
se termínu ukončení podpory programu, ty se zobrazují pouze u plné verze programu
uživatelé s trvalou licencí ES manas tak mohou POS verzi programu na pokladnách
a náhledových skenerech používat libovolně dlouho bez nutnosti povinného upgrade
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2 x ročně
uživatelé s měsíční licencí ES manas mohou získat trvalou licenci za 5.000 Kč + DPH
za každou používanou licenci, v ceně je 1 rok podpory a po jeho uplynutí je
požadována standardní měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční úhrada podpory
ve výší 300 Kč + DPH za každou používanou licenci měsíčně
součástí podpory ES manas je mimo jiné i distribuce XML dokladů z VO na MO
- uživatelům s měsíční licencí programu se 15 dní před ukončením platnosti licence
programu zobrazí pod polem heslo výrazný text (ale žádné informační okno):
Blíží se konec platnosti licence programu [rrrr.mm.dd]
do uvedeného datumu je nezbytné POS verzi programu přeinstalovat na aktuální,
jinak dojde po uvedeném datumu k zablokování spuštění programu

6.59 MIS97
2007.01.01b / 15:00
001) Servis / Data / Import dat z MIS97
- pro uživatele 112016 se ve funkci Import PS automaticky
nastaví zásoba na číslech zboží 95800-95999 na 1000000.0

2007.01.01a / 00:00
023) Servis / Data / Import dat z MIS97
- INFO SQL
- oprávnění: 8469 Servis - Data - Info SQL
- funkce vygeneruje textový obsah následujících tabulek
S____SQL
_____SQL
S_REPORT
__REPORT
SQL_SYST
SQL_UZIV
SQLUSYST
SQLUUZIV

2006.12.28a / 22:00
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003) Servis / Data / Import dat z MIS97 / INFO (vlevo dole)
- funkce vygeneruje obsah SQL a REPORT tabulek do tiskové sestavy,
tu je možné pomocí funkce Odešli E-mailem zaslat autorovi programu
na adresu
info@manas.info

2004.06.12a / 12:00
04) Účetnictví / Import dat z MIS97
- funkce PU / JU [8] slouží pro import účetního deníku pro
účetnictví (podvojné účetnictví) i daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)

2004.06.12a / 12:00
09) FAQ - Jak naimportovat data účetnictví z MIS97
- v MIS97 existovala pro každou firmu a každý rok samostatné data označená např.:
NOVAK97
NOVAK98
NOVAK99
NOVAK00
..
NOVAK04
v ES manas firmě odpovídá agenda - pro firmu Novák lze například zvolit označení
agendy NO
pro import dat ze zvolených účetních období (roků) je nutné se vždy před importem
účetních dat přepnout do odpovídajícího roku zadáním datumu v okně přihlášení
Př.: pro import dat z MIS97 pro NOVAK97 je nutné při přihlášení v IS manas
zadat datum např. 31.12.1997 (rok zpracování může být od 1993)
- import se provede ve funkci
Účetnictví / Import dat z MIS97
- postupně se provádí funkce levých tlačítek od shora dolů, vždy se vybere
soubor převáděného účetnictví (např. NOVAK97O pro účtovou osnovu firmy Novák
v roce 1997) v datovém adresáři MIS97 - C:\mis\data\ucto (nebo skutečné
umístění dat např. v pracovním adresáři), číselník partnerů (nutný pro saldokonto)
je umístěn v adresáři C:\mis\data
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2002.06.08a / 09:00
02) Je nutné opětovně provést import účetnictví z MIS97
- import účetních dokladů je nutné provést po importu typů dokladů
- před opakovaným importem typů dokladů je nutné zrušit tabulku aar_UQ11,
aby nedošlo k duplicitě vět
vytvoří se následující tabulky:
aar_UDP2 ... typy DPH
aar_UDP3 ... typy DPH 343.xxx
aar_UH11 ... hlavičky účetních dokladů - aktuální rok
aar_UH12 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok
aar_UO11 ... účtová osnova
aar_UQ11 ... typy dokladů
aar_UR11 ... řádky účetních dokladů - aktuální rok
aar_UR12 ... řádky účetních dokladů - minulý rok
aar_UR13 ... řádky účetních dokladů - zrušeno
aar_US11 ... střediska
aar_UZ11 ... zakázky
X___UO00 ... vzorová účtová osnova

2000.05.04a / 15:00
05) Generovani napoctu z PVT souboru vytvorenych v MIS2000
- zabazpeceno spravne pouziti vydeje pri zadani cisla dodavatele na
vydajovem doklade ---> nazev souboru PVT musi zacinat 'X' nebo musi
mit v pripone 'X' na 2. pozici (napr. X07100101.PXA)
z drive zaslanych PVT souboru jsou prijmy pouze v souborech
*.PVK a *.PVP, ostatni soubory *.PV? staci prejmenovat napr na
*.PX?

6.60 Moduly
2004.06.12a / 12:00
08) FAQ - Jak nastavit pouze požadované moduly programu
- po spuštění programu v Servis / Konfigurace / Program / Moduly
zrušte zaškrtnutí u těch modulů, které při své práci nebudete potřebovat

2004.06.08b / 09:00
01) Vypnutí modulu mezd podle PC
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- doplněn lokální parametr Mzdy v:
Servis / Konfigurace / Program / Moduly
nastavení se projeví až po znovuspuštění programu

6.61 Mluvení
2007.02.28a / 07:00
002) Mluvení při spuštění a ukončení programu
- lze zapnout zaškrtnutí pole Mluvení na pracovní ploše programu
- implicitně vypnuto

FAQ - program:
Jak vypnu mluvení při spuštění a ukončeni programu?
- na Pracovní ploše zrušte zaškrtnutí u pole Mluvení

2004.10.09a / 12:00
3) Servis / Konfigurace
- doplněn parametr
- Mluvení ... vypnutí mluvení
- stejný parametr doplněn na Pracovní plochu

2003.01.09a / 11:00
02) Konfigurace / Další / Program
- je možné nastavit animace a texty mluvení při spuštění a ukončení programu
- Mluvení při spuštění ... text mluvení při spuštění programu
- Mluvení při ukončení ... text mluvení při ukončení programu

6.62 Nápověda
2016.12.27c / 17:00
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004) Zrušena nápověda F1

2011.04.11a / 00:00
001) Nápověda - upraveno a doplněno

6.63 Nápověda - Tabulky
===================================================
Help - Nápovědy
--------------------------------------------------Druh: HELP1
Typ: HELP1
Název: Nápovědy
Soubor: X___HLP3
Indexy: Klic, Label
--------------------------------------------------Druh: HELP2
Typ: HELP1
Název: Nápovědy
Soubor: X___HLP9
===================================================

6.64

Nová agenda
FAQ - Síťová verze - Převod tabulek - Př.: z agendy XX do nové agendy MT
- před provedením akce zaarchivujte data serveru
- překopírujte s přejmenováním (např. přes pomocný adresář) pokud existují:
XXA_PC00.nx1 -> MTA_PC00.nx1 ... konfigurace
XXB_PC00.nx1 -> MTB_PC00.nx1
XXC_PC00.nx1 -> MTC_PC00.nx1
XX__AU00.nx1 -> MT__AU00.nx1 ... auta
XX__CK00.nx1 -> MT__CK00.nx1 ... čárkové kódy
XX__DO00.nx1 -> MT__DO00.nx1 ... dodavatelé
XX__O201.nx1 -> MT__O201.nx1 ... obaly
XX__P200.nx1 -> MT__P200.nx1 ... partneři
XX__PS00.nx1 -> MT__PS00.nx1 ... skupiny partnerů
XX__RI00.nx1 -> MT__RI00.nx1 ... řidiči
XX__SK00.nx1 -> MT__SK00.nx1 ... sklady
XX__Z201.nx1 -> MT__Z201.nx1 ... zboží
XX__WU00.nx1 -> MT__WU00.nx1 ... uživatelé
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XX__WS00.nx1 -> MT__WS00.nx1 ... skupiny uživatelů
XX__WO00.nx1 -> MT__WO00.nx1 ... oprávnění
XX__ZS01.nx1 -> MT__ZS01.nx1 ... skupiny zboží
XXC_MA00.nx1 -> MTC_MA00.nx1 ... majetek
XXC_MA01.nx1 -> MTC_MA01.nx1
XXC_MA02.nx1 -> MTC_MA02.nx1
XXC_MA03.nx1 -> MTC_MA03.nx1
XXC_MA04.nx1 -> MTC_MA04.nx1
XXC_MA05.nx1 -> MTC_MA05.nx1
XXC_MAO1.nx1 -> MTC_MAO1.nx1
XXC_MAU1.nx1 -> MTC_MAU1.nx1
XXC_UO11.nx1 -> MTC_UO11.nx1 ... účetnictví - účtová osnova
XXC_UQ11.nx1 -> MTC_UQ11.nx1 ... účetnictví - typy dokladů
XXC_US11.nx1 -> MTC_US11.nx1 ... účetnictví - střediska
XXC_UZ11.nx1 -> MTC_UZ11.nx1 ... účetnictví - zakázky

2009.06.05a / 09:00
002) Lépe ošetřeno zadání označení nové agendy

6.65 Novinky
Sledujte prosím pravidelně aktuální informace v Novinkách (tento text online):
http://7erp.eu/novinky.txt

6.66 Oprava dat
2007.01.01a / 00:00
024) Doplněna oprávnění:
8470 Servis - Data - Oprava dat - TestBlob

6.67 Ovládání ES manas
2011.01.28a / 12:00
003) manasNX.exe
- upravena volba funkcí Strom

2011.01.07a / 00:00
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002) manas7.exe - upravena volba Strom / Ikony
003) upraveno zobrazení manastree.chm

2007.05.16a / 18:00
002) Výběr fukcí v TreeView
- funkci v listu TreeView je možné aktivovat stisknutím Enter,
pro rozbalení větve slouží klávesa +

2007.04.19a / 12:00
001) Výběr funkcí programu
Implicitně se nastaví volba výběru Strom - lze změnit kliknutím na jiný
druh volby výběru, nastavení zůstane zachováno i po ukončení programu.

2007.04.17b / 19:00
001) Výběr funkcí programu
- volba Výběr / Vše / Strom / Ikony zůstane zachována bez nutnosti
nastavení v konfiguraci
002) Výběr funkcí programu - Strom
- nově prepracovaná funkce pro volbu všech funkcí programu výběrem
ve stromu všech funkcí
každá funkce i skupina funkcí je stručně popsána
vlastní funkce jsou označeny malou slunečnicí, funkce se spustí
dvojklikem na označení funkce (list stromu)
funkce vyžaduje soubor manastree.CHM
- musí být v adresáři programu (tam, kde je manas.exe/manasNX.exe)
- je součástí distribuce, včetně instmanasUPDATE(nx).exe

2007.04.05a / 10:00
002) Volba funkcí programu - Strom
- aktuální seznam všech funkcí programu
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

- kliknutím na položku stromu se vpravo zobrazí popis funkce
popis je obsažen v souboru manastree.chm - ten je umístěn
v adresáři programu a v aktuální verzi je součástí UPDATE
z Internetu a distribucí instmanasUPDATE.exe a instmanasUPDATEnx.exe
- dvojklikem na položku stromu se spustí odpovídající funkce
nebo se rozbalí/sbalí aktuální větev stromu

2005.06.15a / 12:00
03) Program - Ovládání
- nyní je možné program ovládat 5-ti různými způsoby:
1) standardně pomocí Nabídek (Menu) v horní části okna programu
2) pomocí pracovní plochy
3) výběrem ze seznamu funkcí
4) výběr funkce ikonou ze stromového seznamu kategorií funkcí
5) výběr funkce ikonou ze seznamu kategorií funkcí v podobě ikon
- ve funkci Servis / Konfigurace funkcí (lokální) [ADMIN]
je možné na každém počítači samostatně zaškrtnutím zvolit pouze ty funkce,
které se budou používat, z těchto funkcí vybrat funkce, které se zobrazí
v jednom ze tří sloupců pracovní plochy programy (nadpisy lze nastavit
v konfiguraci) a pro každou funkci je možné změnit ikonu

2005.06.10a / 08:00
01) Nové možnosti ovládání programu
- kromě stávajících možností ovládání programu pomocí Menu a volbou nejčastějších
funkcí programu doplněny následující možnosti dostupné
z pracovní plochy programu pomocí (implicitní volbu lze nastavit v
Servis / Konfigurace / Program / Volba funkcí programu):
Volba funkcí programu:
- Výběr
- původní výběr nejčastějších funkcí programu z pracovní plochy programu
- nadpisy 3 sloupců lze nastavit v
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Servis / Konfigurace / Program / Volby výběru funkcí
- funkce se povolí zaškrtnutím pole v
Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN
kde se zároveň pro každou požadovanou funkci nastaví Sloupec 0-3 a potvrdí
Změna sloupce
- funkce se spustí kliknutím na název funkce (černý změněný na hnědý)
- Vše
- seznam všech vybraných funkcí programu s krátkým popisem významu funkce
- funkce se povolí zaškrtnutím pole v
Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN
- funkce se spustí kliknutím na název funkce (modrý)
- Strom
- v levé části se ve Stromu kategorií funkcí zvolí požadovaná kategorie (11-61)
a pro tuto zvolenou kategorii se v pravé části zobrazí seznam vybraných
funkcí pro tuto kategorii spolu s ikonami (zatím pracovně jednotná ikona)
- funkce se povolí zaškrtnutím pole v
Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN
- funkce se spustí dvojklikem na ikonu, po jednoduchém kliknutí na ikonu se ve
stavovém řádku programu zobrazí podrobnější popis funkce
- Ikony
- v levé části se zobrazí ikonami vybrané kategorie funkcí programu (11-61)
a po kliknutí na ikonu se v pravé části zobrazí seznam vybraných
funkcí pro tuto kategorii spolu s ikonami (zatím pracovně jednotná ikona)
- funkce se povolí zaškrtnutím pole v
Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN
- funkce se spustí dvojklikem na ikonu, po jednoduchém kliknutí na ikonu se ve
stavovém řádku programu zobrazí podrobnější popis funkce
- funkce se povolí zaškrtnutím pole v
Servis / Konfigurace funkcí (lokální) ADMIN
- u požadovaných funkcí se zaškrtne zaškrtávací políčko
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- pro zvolenou funkci je možné pomocí Sloupec + Změna sloupce nastavit sloupec
výběru a dále pomocí výběru ikony + Změna ikony nastavit ikonu kategorie / funkce
- ikony (víc jak 2.000!) jsou zatím pracovní a jsou uloženy v souboru BMP.ZIP,
který musí být umístěn v adresáři programu (tam, kde je manas.exe) - tento soubor
je součástí instmanas.exe a instmanasLITE.exe
- nastavení je lokální, pro každý počítač tak lze nastavit požadovaný seznam
dostupných funkcí
- změna nastavení se projeví ihned

První spuštění a základní nastavení ES manas
1) ES manas spusťte pomocí ikony manasNX na Ploše MS Windows
MS Windows si mohou vyžádat povolení spuštění - povolte
2) zobrazí se okno Přihlášení
v něm je možné zadat:
- Agendu - jde o dvouznakové označení zpracovávané firmy,
např. MI pro manas.info s.r.o.
změna agendy má význam jen v případě, kdy je na
počítači zpracováváno více firem
- Datum - implicitně se nabídne aktuální datum, jeho změnou
např. změnou roku je možné se přepnout do dat
minulého roku
běžně se nemění
- Heslo - implicitní heslo s administrátorskými právy je manas,
toto heslo je možné později změnit a nastavit hesla
s omezenými pravomocemi pro každého uživatele podle
jeho role (skupiny oprávnění)
- implicitně jsou nastaveny agendy s demodaty jednotlivých typů
použití programu, jejich označení začíná podtržítkem
- pro zpracovávanou firmu se nastaví nová agenda následovně:
- v okně Přihlášení (po spuštění programu) se přepněte do
záložky Nová agenda a v polích Označení zvolte 2 znaky
charakterizující název firmy
Př.:
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pro firmu manas.info s.r.o. nastavte v poli Označení M a I
a do pole Popis zadejte manas.info s.r.o.
- stiskněte Nová agenda
- v potvrzovacím okně
Opravdu chcete vytvořit novou agendu [MI]?
stiskněte Ano
- v informačním okně
Agenda [MI] byla vytvořena.
stiskněte OK
- v potvrzovacím okně
Chcete převzít data z již existující agendy [MI][]?
POZOR - nelze provést později!
stiskněte Ano
- v okně Převzetí dat do agendy [MI] a roku [2010]
v poli Převezmi data z agendy zvolte
_P - DEMO - POS - prodejna
v poli z roku:
nastavte 2010 a stiskněte Převezmi
povolte Ano v potvrzovacím okně
Opravdu chcete převzít [_PA=>MIA]?
- v informačním okně
Data byla převzata ...
stiskněte OK
- nově nastavená agenda MI se přímo nabídne automaticky
v záložce Výběr agendy a stačí jen v poli Heslo zadat
manas a potvrdit Enter
pokud je pole podbarveno červeně (např. po změně datumu
přihlášení), je nutné vyčkat
implicitní heslo s právy administrátora je
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manas
to je možné později změnit a každému uživateli nastavit
samostatné heslo a roli - skupinu oprávnění k akcím programu,
které bude mít povoleny
pro přihlášení uživatelů pomocí dotykové POS je vhodné
heslo zvolit jako číselnou kombinaci a ta se v okně Přihlášení
potom zadá dotykově
3) Zobrazí se Pracovní plocha programu
v titulku okna zcela nahoře je zobrazena verze programu, majitel
licence a způsob připojení k NexusDB datovému serveru
v pravé části jsou zobrazeny aktuální informace formou
Twitter ES manas
v levém dolním roku je důležité pole Stav, pokud je program
zaneprázdněn nějakou činností, zobrazí se na tomto místě
v červeném poli Pracuji, vstupy programu jsou blokovány a je
nutné vyčkat, dokud červeně podbarvené pole Pracuji nezmizí
4) V horním menu programu zvolte:
Servis / Konfigurace a 1. Program ...
- v záložce Firma / Základní údaje zadejte min. tyto údaje:
- Sídlo
- vpravo nahoře zaškrtněte všechna 3 pole pod sebou:
POS ... program bude pracovat jako pokladní systém, t.j.:
- tento parametr MUSÍ být pro POS zaškrtnut
- prodejní cena je cena 2 v kartě zboží, je to cena
včetně DPH
- jsou povoleny funkce programu, které se týkají POS
- je to síťový parametr, který se nastaví pro všechny
počítače v síti
Dotyková POS - zadání POS bude probíhat v okně optimalizovaném
pro dotykový monitor s rozlišením 1366 x 768
Restaurační systém - po spuštění se na pracovní ploše zobrazí
automaticky záložka Restaurace s dotykovou
volbou stolu a dalších funkcí POS
- oba dva poslední parametry jsou lokální (označeny červeně)
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a mají význam pouze na počítači, na kterém jsou nastaveny
- dále zkontrolujte údaje tučně černě vlevo nahoře
IČO
DIČ
Uživatel
zda jsou správně nastaveny v licenčním souboru
- v záložce Program / Základní nastavení zadejte min. tyto údaje:
- PC - číslo počítače, nastavte 1 a doplňte i do Číselníku PC
v okně Číselník PC stiskněte + v navigačních tlačítkách
pro přidání nové věty do číselníku
klikněte do pole Číslo přidané prázdné věty a zadejte 1
klikněte do pole Název a zadejte textové označení počítače
nebo jen 1
a v navigačních tlačítkách klikněte na "faječku" pro zápis
nově přidané věty do číselníku
okno ukončete Esc
Servis / Konfigurace a 2. Sklad / POS ...
- v záložce Sklad/POS / Doklady
zrušte zaškrtnutí u polí:
Signalizace záporných zásob
Signalizace záporných zásob POS
Servis / Konfigurace a 3. POS ...
- v záložce POS / POS
- ve skupině Pokladny (POS) / Stoly (Restaurace) - Rozbory
zrušte zaškrtnutí u těch POS (R1-8/O1-8/V1-8) nebo v
Restauračním systému mapovaných na stoly 01-24, které
budete používat a mají být zahrnuty do rozborů POS
- v záložce POS / POS NEW
- ve skupině POS-logo.gif - pozice levého horního rohu
můžete nastavit pozici loga, které je uloženo v souboru
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POS-logo.gif v adresáři programu (tam, kde je manasNX.exe)
- v záložce POS / Tisk
- nastavte první 2 a poslední 2 řádky, které se tisknou
na účtenku - např. uvítání, poděkování atd. v polích:
POS - 1. řádek
POS - 2. řádek
POS - N-1. řádek
POS - N. řádek
a zrušte zaškrtnutí u polí:
Kredit na účtence
Láhve na účtence
- po změně parametrů v konfiguraci doporučujeme program ukončit
a spustit znovu, protože některé parametry se projeví ihned,
některé ale až po spuštění programu
- další nastavení je nutné pro použitý pokladní HW, bude popsáno
samostatně

Spuštění ES manas
1) ES manas spusťte pomocí ikony manasNX na Ploše MS Windows
MS Windows si mohou vyžádat povolení spuštění - povolte
2) v okně Přihlášení zadejte heslo a potvrďte Enter
ideální je zadat v dotykové části okna heslo číselné a potvrdit
stisknutím Enter
3) Zobrazí se Pracovní plocha programu
pro Restaurační systém se automaticky přepne do záložky
Restaurace pro dotykový výběr stolů a funkcí

Ukončení ES manas
1) pro ukončení programu použijte klávesu nebo dotykové tačítko
Esc ve vnořených oknech (nebo ukončení okna pomocí funkce
Konec v menu okna nebo kliknutím na ukončovací křížek v pravém
horním rohu okna, pokud klávesa Esc aktivní okno neuzavře)
poslední Esc na Pracovní ploše programu vyvolá potvrzovací
okno
Opravdu chcete ukončit program?
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stiskněte Ano

Funkce ES manas
Kliknutím na znak "+" před názvem skupiny či dvojklikem na název skupiny rozbalíte podřazené funkce.
Na hlavní pracovní ploše jsou zobrazeny informace vždy o právě aktivní funkci (funkci aktivujete kliknutím
na název).
SPUSTITELNÉ funkce jsou označeny vlevo od názvu symbolem SLUNEČNICE a lze je spustit
dvojklikem na název funkce. Funkce se podle svého typu otevře do různě velkého nového okna.
Ovládání pouze z klávesnice:
"+" - rozbalí podřazené funkce
"-" - sbalí podřazené funkce
"ENTER" - otevře spustitelné funkce
Ekonomický Systém manas je postaven na architektuře Klient/Server nad SQL serverem FlashFiler. Je
možné jej používat jak v jednouživatelském režimu na samostatném počítači, tak v plně síťovém provozu.
Jednotlivé moduly programu manas se otvírají ve střední části hlavního okna na informační pracovní ploše,
která obsahuje několik záložek.
Samotné ovládání programu je umožněno několika způsoby:
1. STROMOVÉ MENU - implicitní nastavení - rozbalovací menu v levém sloupci pracovní plochy. Ovládání
je stejné jako v jiných programech pod windows.
•
Kliknutím na znak "+" před názvem skupiny nebo na klávesnici či dvojklikem na název skupiny
rozbalíte podřazené funkce a zároveň zobrazíte v hlavní části pracovní plochy informace o vámi zvolené
(aktivní) funkci. Kliknutím na "-" v menu nebo na klávesnici zbalíte podřazené funkce.
•
Spustitelné funkce jsou označeny vlevo od názvu symbolem SLUNEČNICE a lze je otevřít
dvojklikem na název funkce nebo klávesou Enter. Funkce se podle svého typu otevře do různě velkého
nového okna.
•
Pohyb po jednotlivých funkcích - tlačítko myši nebo kurzorové klávesy (šipka nahoru a dolů,
vlevo a vpravo)
Prostřednictvím hlavního menu lze otevřít postupně všechny moduly programového vybavení manas.
Zobrazení nabízených modulů v hlavním menu programu lze nastavit (povolit nebo zakázat) v záložce
Servis/Konfigurace/Program/Moduly.
2. IKONY - při tomto typu zobrazení je pracovní plocha rozdělena na dvě části. V levé jsou umístěny
ikony jednotlivých modulů a funkcí programu, v pravé části jsou pak ikony spustitelných funkcí. Jednotlivé
moduly a jejich části volíme prostým kliknutím na ikonu v levé části pracovní plochy, funkce spouštíme
dvojklikem levým tlačítkem myši na ikonu v pravé části pracovní plochy. Strukturu obou částí pracovní
plochy lze měnit (počet nabízených funkcí i vzhled ikon) v záložce Servis/Konfigurace funkcí.
3. VÝBĚR FUNKCÍ - na pracovní ploše jsou v tomto případě ve třech sloupcích umístěny odkazy pro
rychlé spuštění nejčastěji prováděných činností programu přímo z tohoto panelu. Názvy jednotlivých
sloupců pracovní plochy lze nastavit v záložce Servis/Konfigurace/Program, ostatní moduly/ProgramZákladní nastavení. Obsah jednotlivých sloupců (tj. funkce nabízené k rychlému spuštění) lze ovlivnit v
záložce Servis/Konfiguraci funkcí.
4. VŠE - v tomto případě jsou na hlavní pracovní ploše programu umístěny pod sebou odkazy na všechny
funkce programu v členění podle jednotlivých modulů. Jednotlivé funkce se volí kliknutím na odkaz
umístěný na pracovní ploše.
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5. ZÁKLADNÍ BAR MENU programu je umístěno v horní liště (Agenda, Sklad, POS atd.). Ovládání je
stejné jako v jakýchkoliv jiných programech pod windows. Prostřednictvím základního menu (z horní lišty)
lze otevřít postupně všechny moduly programového vybavení manas. Zobrazení nabízených modulů v
hlavním menu programu lze nastavit (povolit nebo zakázat) v záložce Servis/Konfigurace/Program/
Moduly.
(V konfiguraci lze zvolit prioritní způsob zobrazení ovládání funkcí Servis/Konfigurace/Program, ostatní
moduly/Program-základní nastavení. Při práci s programem lze změnu provést přímo z horní lišty hlavní
pracovní plochy v části Volba funkcí programu, v tom případě bude zvolený vzhled ihned aktivní a zároveň
se aktualizuje hodnota v konfiguraci.)
Ovládání funkcí programu:
Levé tlačítko myši - aktivace funkce tlačítka, aktivace zvoleného řádku databáze
Pravé tlačítko myši - aktivace speciální funkce (např. zaúčtování platby v modulu Účetnictví)
2 x Levé tlačítko myši - výběr položky pro otevření nebo editaci
Enter - potvrzení zadávaného údaje, posun kurzoru vpřed, výběr položky ze seznamu (věta účetních
dokladů, položka databáze)
F1 - nápověda globální
Co to je? - nápověda kontextová ke každé funkci či v případě potřeby k funkci jednotlivých tlačítek.
Kliknete levým tlačítkem na nápis "Co to je" v horní liště programu a pak otazníkem na funkci nebo
oblast, kterou potřebujete vysvětlit
F9 a F10 - otevře číselník setříděný podle čísla nebo názvu, výběr z číselníku je možný u všech žlutě
podsvícených polí v jednotlivých modulech a funkcích programu
ESC - konec - ukončení funkce se zápisem všech zadaných hodnot, ukončení jednotlivých funkcí a
modulů, ukončení celého programu
Horké klavesy - podtržená písmena v nabídkách nebo funkčních tlačítkách lze aktivovat Alt + písmeno
nebo Ctrl + písmeno
Informace pro uživatele:
Uživatel programového vybavení manas nalezne informace o používání programu v různých formách:
Kontextová nápověda
Kontextová nápověda se vztahuje ke libovolnému prvku v právě aktivním okně. Vyvolá se kliknutím na
slovní spojení CO TO JE? v horní liště aktivního okna. Po dalším kliknutí se kurzor změní na otazník a
otazníkovým kurzorem poté klikneme na objekt, k němuž chceme získat další informace.
Dokumentace
Kompletní dokumentace je dostupná z hlavní pracovní plochy
Vysvětlivky
Krátké a výstižné vysvětlení postupu je uvedeno přímo v panelu u vybraných funkcí. Vysvětlivky jsou
umístěny vedle polí sloužících k vyplnění údajů nebo (podle rozsahu vysvětlivky) v dolní části aktivního
okna (panelu).
Popisky
Popisky u jednotlivých funkčních tlačítek a některých vybraných funkcí - objeví se po umístění kurzoru na
požadované tlačítko.

Ovládání programu
Upozornění před použitím
Pokud program v průběhu činnosti z jakéhokoliv důvodu skončí chybou, objeví se na obrazovce rámeček
vytvořený přímo programovacími prostředky, jehož vzhled ani popis není možno nijak ovlivnit. V takovém
případě je NUTNO program UKONČIT a o vzniklé chybě informovat tvůrce programu prostřednictvím
reklamační zprávy (Servis - Reklamace programu E-mail). Děkujeme za pochopení. Nová verze programu
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obsahuje automaticky se vytvářející reklamační zprávu, která je po potvrzení odeslána E-mailem autorovi
programu.
Hlavní okno programu - INFORMAČNÍ PRACOVNÍ PLOCHA
V titulku hlavního okna programu manas je uvedena verze FF2 serveru, pro kterého je klient určen, verze
klienta a jméno majitele licence
Hlavní menu programu je umístěno v horní liště (agenda, sklad, POS atd.). Ovládání je stejné jako v
jakýchkoliv jiných programech pod windows. Prostřednictvím hlavního menu lze otevřít postupně všechny
moduly programového vybavení manas. Zobrazení nabízených modulů v hlavním menu programu lze
nastavit (povolit nebo zakázat) v záložce Servis/Konfigurace/Program/Moduly. Jednotilvé moduly
programu manas se otvírají ve střední části hlavního okna na informační pracovní ploše, která obsahuje
několik záložek, popsaných v dalších kapitolách. Jsou to záložky:
Pracovní plocha
Internet
Dokumentace - uživatelská, technická, PDF
Novinky
Galerie, E-Learning
Ve spodní části okna INFORMAČNÍ PRACOVNÍ PLOCHY jsou zleva tyto údaje:
- zkratka zpracovávané agendy, aktuální datum a týden, název agendy zadaný při jejím vytvoření a
používaná zkratka při výběru z číselníku agend
Údaje v pravé dolní části obsahují informace o:
o
FTP - signalizace spuštění FTP serveru
o
WWW - signalizace spuštění WWW serveru
o
PRX - signalizace spuštění PROXY serveru
o
Online - signalizace připojení k Internetu
o
IP adresa PC s klientem
o
PC: aktuální čas a datum na lokálním PC
o
S: aktuální čas a datum na PS serveru, údaj se střídá se statistickými údaji FF2 serveru: verze
FF2 serveru / aktuální počet klientů / aktuální počet zpracovaných zpráv
Spodní stavový řádek (příklad):
o
Server [SingleEXE] ... server je součástí klienta
o
A: XX/XX ... agenda XX / agenda sklad XX
o
R: 7 ... aktuální rok 2007
o
M: 3 ... aktuální měsíc 3 - březen
o
S: 01 ... středisko 01
o
D: 12.03.2007/11 ... aktuální datum zpracování a aktuální týden
o
PC/U/O: 001/0255/00 ... číslo PC - 001 / číslo uživatele - 9999 - správce přes heslo manas /
číslo skupiny oprávnění
Volba činností (funkcí) v jednotlivých modulech
Jednotlivá tlačítka s názvy požadovaných funkcí aktivujeme kliknutím myší nebo klávesovou zkratkou
„ALT + podtržené písmeno" v názvu tlačítka (pokud je použito).
Pohyb po databázích
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a) pomocí ovládacích tlačítek a myši
Ovládací tlačítka pro pohyb po databázích jsou umístěna nad hlavním polem panelu. Jejich složení se v
jednotlivých panelech příliš nemění.
Zleva jsou umístěna tlačítka se symboly šipky, která slouží k pohybu po databázi účetních dokladů.
Význam tlačítek (z levé strany):
- přesun na první větu (první shora) v databázi (tj. první řádek shora na monitoru, u účetních dokladů
řazených vzestupně je to poslední pořízený doklad
- přesun o jednu větu (řádek) nahoru
- přesun o jednu větu (řádek) dolů
- přesun na poslední větu (první zdola) v databázi (u účetních dokladů první pořízená věta)
b) prostřednictvím klávesnice
Pro pohyb po databázi můžeme použít
- posuvník (pohyb doprava po řádku) a
- šipky na klávesnici (pohyb po řádku doleva a doprava a mezi jednotlivými řádky)
c) pomocí kurzoru "myši"
Umístíme-li kurzor na kterékoliv pole v databázi, stává se řádek obsahující zvolené pole aktivní a v jeho
levé části se objeví ukazatel šipky:
- aktivní řádek můžeme smazat či změnit údaje v něm zapsané. Jako pomocník k editaci údajů v
aktivním řádku slouží další tlačítka, umístěná vpravo od "pohybových" tlačítek:
Vkládání údajů a oprava v databázích
Význam tlačítek (z levé strany):
- přidání nové věty (řádku) do databáze, otevře se nový prázdný řádek, do kterého doplníme potřebné
údaje
- zrušení věty (řádku), zruší aktivní řádek databáze (po potvrzení)
- aktivace věty pro editaci
- potvrzení editace posledně editované věty v databázi
- zrušení editace posledně editované věty v databázi
- načtení předchozího stavu databáze (před editací)
Otevření číselníků
Při pořizování dat můžeme údaje do jednotlivých polí vpisovat přímo nebo je převzít z vhodně
nadefinovaných číselníků. Číselníky otevřeme několika způsoby:
- klávesou F9 se otevře číselník seřazený podle logicky nejvýhodnějšího kritéria pro dané pole - např.
účtová osnova seřazená podle čísla účtu, číselník DPH seřazený od nejpoužívanějších typů DPH.
- klávesou F10 se otevře číselník seřazený podle abecedy
- kliknutím na tlačítko se šipkou nebo třemi tečkami umístěné v pravé části pole (pokud je použito):
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Vkládání dat
Data zapisujeme prostřednictvím formulářových polí v jednotlivých panelech ES manas. Většinou není
požadováno potvrzení zadaných dat žádnou speciální klávesou nebo funkcí.

6.68 PC
2007.12.03a / 09:00
002) Příklad výkonné sestavy PC (jen HW) pro server NexusDB (ceny bez DPH 2007/12):
942,-- Kč XcomP case 951BSBN 300WP4 black microATX (2xUSB+2x audio+2xfan+LCD HW
manager)
... skříň s dostatečně výkonným a kvalitním zdrojem pro microAT MB
1.586,-- Kč Gigabyte 73PVM-S2H nVidia7100 775, DDR2, VGA(DVI+HDMI), SATA2, GLAN, 1394,
PCIE
... kvalitní MB (základní deska) s možností použití 2 nebo 4 jádrového CPU
791,-- Kč DIMM DDR2 2048MB 800 DC KIT (2x1024) TRANSCEND CL5 JetRam
... paměť RAM 2 GB
1.406,-- Kč SEAGATE BARRACUDA 250GB SATAII/300 16MB 7200 (NCQ)
... pevný disk 250 GB
2.248,-- Kč Intel Core 2 Duo E4300 1,80GHz (2MB/800) LGA775 Tray + tichý chladič Alpine7
... buď 2 jádrový procesor
5.172,-- Kč Intel Core 2 Quad Q6600 2,40GHz (8MB/1066) BOX LGA775
... nebo 4 jádrový procesor
527,-- Kč DVD RW Lite-On Black ±R/±RW/RAM/DL,bulk,PATA+DVD media
... DVD
Cena s 2-jádrovým CPU:

7.500 Kč

Cena s 4-jádrovým CPU: 10.424 Kč

2005.01.04a / 08:00
02) FAQ - Jak zrychlit práci programu na pomalejších počítačích?
- jistou režii zabere skinování, t.j. změna vzhledu programu, na pomalejších
počítačích proto doporučujeme skinování vypnout - stačí na Pracovní ploše programu
zrušit zaškrtnutí u zaškrtávacího pole vlevo od tlačítka změna vzhledu
nebo v Servis / Konfigurace / Firma / Základní údaje zrušit zaškrtnutí
u zaškrtávacího pole Povolení vzhledu - je to lokální parametr, na rychlejších
počítačích u síťové verze může zůstat skinování zapnuto
po změně je nutné program ukončit a spustit znovu
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- na rychlost programu má DALEKO větší vliv velikost instalované operační paměti RAM
v počítači, než rychlost procesoru (CPU)
aktuální parametry Vašeho počítače snadno zjistíte funkcí Systémové informace
z Pracovní plochy programu
hodnota 101. Dostupná fyzická paměť MUSÍ být minimálně 64 MB, lépe však min. 128 MB,
pro MS Windows XP min. 256 MB
například na následujících adresách internetových obchodů:
http://interlink.tsbohemia.cz/
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Opera%C4%8Dn%C3%AD+pam%C4%9Bti
si můžete ověřit, že cena paměťových modulů není vysoká a investice v řádu
500 - 2.000 Kč se jistě vyplatí nejen pro použití ES manas

6.69 PDF
2019.08.12c / 15:00
001) Tisk do souboru PDF
- úprava 1041
- upraveno pro co nejlepší čitelnost pro co možná největší velikost použitého fontu
podle délky řádku tisku
- zmenšeno odsazení zleva na 20 bodů (původně 25) i zprava na 0 bodů (původně 5)
- odsazení zleva 10 bodů pro délu řádku 112-134 znaků
- doplněno logování
- lze ověřit při tisku dokladu do PDF

2012.06.28b / 13:00
001) Upraven tisk PDF pro anglické Windows
při tisku skladového dokladu doplněna možnost volby neproporcionálního fontu,
při tisku se projeví se současným zaškrtnutím pole Font PDF
Postup v okně tisku skladového dokladu:
- zaškrtněte pole Font PDF
- zvolte font v Výběr fontu PDF
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- spusťte PDF

2012.06.28a / 12:00
002) Upraven tisk PDF pro anglické Windows

2008.12.03a / 12:00
003) Program - Tisk - PDF
- tučný tisk se dosáhne uzavřením textu do ``
Př.:
toto bude normálně `toto bude tučně` toto bude normálně
- text obsahující pouze číslice, mezeru, des. tečku a plus/mínus je brán
jako číslo a je zarovnán vpravo, pokud je tento text uvozen mezerou
bude bez této mezery zarovnán vlevo
ostatní text je zarovnán vlevo

2008.10.03b / 08:00
001) Tisk do PDF
- vytvořen nový podadresář \PDF se všemi generovanými sestavami v PDF

2006.09.25c / 22:00
001) Tisky
- doplněna funkce pro export a zobrazení tiskové sestavy v PDF s možností
odeslání jako přílohy E-mailem
- platí pro všechny tiskové sestavy, včetně skladových dokladů
- PDF sestavy mají samostatné stránkování
- tisk přes PDF může výrazně ušetřit jak papír tak barvu

PDF
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Size
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Radku
408
272
204
163
116
102
90
74
68
62
54
51

Sloupcu
450
300
220
180
125
110
105
85
80
72
62
60

6.70 Plánovací kalendář
2003.06.04b / 18:00
01) Další moduly / Plánovací kalendář / Plánovací kalendář
- tabulky: Contacts.FF2, Resources.FF2, Events.FF2, Tasks.FF2

2003.06.04a / 12:00
03) Další moduly / Plánovací kalendář / Plánovací kalendář
- ve výběrovém poli se vybere plánovací kalendář zvoleného člověka
- Seznam uživatelů
- seznam všech uživatelů programu
- Přidej člověka
- pro nového člověka se doplní Popis (= jméno a příjmení) a případně Poznámky
- plánovací kalendář je po čtvrthodinách s možností zobrazení za Den / Týden / Měsíc
- doplnění a další funkce jsou dostupné na pravé tlačítko
- v pravé části je Seznam úkolů (To Do List) bez specifikace času
- Tisk
- měsíčního kalendáře a úkolů
- oprávnění 1999
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6.71 Plánovač
2003.07.19b / 18:00
04) Servis / Konfigurace / Plánovač / Saldokonto
- je možné nastavit a povolit automatické generování Závazků a Pohledávek

6.72 Podpora
Na telefonu a chatu nás zastihnete v pracovních dnech v běžné pracovní době (většinou 9 - 17 hodin),
mimo tuto dobu nebo v době naší nepřítomnosti či zaneprázdněnosti nám prosím
zašlete zprávu e-mailem.

6.73 POSReady
FAQ - Zkušenosti s Windows Embedded POSReady (WEPOS)
Starší verze 2009 (Win XP)
- stačí 1 GB paměti
- nutné přihlášení heslem
- anglická verze, jen česká klávesnice
- aktualizace přes Microsoft Update, aktualizace se ani po dlouhé době nenabídla
- na disku zabere 1,0 GB
- nemá integrovaný antivir
- lze zapnout dotykovou klávesnici
Novější verze 7 (Win 7)
- potřebuje 2 GB paměti
- lze spustit bez hesla
- češtinu lze doinstalovat
- aktualizace přes Windows Update, velké množství aktualizací
- na disku zabere 6,7 GB
- má integrovaný antivir

6.74

Pracovní plocha
2016.06.30a / 11:00
001) Pracovní plocha s tlačítky
- spodní Stavový řádek je trvale viditelný, není nutné nastavovat parametr
v konfiguraci INI_SkryjToolbarOK nebo INI_SkryjToolbarOK_Lokalni
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2016.06.21a / 00:00
003) Upravena Pracovní plocha programu
- manasPOSnx.exe:
- funkce se volí dvojklikem ze Stromu
- nastavení funkcí odpovídá původní volbě "3 sloupce"

2016.06.20b / 16:00
003) Upravena Pracovní plocha programu
- manasNX.exe:
- v levé části se volí funkce dvojklikem ze Stromu, v pravé dvojklikem na ikonu
- nastavení funkcí odpovídá původní volbě "3 sloupce"

2016.06.20c / 17:00
002) Upravena poloha panelu Pracuji pro verzi Pracovní plochy s tlačítky

2010.04.16a / 00:00
006) Pracovní plocha
- zrušena záložka Internet

2010.02.02a / 15:00
001) Stavový řádek programu - dole
- doplněna informace [ooo/vvv]MB
kde ooo je paměť obsazená programem a vvv je volná paměť RAM

2009.08.20a / 16:00
004) Vpravo na Pracovní ploše je zobrazen panel se zprávami Twitter ES manas,
pomocí zaškrtávacího pole Twitter lze kdykoliv vypnout/zapnout.
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FAQ - program:
Jak vypnu zobrazeni Pracovní plochy programu?
- Servis / Info plocha / Skryj nebo Zobraz pro opětovné zobrazení
pro trvalé vypnutí je nutné zaškrtnout parametr v konfiguraci:
Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení / Čistá plocha

2004.08.04e / 16:00
01) Doplněna pracovní plocha programu:
- Internet
- Hledání informací
- zadaný text (zaškrtnutím pole je možné jej použít bez diakritiky) se
paralelne hledá v následujících 8-mi největších světových fulltextových
vyhledávačích:
jyxo.cz
morfeo.cz
zoohoo.sk
google.com
alltheweb.com
msn.com
aol.com
altavista.com

2004.08.04d / 15:00
01) Doplněna pracovní plocha programu:
- Pracovní plocha
- Home ... znovunačtení pracovní plochy
- Internet
- manas.info
- Home ... znovunačtení
http://manas.info/
- Zpět ... návrat na předchozí stránku
- Dokumentace
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- Dokumentace HTML ... znovunačtení lokální dokumentace v HTML tvaru
- Zpět ... návrat na předchozí stránku
- Dokumentace ON-LINE z manas.info ... načtení aktuální dokumentace z
http://manas.info/
- Dokumentace EXE ... spuštění programu s multimediální dokumentací
- Novinky
- Novinky HTML
- Zpět ... návrat na předchozí stránku
- Novinky ON-LINE z manas.info ... načtení aktuálních novinek z
http://manas.info/
- Novinky TXT ... načtení lokálních novinek (novinky.txt) - v každé distribuci programu
- Novinky EXE ... spuštění programu s multimediálními novinkami
- PDF
- Dokumentace
- Načtení PDF dokumentace - vyžaduje nainstalovaný Adobe Acrobat Reader
- Novinky
- Načtení PDF novinek - vyžaduje nainstalovaný Adobe Acrobat Reader
- aktuální dokumentace programu je součástí všech distribucí s vyjímkou
instmanasUPDATE.exe

01.12.2001a/12:00
Doplněny funkce: Servis / Info plocha / Zobraz a Skryj
pro zobrazení a skrytí informací na ploše programu

28.11.2001a/09:00
Konfigurace / Server / Čistá plocha - zaškrtnutím lze odstranit informace z pracovní plochy manas
(lokální parametr)

Pracovní plocha
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Pracovní prostředí (pracovní plocha) programu manas se neustále vyvíjí. Průběžné jsou doplňovány další
funkce a také vzhled pracovní plochy je přizpůsobován potřebám uživatelů. V současné podobě je
podstatně změněn vzhled pracovního prostředí programu manas a je umožněna změna vzhledu podle
potřeb uživatelů.
Přímo v horní liště hlavní pracovní plochy programu lze zvolit typ zobrazení pracovní plochy (Volba funkcí
programu - Výběr, Vše, Strom, Ikony). Typ zobrazení pracovní plochy můžeme měnit přímo při práci s
programovým vybavením manas, změna provedená kliknutím na přepínací tlačítko v horní liště pracovní
plochy se projeví ihned a zároveň se aktualizuje druh zobrazení v konfiguraci pro daný počítač. Implicitní
typ zobrazení je v konfiguraci uveden v záložce Servis/Konfigurace/Program - Volba funkcí programu.
Jednotlivé typy zobrazení:
1a) VÝBĚR
Na pracovní ploše jsou v tomto případě ve třech sloupcích umístěny odkazy pro rychlé spuštění
nejčastěji prováděných činností programu přímo z tohoto panelu:
Názvy jednotlivých sloupců pracovní plochy lze nastavit v záložce Servis/Konfigurace/Program/Základní
nastavení. Obsah jednotlivých sloupců (tj. funkce nabízené k rychlému spuštění) lze ovlivnit v záložce
Servis/Konfiguraci funkcí. Postup výběru je popsán v kapitole Konfigurace funkcí.
Vzhled pracovní plochy lze při zvolení tohoto typu zobrazení ještě dále nastavit a upravit podle vašich
požadavků.
Nastavení vzhledu plochy
Aktuálně nastavený vzhled má tuto podobu a volbou v horní široké liště aktivního okna Pracovní plocha
lze vzhled změnit. Změníme-li vzhled oken (zvolíme jiné číslo v bílém poli vlevo od tlačítka Změna
vzhledu) přímo na pracovní ploše, bude tato změna aktivní pouze do ukončení programu. Při opětovném
spuštění se opět nastaví implicitní vzhled pracovního prostředí podle nastavení v konfiguraci (Servis/
Konfigurace/Program/Základní údaje-Vzhled číslo) . Program je možno používat také bez změny vzhledu,
pak budou mít okna strohou podobu (jak je vidět na obrázku nad tímto textem) - toto lze opět nastavit v
konfiguraci programu (Servis/Konfigurace/Program/Základní údaje-Povolení vzhledu).
Kliknutím na tlačítko "Generuj seznam funkcí programu" (v aktuální verzi umístěno zcela vpravo v horní
široké liště pracovní plochy) dostaneme seznam všech dostupných funkcí programu seřazený podle
jednotlivých programových modulů ve formě spustitelných odkazů.
1b) VŠE
V tomto případě jsou na hlavní pracovní ploše programu umístěny pod sebou odkazy na všechny funkce
programu v členění podle jednotlivých modulů. Pracovní plocha potom vypadá následovně:
Jednotlivé funkce se volí kliknutím na odkaz umístěný na pracovní ploše.
1c) STROM
Při této volbě je pracovní plocha rozdělena na dvě části. V levé části je seznam všech modulů
programového vybavení manas, v pravé části se nabízí ikony spustitelných funkcí právě aktivního modulu.
Například na níže uvedeném obrázku je aktivní funkce Sklad - Objednávka podsvícena v levé části modře
a lze ji spustit kliknutím (dvojklik levým tlačítkem myši) na ikonu v pravé části pracovní plochy.
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1d) IKONY
Při tomto typu zobrazení je pracovní plocha opět rozdělena na dvě části. V levé jsou umístěny ikony
jednotlivých modulů a funkcí programu, v pravé části jsou pak ikony spustitelných funkcí. Jednotlivé
moduly a jejich části volíme prostým kliknutím na ikonu v levé části pracovní plochy, funkce spouštíme
dvojklikem levým tlačítkem myši na ikonu v pravé části pracovní plochy. V níže uvedeném příkladu je
zvolen modul Sklad-Výdajový doklad a v pravé části pracovní plochy se nabízí k otevření jednotlivé druhy
výdejových dokladů:
Struktura obou částí pracovní plochy lze měnit (počet nabízených funkcí i vzhled ikon) v záložce Servis/
Konfigurace funkcí, postup při změně je popsán v kapitole Konfigurace funkcí.

6.75 První spuštění v roce 2010
První spuštění ES manas v roce 2010
Při prvním zadání datumu z roku 2010 v okně Přihlášení ve verzi programu
2009.12.23a nebo starší
POZOR - Důležité !!!
Datum MUSÍ být zadáno ve tvaru
dd.mm.rrrr
včetně případných úvodních nul, tedy např. 01.01.2010
toto datum se MUSÍ potvrdit klávesou Enter a vyčkat, až zmizí červené
podbarvení pole
se zobrazí informační okno se zprávou:
Rok [200A] pro agendu [XX] neexistuje - zvolte Převzít konfiguraci z minulého roku!
V okně přihlášení se automaticky nastaví záložka Nový rok. Spusťte funkci
Převzít konfiguraci z minulého roku.
Zobrazí se zpráva, ve které je nutné stisknout Ano:
Po převzetí konfigurace se zobrazí okno s informací o úspěšném převodu:
a po zadání hesla je možné se již přihlásit do roku 2010:
Od verze programu 2009.12.23c se již převod konfigurace provede automaticky,
při potvrzení datumu v roce 2010 je nutné vyčkat, dokud nezmizí červené
podbarvení pole Heslo a po zadání hesla již budete pracovat v roce 2010.
Správnost přechodu do roku 2010 ověříte na Pracovní ploše programu vlevo dolů,
kde musí být zobrazen datum z roku 2010, do kterého jste se přihlásili
a správnost nastavení nových sazeb DPH ověříte po stisknutí F12 - Globální funkce,
kde musí být uvedeno DPH: 0/10/20
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Na pokladnách není nutné dělat nic, tento postup by měl být spuštěn
jednorázově na příjmovém nebo hlavním počítači ještě před koncem
roku 2010.
Pokud by se z jakéhokoliv důvodu výše popsaný postup nezdařil, ukončete program
a celý postup opakujte, dokud se konfigurace do roku 2010 správně nepřevede.
Před provedením tohoto postupu doporučujeme nainstalovat aktuální
verzi programu postupem:
1) F12 - Globální funkce - uprostřed dole spustit Kontrola UPGRADE
Zobrazí se zpráva, že je dostupná novější verze programu, stiskněte OK
Po chvilce se potom zobrazí okno, ve kterém stisknutím Ano povolte aktualizaci
programu - vyčkejte prosím, dokud se toto okno nezobrazí:
Nyní se spustí stahování souborů nutných pro aktualizaci z Internetu
vyčkejte, dokud se nezobrazí toto okno s informací o dokončení aktualizace
a v něm stiskněte OK
Nyní se program sám ukončí a znovu spustí už pod novou verzí.

6.76 Program
2016.11.17a / 00:00
002) Provedeny rozsáhlé úpravy v programu
- odstraněna komponenta pro Skiny

2016.06.14b / 13:00
001) Z programu vyřazena další potenciálně nestabilní komponenta

2016.06.13a / 00:00
001) Provedeny rozsáhlé úpravy v jádru programu:
- vyřazeno několik starých nepoužívaných modulů
- ze všech verzí programu vyřazena problematická zastaralá HTML komponenta
- ze všech verzí programu vyřazeny další vizuální internetové komponenty
- zrušen HTML tisk

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

585

- zrušen zastaralý výběr funkcí pomocí "3 sloupců"
- nahrazeno volbou nastavených funkcí pomocí Stromu nebo Ikon
- klient min. každých 20 sekund komunikuje se serverem pro spolehlivé
udržení spojení mezi klientem a serverem
- použita jiná komponenta pro PNG obrázky

2015.02.20a / 00:00
003) vyřešení problému s možnými pády programu v posledních dnech na příjmovém počítači
(manasNX.exe)
- pokud u Vás problém nastal, použijte na příjmovém počítači distribuci manas7.exe (znovu
zařazujeme)
místo standardní manasNX.exe
problém může způsobit zastaralá HTML komponenta (ES manas je vyvíjen již 15 let ...) použitá
v manasNX.exe a slouží k rychlé volbě funkcí programu ve 3 sloupcích na pracovní ploše programu
problém se mohl projevit po přechodu na nový počítač, OS, jinou grafickou kartu nebo její ovladač
nebo pouhou aktualizací Windows Update
v manas7.exe již tato možnost není dostupná (lze ale nastavit rychlé spouštění funkcí pomocí
tlačítek - viz
dokumentace)
- manas7.exe doplněn opět k download i k UPDATE a AutoUPDATE

2013.07.31a / 00:00
002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu
- zrušen číselník PC (PC01)
- zrušeny tabulky PC02 a PC03

¨

- zrušena binární konfigurace (INI1.BIN, INI2.BIN, ...)
v PC00 (99997x,99998x,999991,999992)
- snížena spotřeba operační paměti
- zrychleno spouštění i ukončení programu
- zrušena podpora DialUp (prastaré modemy)
- upravena archivace tabulek inventury POS
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- v konfiguraci a konfiguraci mezd dole tučně zobrazeno:
agenda/rok znak/rok, tabulka konfigurace, číslo PC a číslo a jméno uživatele
stejné údaje jsou zobrazeny dole tučně i v F12 - Globální funkce
stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Přihlášení
stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Mzdy
stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Pekárna
stejné údaje dále doplněny do:
- Seznam skladových dokladů / Základ - dole uprostřed
- většiny oken účetnictví a evidence majetku
- v okně F12 - Globální funkce - vpravo dole zobrazen aktuální datum zpracování

2013.05.24a / 00:00
001) dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu

2012.09.05a / 12:00
002) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu

2012.09.05a / 12:00
003) Testujeme nové vývojové prostředí RAD Studio XE3 + Delphi XE3

2012.02.28a / 14:00
001) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu
- příprava pro komunikaci s cloudovými službami pro nové možnosti komunikace
mezi VO a MO

2012.01.26a / 00:00
001) dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu po instalaci nových komponent,
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které umožní integraci modulů v jiných verzích Delphi, .NET a přímé napojení
na Cloud Microsoft Windows Azure v dalších verzích programu s možností napojení
dat i na aplikace pro mobilní platformy iPod/iPhone/iPAD a Android a dále
Mac/Linux a webové rozhraní

2011.12.27a / 00:00
001) Aktualizována řada používaných komponent ve vývojovém prostředí.
002) Vývojové prostředí aktualizováno na Delphi XE2 a Adobe Flash Builder 4.6
s řadou nových komponent s možností vývoje i pro mobilní platformy
Android, IOS iPhone/iPAD/iPod a Blackbery, Mac, Linux, webové portály
a webové služby

2011.10.10b / 12:00
002) Upraveno ukončení programu

2011.10.10b / 12:00
003) Doplněno číslování akcí programu

2011.07.13a / 00:00
001) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy jádra programu spojené s čištěním programového
kódu a vyřazením nepoužívaných funkcí
003) manasNX.exe
- na Pracovní ploše doplněno Funkce programu s výběrem všech funkcí programu
004) Program
- upravena distribuce
- upraven výběr funkcí
- doplněno číslování hlášení programu
- aktualizován a sesouhlasen seznam akcí oprávnění wa00.txt
- dokumentace je součástí programu (mimo manasPOS.exe/manasPOSnx.exe)
Dokumentace
Nápověda
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Novinky
Technický popis
NexusDB SQL
Licenční smlouva
Oprávnění
www.manas.info ON-LINE
Novinky ON-LINE
Dokumentace ON-LINE
Video e-Learning ON-LINE
O programu ES manas
Co to je?
- nápověda není součástí manasPOS.exe a manasPOSnx.exe
- F12 - Globální funkce
- doplněna dokumentace:
- SQL ... Alt + Q
- Novinky ... Alt + V
- Dokumentace ... Alt + D
- Mzdy
- doplněny Novinky

2011.07.02a / 00:00
001) Upraven start a ukončení programu

2011.05.23d / 13:00
002) Upraveno ukončení programu

2011.04.27a / 00:00
002) Použita nová tlačítka

2010.10.22a / 17:00
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002) Program - nastaven defaultní manažer paměti

2010.10.11a / 14:00
003) Optimalizován MemoryManager + Stack

2010.09.06a / 12:00
- použity nové THTML komponenty

2008.07.01a / 12:00
001) Aktuální distribuce - přechod na vývojové prostředí Borland Delphi 7

2008.05.19a / 00:00
001) manasPOSnxUMPC.exe
- speciální verze zjednodušené POS verze určená pro ultramobilní PC (UMPC)
s rozlišením displeje 800x480 bodů - např. UMPC Mivvy, HTC Shift
pořizovací obrazovka pokladny optimalizována pro 800 x 480 bodů
součást DEMO verze ES manas

2008.02.25a / 00:00
001) Program
- všechny datové soubory, které se zapisovaly do rootu disku C:
se od této verze programu zapisují do podadresáře \DATA
- neplatí to pouze pro soubory
MISPOS01.BAT
MISPOS02.BAT
MISPOS02.TXT
a datové soubory vah:
digi.dat,
digi80.dat,
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digi25.dat,
digi40.dat,
vahy.dat,
v.bat,
berkelgm.txt,
berkelgm.bat
a datové soubory CIPHERu:
vyrobkycl.txt
které jsou v C:\ pro zajištění zpětné kompatibility ukládány pro
uživatele s číslem
112016 (Hruška) a 122035 (SEP)
a uživatele s nenulovým číslem prodejny (MO síť Hruška)

2008.02.20b / 13:00
002) Upravena práce se soubory vytvářenými v implicitním adresáři
(agenda.ini, agendas.ini, stredisk.ini)

2007.04.08a / 12:00
002) Program ke své činnosti nevyžaduje disk C: a může tak být nainstalován
na libovolném disku i pokud je disk C: nedostupný (pokud je např. jako
výměnný)

2007.04.03a / 08:00
002) Program
- zaneprázdněnost programu je opět signalizována textem Pracuji v červeném
poli vlevo dole v okně programu,
číslo právě prováděné akce je zobrazeno ve spodním stavovém řádku
programu vlevo od R: a zůstane zobrazeno i po dokončení akce

2007.02.28a / 07:00
007) V okamžiku, kdy je program zaneprázdněn prováděním nějaké akce se
vlevo dole objeví v červeném poli číslo této akce - během jeho
zobrazení je blokován vstup uživatele
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2007.01.01a / 00:00
018) Program
- aktualizována komponenta pro zobrazení textových poznámek pro
zobrazení až 2 GB textu

2004.12.20a / 13:00
01) Program
- Ctrl+A - lze použít pro označení celého textu

2004.12.06a / 06:00
01) Program
- lze spustit a používat i na počítači, ne kterém není nainstalován
TCP/IP protokol

2004.10.18b / 20:00
2) Program
- pokud je v levém dolním rohu aktivní červené pole Pracuji, program
je zaneprázdněn (dříve žlutě podsvíceno)

2004.08.05e / 15:00
02) Program
- průběh zpracování, kdy program nereaguje na žádné vstupy, je signalizován
změnou barvy stavového řádku na žlutou a v pravé polovině stavového řádku
se zobrazuje průběh pomocí "teploměru"

2004.08.04a / 03:00
01) Program
- hlavní okno programu lze minimalizovat a lze měnit jeho velikost
(pokud není zobrazeno jiné okno programu)
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- další okna programu se otevírají tak, aby byl vždy vidět horní titulek
hlavního okna a spodní stavový řádek hlavního okna (platí pro maximalizované
hlavní okno) - v něm se zobrazuje ukazatel průběhu déletrvajících operací

2002.10.29a / 12:00
01) Program
- při všech vstupech je možné k zadání desetinné tečky u necelých čísel zadat
tečku i čárku

2002.06.04a / 08:00
01) Při zadávání reálných čísel a následné kontrole na rozsah lze použít pro desetinné číslo '.' i ','

2000.10.23a / 17:30
- hlášení o přechodu přes půlnoc se projeví pouze při pořizování dokladů
a v zakladači

1999.12.10a
01) Pri zmene data, t.j. o pulnoci, se zobrazi po 'trojnasobne famfare'
cervene okno s informaci, ze se zmenil datum a je nutne po dokonceni
dokladu se znovu prihlasit
---> uzivatel by mel dokoncit rozpracovany doklad a znovu se
prihlasit pomoci funkce Agenda (nebo ukoncit a znovu spustit
program)
---> je to dulezite pro spravne zapisy v logovych a obratovych
souborech a v jinych dennich, tydennich a mesicnich souborech
---> bohuzel nelze zautomatizovat, protoze uzivatel muze na prelomu
dne pracovat v jinem dni nez v aktualnim datumu
zmena data se sleduje kazdou minutu, lze vyzkouset tak, ze ve
Windows nastavite nasledujici den, do 60 sekund by se melo objevit
hlaseni

1999.12.07a
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b) pracuje s libovolne nastavenym oddelovacem meny a desetinne casti
(nastavi si jej sam na '.')

6.77 Proxy
2008.07.18a / 08:00
001) Pro uživatele 112016 manasNX.exe umožňuje použití proxy pro odesílání
dokladů
proxy se v konfiguraci automaticky zapne pro uživatele 112016, ne ale pro
agendu XX, tedy ne na maloobchodě
jde o lokální parametr, nastavený v
Servis / Konfigurace / 1. Program,... / Firma / Základní údaje
na počítači bez proxy tento parametr vypněte

6.78 Přechod z jednouživatelské verze na síťovou
FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2017,
nezadávejte heslo
4) přepněte se do záložky Nový rok
5) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2018
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2018
z roku musí být uvedeno 2017
do roku musí být uvedeno 2018
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
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POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2018!
6) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
7) ve spuštěném programu v roce 2018 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2018 ve výši
10/15/21%
8) po spuštění programu v roce 2018 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
9) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

FAQ - Přechod z jednouživatelské verze ES manas na síťovou
- lokálním počítačem se rozumí původní počítač, na kterém bylo ES manas
nainstalováno
- síťovým počítačem se rozumí nový počítač v síti, na kterém bude nainstalován
server NexusDB
Postup:
01) Aktualizujte verzi ES manas na lokálním počítači
a pod aktuální verzí programu (min. 2010.08.31a) jednorázově spusťte na lokálním počítači:
Servis / Konfigurace / Program / 3. POS / Dotyková POS / Servis
funkci:
Nastavení síťové RV
02) Zaarchivujte celý adresář s ES manas na lokálním počítači
03) Archiv rozbalte do stejného adresáře na síťovém počítači
04) Na síťovém počítači vytvořte adresář
C:\NexusDB
a přesuňte do něj všechny soubory *.nx1 z adresáře programu na síťovém počítači
všechny soubory *.nx1 v adresáři programu na lokálním počítači zrušte
05) Na síťovém počítači vytvořte adresář
C:\NexusDB-exe
06) Stáhněte si aktuální verzi NexusDB serveru a správce dat Enterprise Manager odsud:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxServer_3.07.zip
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http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip
a rozbalte je do adresáře
C:\NexusDB-exe
vytvořte zástupce programů
nxServer.exe
nxEnterpriseManager.exe
na Ploše Windows
07) NexusDB server můžete na počítači nainstalovat jako službu (Service) podle následujícího
postupu:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=runningtheserverasawinnt.htm
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/26893
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/26892
nebo je možné jej spustit v interaktivním režimu postupem:
- klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně nxServer na Ploše Wndows
- zvolte Vlastnosti / Zástupce
- do Cíl doplňte:
C:\NexusDB-exe\nxServer.Exe /interactive
t.j. doplňte /interactive
a potvrďte OK
08) Spusťte NexusDB server spuštěním ikony nxServer.exe
- v tray vpravo dole se objeví ikona serveru - modrý válec s modrou tečkou (pokud je server spuštěn)
případné červenou pokud je zastaven
- na ikoně NexusDB serveru zvolte pravým tlačítkem myši Config nebo dvojklikněte
zobrazí se okno serveru, v Help / About by měla být uvedena verze serveru 3.04.01 nebo vyšší
- v okně serveru nastavte + podle potřeby potvrzujte vpravo dole Apply:
- Database Settings
- Aliases
doplňte 4 aliasy:
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Alias Name: FF
Path: C:\NexusDB
Alias Name: FFU
Path: C:\NexusDB
Alias Name: FILE
Path: C:\NexusDB
Alias Name: RAM
Path: C:\NexusDB
- Transports
- Direct TCP/.NET Transport
- zaškrtněte Active
- Named Pipe Transport
- zrušte zaškrtnutí Active
- TCP/IPv4 Transport
- nastavte Watchdog Interval na 10000
- zaškrtněte Active
- ve spodní části si poznačte Server Addresses - IP adresy, na kterých může server pracovat,
hlavní z nich ručně nastavte v lokální konfiguraci MANAS.INI v adresáři programu na
lokálním a síťovém počítači v sekci [FF]:
Př. pro IP adresu serveru 10.0.0.51:
[FF]
Protocol=ptTCPIP
ServerName=S@10.0.0.51
ServerNameU=S@10.0.0.51
INI_ServerName_FILE=S@10.0.0.51
INI_ServerName_RAM=S@10.0.0.51
přitom původní nastavení pro lokální jednouživatelskou verzi programu bylo:
Protocol=ptSingleUser
ServerName=S
ServerNameU=S
INI_ServerName_FILE=
INI_ServerName_RAM=
- GUI Settings
- zaškrtněte všechna zaškrtávací pole
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- Plugins
- ServerInfo Plugin
- zaškrtněte Active
- SQL Engine
- zaškrtněte Active
- Server Engine
- do Server Name zadejte: NexusDB
- do Max RAM zadejte -1
- zaškrtněte Active
- tím je server nastaven a spuštěn
- doporučujeme doplnit spuštění nxServer.exe do Po spuštění, aby se NexusDB server vždy
nastartoval
po spuštění MS Windows
- NexusDB server používá tyto porty - povolte je ve Firewall:
16000 - TCP
16000 - UDP
16080 - TCP
10088 - TCP
09) Ověřte správnou činnost NexusDB serveru na lokálním i síťovém počítači spuštěním správce
NexusDB
nxEnterpriseManager.exe
při spuštění povolte na lokálním i síťovém počítači použití nxServer.exe a nxEnterpriseManager.exe
ve Firewall
vlevo vyberte IP adresu serveru, dvojklikem se zobrazí seznam Aliasů, dvojklikem na aliasu FF
a dvojklikem na Tables se musí po nějaké době zobrazit seznam všech tabulek (soubory *.nx1) na
serveru
10) Na obou počítačích - lokálním (původním) i síťovém (novém) nezapomeňte ručně upravit MANAS.INI
(viz výše) a ověřte správné spuštění ES manas
v titulku okna (modrý pruh nahoře) musi být uvedeno např.:
... / Server [S@10.0.0.51] ptTCPIP
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6.79 Převod agendy - jednouživatelská verze
FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2021
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a
3) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2021,
nezadávejte heslo
4) přepněte se do záložky Nový rok
5) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2021
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2021
z roku musí být uvedeno 2020
do roku musí být uvedeno 2021
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2021!
6) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
7) ve spuštěném programu v roce 2021 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2021 ve výši
10/15/21%
8) po spuštění programu v roce 2021 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
9) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

6.80 Převod agendy - síťová verze
FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2021
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1) začátkem prosince 2020 ručně na serveru překopírujte:
aaK*PC00.* -> aaL*PC00.*
... tato tabulka již může existovat,
nepřepisujte ji, pokud má stejnou velikost
2) zaarchivujte všechna data na serveru
3) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a
4) Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016,
kroky 5) - 8) potom již neprovádějte:
aaK_UO11.* -> aaL_UO11.*
aaK_UQ11.* -> aaL_UQ11.*
aaK_US11.* -> aaL_US11.*
aaK_UZ11.* -> aaL_UZ11.*
aaK_MA00.* -> aaL_MA00.*
aaK_MA01.* -> aaL_MA01.* - pokud existuje
aaK_MA02.* -> aaL_MA02.* - pokud existuje
aaK_MA03.* -> aaL_MA03.*
aaK_MA04.* -> aaL_MA04.* - pokud existuje
aaK_MA05.* -> aaL_MA05.* - pokud existuje
aaK_MAO1.* -> aaL_MAO1.*
aaK_MAU1.* -> aaL_MAU1.*
aaK_MAD1.* -> aaL_MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016
aaK_MAD2.* -> aaL_MAD2.* - pokud existuje
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v Command Prompt řádku zadejte:
COPY HRK_UO00.nx1 COPY HRL_UO00.nx1
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- ve spuštěném programu v roce 2021 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2021 ve výši
10/15/21%
- po spuštění programu v roce 2021 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů
5) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2021,
nezadávejte heslo
6) přepněte se do záložky Nový rok
7) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2021
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2021
z roku musí být uvedeno 2020
do roku musí být uvedeno 2021
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) zaarchivujte existující tabulky aaH*.*
c) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2021 aaL*.* kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2021!
d) pokračujte krokem 5)
8) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
9) ve spuštěném programu v roce 2021 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2021 ve výši
10/15/21%
10) po spuštění programu v roce 2021 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
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11) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů

6.81 Převod dat - síťovaá verze
FAQ - Převod dat ES manas do roku 2021 - obecné zásady
1) Jde o převod dat za agendu, mzdy, saldokonto a majetek.
2) K převodu je nutné použít poslední dostupnou verzi programu - min. 2020.12.14a
3) Před převodem je nutné zálohovat důležitá data.
4) Na VO doporučujeme před zpracováním dat již pro rok 2021 na serveru ručně překopírovat síťovou
konfiguraci
HRK_PC00 do HRL_PC00.

6.82 Převod do nového roku - lokální verze
FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální
verzi ES manas do roku 2019
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2019.01.02a
3) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte
aktuální datum v roce 2019, nezadávejte heslo
4) přepněte se do záložky Nový rok
5) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka
bude uvedeno modře 2019
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky
účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze
převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
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v Převezmi data z agendy musí být uvedeno
označení agendy, které se převádí
do roku 2019
z roku musí být uvedeno 2018
do roku musí být uvedeno 2019
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný
je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky
ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených
dat v roce 2019!
6) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
7) ve spuštěném programu v roce 2019 ověřte
správné nastavení sazeb DPH pro rok 2019 ve
výši 10/15/21%
8) po spuštění programu v roce 2019 nesmí být
hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
9) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových
dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů

FAQ - Převod dat ES manas do roku 2018 - obecné zásady
1) Jde o převod dat za agendu, mzdy, saldokonto a majetek.
2) K převodu je nutné použít poslední dostupnou verzi programu - min. 2018.01.08a
3) Před převodem je nutné zálohovat důležitá data.
4) Data mezd nepřevádějte do roku 2018 dříve než od budoucí verze programu 2018.01.14a !!!

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2016
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2016,
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nezadávejte heslo
4) přepněte se do záložky Nový rok
5) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2016
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2016
z roku musí být uvedeno 2015
do roku musí být uvedeno 2016
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2016!
6) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
7) ve spuštěném programu v roce 2016 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2016 ve výši 15/21%
8) po spuštění programu v roce 2016 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
9) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data
1) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
2) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2015,
nezadávejte heslo
3) přepněte se do záložky Nový rok
4) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2015
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
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k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2015
z roku musí být uvedeno 2014
do roku musí být uvedeno 2015
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2015!
5) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
6) ve spuštěném programu v roce 2015 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2015 ve výši 15/21%
7) po spuštění programu v roce 2015 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
8) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

2014.01.02a / 00:00
001) Postup převodu dat z roku 2013 do roku 2014 postupné aktualizujeme zde:
Převod do roku 2014 - lokální verze
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pevod_do_roku_2014_-_lokalni_v.htm
Převod do roku 2014 - síťová verze
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pevod_do_roku_2014_-_siovai_ve.htm

2014.01.02a / 00:00
002) Převod se netýká Pokladního a Restauračního Systému - nic se nepřevádí,
mimo uživatele 112016 se použije konfigurace v tabulce pro rok 2010 - A
v tomto případě (POS) ale proveďte následující kroky:
- ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši
15/21%
- po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů
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2013.01.01a / 00:00
003) Postup převodu dat z roku 2012 do roku 2013 postupné aktualizujeme zde:
Převod do nového roku - lokální verze
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/prevod_do_noveho_roku_-_lokaln.htm

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2013
0) zaarchivujte všechna data
1) aktualizujte ES manas na verzi min. 2013.01.01a
2) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2013,
nezadávejte heslo
3) přepněte se do záložky Nový rok
4) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2013
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2013
z roku musí být uvedeno 2012
do roku musí být uvedeno 2013
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2013!
5) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

FAQ - Převod saldokonta do roku 2013
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2012 -> 2013
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- přihlašte se v agendě do minulého roku (2012)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2012 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2012
- přepněte se do roku 2013
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013,
měly by být totožné s rokem 2013

FAQ - Převod majetku do roku 2013
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2012 do roku 2013 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2013
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku

FAQ - Převod mezd do roku 2013
0) použijte verzi ES manas min. 2013.01.11a / 00:00
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2012
t.j. 4 tabulky aaCCQZ*.*
žádné tabulky aaD?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2012 (např. s datumem 31.12.2012)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2012
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2013
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v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2013 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2013
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2013
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2013 včetně výpočtu mezd

2010.10.20a / 16:00
001) Upraven převod agendy do dalšího roku

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2010
0) zaarchivujte všechna data na serveru
0) aktualizujte ES manas na verzi 2010.01.01a
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2010,
nezadávejte heslo
2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2010
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2010
z roku musí být uvedeno 2009
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do roku musí být uvedeno 2010
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2010!
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

2009.11.04a / 00:00
004) Přechod na rok 2010
- po prvním zadání datumu zpracování z roku 2010 v okně Přihlášení se nabídne
převzetí konfigurace z minulého roku
stačí spustit funkci (bez oprávnění)
Převzít konfiguraci z minulého roku
a povolit převod

2009.01.17a / 00:00
001) Nový rok agendy
- jako příklad je použita agenda HS
0) POZOR - převod se musí provádět MIMO PROVOZ !!!
0) POZOR - tento postup MUSÍ být dodržen !!!
0) POZOR - před převodem doporučujeme všechna data zaarchivovat !!!
0) Ukončete program pokud je spuštěn
1) Spusťte program
2) V okně Přihlášení nastavte datum 1.1.2009 a přepněte se do záložky
Nový rok
3) Spusťte funkci Nový rok
a potvrďte Ano na dotaz - Př.:
Opravdu chcete převzít data do nového roku [2009] pro agendu [HS]?
4) Otevře se okno - Převzetí dat do nového roku [2009] do agendy [HS] {NR}
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V pravé části je zobrazen Seznam existujících tabulek v roce 2009
(zobrazeno modře vedle do roku:)
pokud tento seznam není prázdný, stiskněte
Zrušení existujících tabulek
potvrďte Ano na dotaz: Opravdu chcete zrušit existující tabulky?
Pokud tuto akci provádíte na síťové verzi programu zobrazí se oznámení:
Používáte síťovou verzi programu - tabulky zrušte RUČNĚ na serveru!
5) V poli Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy,
v poli z roku: 2008 a do roku: 2009
jiné nastavení neměňte
6) Stiskněte Převezmi
a potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete převzít [HS8=>HS9]?
Hlášení:
Nelze převést - tabulka [HS9_PC00] již existuje (je nutné ji nejprve zrušit)!
nevadí, jde o konfiguraci pro rok 2009 a ta už může existovat
na konci se zobrazí:
Data byla převzata ...
a je možné se přihlásit s datumem v roce 2009

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2008
0) zaarchivujte všechna data na serveru
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2008,
nezadávejte heslo
2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2008
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
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k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2008
z roku musí být uvedeno 2007
do roku musí být uvedeno 2008
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2008!
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

FAQ - Nový rok - jednouživatelská verze programu
001) Okno Přihlášení
- Nový rok (2007)
- nutno použít POUZE přímo po spuštění programu, ne přes Změna agendy
v programu
- k převodu dat do nového roku se nabízí pouze existující tabulky
- nový rok se zvolí v poli Datum v záložce Výběr agendy, potvrdí
se Enter a po přepnutí do záložky Nový rok se spustí funkce Nový rok
- u jednouživatelské verze (SingleEXE) lze zrušit již existující tabulky
v novém roce
Postup:
a) pokud je program spuštěn, ukončete jej, znovu spusťte a v Přihlašovacím
okně proveďte následující kroky:
ZAARCHIVUJTE všechny tabulky v přihlašovacím okně (pouze po spuštění
programu) postupem:
¨

- Archivace / Archivace všech tabulek / Archivace všech lokálních
tabulek *.FF2
b) přepněte se do záložky Výběr agendy, zadejte datum 01.01.2007, potvrďte
Enter a přepněte se do záložky Nový rok, zvolte stejné označení
agendy a stiskněte Nový rok
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c) potvrďte Ano, že chcete převzít data do nového roku pro zvolenou agendu
d) otevře se nové okno a v něm zrušte zaškrtnutí u těch datových tabulek,
které si nepřejete převzít (u všech ve skupině Společné tabulky)
a stiskněte Převezmi
e) povolte Ano, že chcete převzít [aa6=>aa7], kde aa je označení agendy
f) pokud některá datová tabulka již v roce 2007 existuje, objeví se hlášení,
že je nutné ji nejdříve zrušit
převod jedné agendy do nového roku je možné provést pouze jednorázově,
jakékoliv další změny je nutné provést ručně
do nového roku se převádí následující tabulky:
MAD1 - majetek / druhy majetku
MAO1 - majetek / osoby
MAU1 - majetek / umístění
MA00 - majetek
MA01 - majetek
MA02 - majetek
MA03 - majetek
MA04 - majetek
MA05 - majetek
UO11 - účto / účtová osnova
UQ11 - účto / typy dokladů
US11 - účto / střediska
UZ11 - účto / zakázky
PC00 - číselník PC a síťová konfigurace
pro Sklad/POS se nic nepřevádí, začíná se novými prázdnými tabulkami
seznamu dokladů (toho kterého typu, roční tabulka) a řádky dokladů
(toho kterého typu, měsíční tabulka) - první doklad je vždy už vytvořen
a stačí v něm jen doplnit Hlavičku a Řádky
g) v Přihlašovacím okně zadejte heslo a spusťte program již v roce 2007
002) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2006 -> 2007
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2006)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2006 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
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- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2006
- přepněte se do roku 2007
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2007,
měly by být totožné s rokem 2007
003) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2006 do roku 2007 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2007
b) v Servis / Data / Majetek spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku

2005.01.01b / 00:00
01) Nový rok agendy s převzetím dat z minulého roku - 1 uživatelská verze programu
a) pokud je program spuštěn, ukončete jej, znovu spusťte a v Přihlašovacím okně
proveďte následující kroky:
ZAARCHIVUJTE všechny tabulky v přihlašovacím okně (pouze po spuštění
programu) postupem:
¨

- Archivace / Archivace všech tabulek / Archivace všech lokálních tabulek *.FF2
b) přepněte se do záložky Výběr agendy, zadejte datum 01.01.2005, potvrďte
Enter a přepněte se do záložky Nová agenda / Nový rok, zvolte stejné označení
agendy a stiskněte Nový rok
c) potvrďte Ano, že chcete převzít data do nového roku pro zvolenou agendu
d) otevře se nové okno a v něm zrušte zaškrtnutí u těch datových tabulek,
které si nepřejete převzít (u všech ve skupině Společné tabulky) a stiskněte Převezmi
e) povolte Ano, že chcete převzít [aa4=>aa5], kde aa je označení agendy
f) pokud některá datová tabulka v roce 2004 neexistovala, objeví se
informační hlášení, u kterého stiskněte OK, pokud datová tabulka již
v roce 2005 existuje, objeví se hlášení, že je nutné ji nejdříve zrušit,
to znamená, že zůstane zachována původní tabulka
převod jedné agendy do nového roku je možné provést pouze jednorázově,
jakékoliv další změny je nutné provést ručně
do nového roku se převádí následující tabulky:
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Evidence majetku:
c:\Program Files\manas\aa5_MAD1.FF2 ... číselník druhů majetku
c:\Program Files\manas\aa5_MAO1.FF2 ... číselník osob
c:\Program Files\manas\aa5_MAU1.FF2 ... číselník umístění
Účetnictví / Daňová evidence:
c:\Program Files\manas\aa5_UO11.FF2 ... účtová osnova
c:\Program Files\manas\aa5_UQ11.FF2 ... číselník typů dokladů
c:\Program Files\manas\aa5_US11.FF2 ... číselník středisek
c:\Program Files\manas\aa5_UZ11.FF2 ... číselník zakázek
kde aa je označení agendy
pokud tyto soubory již existují (po spuštění evidence majetku nebo účetnictví
v roce 2005 před převodem), je nutné tyto soubory ručně (pomocí Průzkumníka
v MS Windows nebo podobným programem) nejprve zrušit
pro Sklad/POS se nic nepřevádí, začíná se novými prázdnými tabulkami
seznamu dokladů (toho kterého typu, roční tabulka) a řádky dokladů
(toho kterého typu, měsíční tabulka) - první doklad je vždy už vytvořen
a stačí v něm jen doplnit Hlavičku a Řádky
g) v Přihlašovacím okně zadejte heslo a spusťte program již v roce 2005
h) jako první akci zkontrolujte/nastavte parametry v konfiguraci,
ověřte především:
- Program / Agenda
- pro použití grafů nastavte:
- Minulý rok
- Předminulý rok
- Minulý týden
- Předminulý týden
- Firma / Základní údaje
- POS, POS lokální - zaškrtnout, pokud je program používán jako POS
- Účetnictví - zrušit zaškrtnutí pro Daňovou evidenci
- Sklad/POS
- VS - vynulovat všechna pole
- Datum - nastavit minimální / maximální datumy
- Majetek / Majetek
- Odpisy za rok - nastavit 2005
a pro mzdy všechny parametry v Servis / Konfigurace mzdy

2004.12.31a / 07:00
01) Postup převodu agendy do nového roku (2005)
a) v Přihlašovacím okně zvolte agendu a do pole Datum zadejte 01.01.2005 a
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stiskněte Enter
b) přepněte se do záložky Nová agenda / Nový rok, zvolte stejné označení
agendy a stiskněte Nový rok
c) potvrďte Ano, že chcete převzít data do nového roku pro zvolenou agendu
d) otevře se nové okno a v něm zrušte zaškrtnutí u těch datových tabulek,
které si nepřejete převzít a stiskněte Převezmi
e) povolte Ano, že chcete převzít [aa4=>aa5], kde aa je označení agendy
f) pokud některá datová tabulka v roce 2004 neexistovala, objeví se
informační hlášení, u kterého stiskněte OK, pokud datová tabulka již
v roce 2005 existuje, objeví se hlášení, že je nutné ji nejdříve zrušit,
to znamená, že zůstane zachována původní tabulka
převod jedné agendy do nového roku je možné provést pouze jednorázově,
jakékoliv další změny je nutné provést ručně
g) v Přihlašovacím okně zadejte heslo a spusťte program již v roce 2005
h) jako první akci zkontrolujte/nastavte parametry v konfiguraci,
ověřte především:
- Program / Agenda
- pro použití grafů nastavte:
- Minulý rok
- Předminulý rok
- Minulý týden
- Předminulý týden
- Firma / Základní údaje
- POS, POS lokální - zaškrtnout, pokud je program používán jako POS
- Účetnictví - zrušit zaškrtnutí pro Daňovou evidenci
- Sklad/POS
- VS - vynulovat všechna pole
- Datum - nastavit minimální / maximální datumy
- Majetek / Majetek
- Odpisy za rok - nastavit 2005
a pro mzdy všechny parametry v Servis / Konfigurace mzdy

6.83 Převod do nového roku - síťová verze
2018.01.01a / 00:00
003) Upraven převod programu do roku 2018

FAQ - Převod dat ES manas do roku 2018 - obecné zásady
1) Jde o převod dat za agendu, mzdy, saldokonto a majetek.
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2) K převodu je nutné použít poslední dostupnou verzi programu - min. 2018.01.08a
3) Před převodem je nutné zálohovat důležitá data.
4) Na VO doporučujeme před zpracováním dat již pro rok 2018 na serveru ručně překopírovat síťovou
konfiguraci
HRH_PC00 do HRI_PC00.

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2018
1) začátkem prosince 2017 ručně na serveru překopírujte:
aaH*PC00.* -> aaI*PC00.*
... tato tabulka již může existovat,
nepřepisujte ji, pokud má stejnou velikost
2) zaarchivujte všechna data na serveru
3) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
4) Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016,
kroky 5) - 8) potom již neprovádějte:
aaH*UO11.* -> aaI*UO11.*
aaH*UQ11.* -> aaI*UQ11.*
aaH*US11.* -> aaI*US11.*
aaH*UZ11.* -> aaI*UZ11.*
aaH*MA00.* -> aaI*MA00.*
aaH*MA01.* -> aaI*MA01.* - pokud existuje
aaH*MA02.* -> aaI*MA02.* - pokud existuje
aaH*MA03.* -> aaI*MA03.*
aaH*MAO1.* -> aaI*MAO1.*
aaH*MAU1.* -> aaI*MAU1.*
aaH*MAD1.* -> aaI*MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016
aaH*MAD2.* -> aaI*MAD2.* - pokud existuje
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v Command Prompt řádku zadejte:
COPY HRH_UO00.nx1 COPY HRI_UO00.nx1
- ve spuštěném programu v roce 2018 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2018 ve výši
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

616

ES manas 2022 - Technická dokumentace

10/15/21%
- po spuštění programu v roce 2018 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů
5) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2018,
nezadávejte heslo
6) přepněte se do záložky Nový rok
7) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2018
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2018
z roku musí být uvedeno 2017
do roku musí být uvedeno 2018
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) zaarchivujte existující tabulky aaH*.*
c) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2018 aaI*.* kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2018!
d) pokračujte krokem 5)
8) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
9) ve spuštěném programu v roce 2018 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2016 ve výši
10/15/21%
10) po spuštění programu v roce 2018 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
111) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů
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FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2016
1) začátkem prosince 2015 ručně na serveru překopírujte:
aaF*PC00.* -> aaG*PC00.*
... tato tabulka již může existovat,
nepřepisujte ji, pokud má stejnou velikost
2) zaarchivujte všechna data na serveru
3) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
4) Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016,
kroky 5) - 8) potom již neprovádějte:
aaF*UO11.* -> aaG*UO11.*
aaF*UQ11.* -> aaG*UQ11.*
aaF*US11.* -> aaG*US11.*
aaF*UZ11.* -> aaG*UZ11.*
aaF*MA00.* -> aaG*MA00.*
aaF*MA01.* -> aaG*MA01.* - pokud existuje
aaF*MA02.* -> aaG*MA02.* - pokud existuje
aaF*MA03.* -> aaG*MA03.*
aaF*MAO1.* -> aaG*MAO1.*
aaF*MAU1.* -> aaG*MAU1.*
aaF*MAD1.* -> aaG*MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016
aaF*MAD2.* -> aaG*MAD2.* - pokud existuje
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v Command Prompt řádku zadejte:
COPY HRE_UO00.nx1 COPY HRF_UO00.nx1
- ve spuštěném programu v roce 2016 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2016 ve výši 15/21%
- po spuštění programu v roce 2016 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů
5) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2016,
nezadávejte heslo
6) přepněte se do záložky Nový rok
7) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2016
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potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2016
z roku musí být uvedeno 2015
do roku musí být uvedeno 2016
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) zaarchivujte existující tabulky aaG*.*
c) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2016 aaG*.* kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2016!
d) pokračujte krokem 5)
8) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
9) ve spuštěném programu v roce 2016 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2016 ve výši 15/21%
10) po spuštění programu v roce 2016 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
111) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data na serveru
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
0) Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016,
kroky 1) - 4) potom již neprovádějte:
*E*PC00.* -> *F*PC00.*
... tato tabulka již může existovat, nepřepisujte ji
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*E*UO11.* -> *F*UO11.*
*E*UQ11.* -> *F*UQ11.*
*E*US11.* -> *F*US11.*
*E*UZ11.* -> *F*UZ11.*
*E*MA00.* -> *F*MA00.*
*E*MA01.* -> *F*MA01.* - pokud existuje
*E*MA02.* -> *F*MA02.* - pokud existuje
*E*MA03.* -> *F*MA03.*
*E*MAO1.* -> *F*MAO1.*
*E*MAU1.* -> *F*MAU1.*
*E*MAD1.* -> *F*MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016
*E*MAD2.* -> *F*MAD2.* - pokud existuje
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v Command Prompt řádku zadejte:
COPY HRE_UO00.nx1 COPY HRF_UO00.nx1
- ve spuštěném programu v roce 2015 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2015 ve výši 15/21%
- po spuštění programu v roce 2015 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2015,
nezadávejte heslo
2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2015
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2015
z roku musí být uvedeno 2014
do roku musí být uvedeno 2015
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pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2015 - aaE*.*
kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2015!
c) pokračujte krokem 1)
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
5) ve spuštěném programu v roce 2015 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2015 ve výši 15/21%
6) po spuštění programu v roce 2015 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
7) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

2013.01.01a / 00:00
003) Postup převodu dat z roku 2012 do roku 2013 postupné aktualizujeme zde:
Převod do nového roku - síťová verze
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/prevod_do_noveho_roku_-_sitova.htm

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2013
0) zaarchivujte všechna data na serveru
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2013.01.01a
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2013,
nezadávejte heslo
2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2013
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
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do roku 2013
z roku musí být uvedeno 2012
do roku musí být uvedeno 2013
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2013 - aaC*.*
kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2013!
c) pokračujte krokem 1)
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016:
*C*PC00.* -> *D*PC00.*
... tato tabulka již může existovat, nepřepisujte ji
*C*UO11.* -> *D*UO11.*
*C*UQ11.* -> *D*UQ11.*
*C*US11.* -> *D*US11.*
*C*UZ11.* -> *D*UZ11.*
*C*MA00.* -> *D*MA00.*
*C*MA01.* -> *D*MA01.*
*C*MA02.* -> *D*MA02.*
*C*MA03.* -> *D*MA03.*
*C*MAO1.* -> *D*MAO1.*
*C*MAU1.* -> *D*MAU1.*
*C*MAD1.* -> *D*MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016
*C*MAD2.* -> *D*MAD2.* - pokud existuje
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v DOS řádku zadejte:
COPY HRC_UO00.nx1 COPY HRD_UO00.nx1

FAQ - Převod saldokonta do roku 2013
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1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2012 -> 2013
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2012)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2012 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2012
- přepněte se do roku 2013
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013,
měly by být totožné s rokem 2013

FAQ - Převod majetku do roku 2013
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2012 do roku 2013 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2013
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku

FAQ - Převod mezd do roku 2013
0) použijte verzi ES manas min. 2013.01.14a / 16:00
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2012
t.j. 4 tabulky aaCCQZ*.*
žádné tabulky aaD?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2012 (např. s datumem 31.12.2012)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2012
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
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spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2013
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2013 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2013
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2013
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2013 včetně výpočtu mezd

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2010
0) zaarchivujte všechna data na serveru
0) aktualizujte ES manas na verzi 2010.01.01a
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2010,
nezadávejte heslo
2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2010
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2010
z roku musí být uvedeno 2009
do roku musí být uvedeno 2010
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pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2010 - aaA*.*
kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2010!
c) pokračujte krokem 1)
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem):
*9*PC00.* -> *A*PC00.*
... tato tabulka již může existovat, nepřepisujte ji
*9*UO11.* -> *A*UO11.*
*9*UQ11.* -> *A*UQ11.*
*9*US11.* -> *A*US11.*
*9*UZ11.* -> *A*UZ11.*
*9*MA00.* -> *A*MA00.*
*9*MA01.* -> *A*MA01.*
*9*MA02.* -> *A*MA02.*
*9*MA03.* -> *A*MA03.*
*9*MAO1.* -> *A*MAO1.*
*9*MAU1.* -> *A*MAU1.*
*9*MAD1.* -> *A*MAD1.*
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v DOS řádku zadejte:
COPY MI9_UO00.nx1 COPY MIA_UO00.nx1

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2008
0) zaarchivujte všechna data na serveru
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2008,
nezadávejte heslo
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2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2008
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2008
z roku musí být uvedeno 2007
do roku musí být uvedeno 2008
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
a) ukončete ES manas
b) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2008 - aa8*.*
kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2008!
c) pokračujte krokem 1)
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO

FAQ - Přechod na rok 2007 v síťové verzi
001) Zaarchivujte všechna data
002) Překopírujte následující tabulky s přejmenováním:
aa6_PC00 -> aa7_PC00 ... číselník počítačů, síťová konfigurace
účetnictví:
aa6_UO11 -> aa7_UO11 ... účtová osnova
aa6_UQ11 -> aa7_UQ11 ... typy dokladů
aa6_US11 -> aa7_US11 ... střediska
aa6_UZ11 -> aa7_UZ11 ... zakázky
majetek:
aa6_MAO1 -> aa7_MAO1 ... osoby
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aa6_MAU1 -> aa7_MAU1 ... umístění
aa6_MA00.FF2 -> aa7_MA00.FF2
aa6_MA01.FF2 -> aa7_MA01.FF2
aa6_MA02.FF2 -> aa7_MA02.FF2
aa6_MA03.FF2 -> aa7_MA03.FF2
aa6_MA04.FF2 -> aa7_MA04.FF2
aa6_MA05.FF2 -> aa7_MA05.FF2
kde
aa je označení agendy XX, HR, ...
nové roční, měsíční, týdenní i denní tabulky se vytvoří automaticky
překopírovat soubor s přejmenováním je možné např. takto např. pro XX6_PC00.FF2:
- stiskněte pravé tlačítko myši, klikněte na obrazovce vlevo dole na Start
a zvolte kliknutím prozkoumat
- v datovém adresáři serveru nalezněte soubor XX6_PC00.FF2, stiskněte na něm
a držte pravé tlačítko myši a ukažte jím na libovolný adresář a pusťte
pravé tlačítko myši
zvolte Kopírovat sem
tím se vytvoří kopie souboru do zvoleného adresáře - v něm soubor přejmenujte
na XX7_PC00.FF2 a takto přejmenovaný obdobným postupem nakopírujte zpět
do datového adresáře serveru
- takto postupujte i pro ostatní soubory
003) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2006 -> 2007
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2006)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2006 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2006
- přepněte se do roku 2007
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2007,
měly by být totožné s rokem 2007
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004) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2006 do roku 2007 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2007
b) v Servis / Data / Majetek spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku

6.84

Převod do roku 2014 - lokální verze
2014.01.02a / 00:00
001) Postup převodu dat z roku 2013 do roku 2014 postupné aktualizujeme zde:
Převod do roku 2014 - lokální verze
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pevod_do_roku_2014_-_lokalni_v.htm
002) Převod se netýká Pokladního a Restauračního Systému - nic se nepřevádí,
mimo uživatele 112016 se použije konfigurace v tabulce pro rok 2010 - A
v tomto případě (POS) ale proveďte následující kroky:
- ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši
15/21%
- po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů

FAQ - Převod agendy v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data
1) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
2) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2014,
nezadávejte heslo
3) přepněte se do záložky Nový rok
4) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2014
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
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zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2014
z roku musí být uvedeno 2013
do roku musí být uvedeno 2014
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je nutné stisknout tlačítko
Zrušení existujících tabulek - všechny tabulky ze seznamu se zruší
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2014!
5) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
6) ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%
7) po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
8) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) P O Z O R - z a t í m n e p r o v á d ě j t e !!!
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013
- přepněte se do roku 2014
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,
měly by být totožné s rokem 2014
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FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) P O Z O R - z a t í m n e p r o v á d ě j t e !!!
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2013 do roku 2014 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2014
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) P O Z O R - z a t í m n e p r o v á d ě j t e !!!
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 13/2013
t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*
žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2014
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014
postupně spusťte kroky 1. - 7.
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Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2014
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2014 včetně výpočtu mezd

6.85 Převod do roku 2014 - síťová verze
Enter topic text here.2014.01.02a / 00:00
001) Postup převodu dat z roku 2013 do roku 2014 postupné aktualizujeme zde:
Převod do roku 2014 - síťová verze
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pevod_do_roku_2014_-_siovai_ve.htm
002) Převod se netýká Pokladního a Restauračního Systému - nic se nepřevádí,
mimo uživatele 112016 se použije konfigurace v tabulce pro rok 2010 - A
v tomto případě (POS) ale proveďte následující kroky:
- ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši
15/21%
- po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních
parametrů

FAQ - Převod agendy v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data na serveru
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
0) Pokud používáte více agend, doporučujeme tabulky na serveru překopírovat
ručně (nelze udělat programem) - doporučujeme i pro uživatele 112016,
kroky 1) - 4) potom již neprovádějte:
*D*PC00.* -> *E*PC00.*
... tato tabulka již může existovat, nepřepisujte ji
*D*UO11.* -> *E*UO11.*
*D*UQ11.* -> *E*UQ11.*
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*D*US11.* -> *E*US11.*
*D*UZ11.* -> *E*UZ11.*
*D*MA00.* -> *E*MA00.*
*D*MA01.* -> *E*MA01.* - pokud existuje
*D*MA02.* -> *E*MA02.* - pokud existuje
*D*MA03.* -> *E*MA03.*
*D*MAO1.* -> *E*MAO1.*
*D*MAU1.* -> *E*MAU1.*
*D*MAD1.* -> *E*MAD1.* - pokud existuje, uživatel 112016
*D*MAD2.* -> *E*MAD2.* - pokud existuje
Původní tabulky zachovejte!
Při kopírování tabulek MUSÍ být server vypnutý.
Př.:
- v Command Prompt řádku zadejte:
COPY HRD_UO00.nx1 COPY HRE_UO00.nx1
- ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%
- po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
- v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů
1) spusťte ES manas a v okně přihlášení ponechejte aktuální datum v roce 2014,
nezadávejte heslo
2) přepněte se do záložky Nový rok
3) spusťte funkci Nový rok, vpravo od tlačítka bude uvedeno modře 2014
potvrďte Ano
zobrazí se okno s tabulkami k převzetí
k převodu se nabídnou existující tabulky účetnictví a evidence majetku,
zrušením zaškrtnutí u zvolené tabulky lze převzetí tabulky potlačit - doporučujeme
ale převzít všechny nabídnuté tabulky
v Převezmi data z agendy musí být uvedeno označení agendy, které se převádí
do roku 2014
z roku musí být uvedeno 2013
do roku musí být uvedeno 2014
pokud není Seznam existujících tabulek prázdný je v síťové verzi nutné
udělat:
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a) ukončete ES manas
b) v datovém adresáři serveru zrušte existující tabulky z roku 2014 - aaE*.*
kde aa je označení agendy
POZOR, aby nedošlo ke zrušení již pořízených dat v roce 2014!
c) pokračujte krokem 1)
4) spusťte funkci Převezmi a povolte ANO
5) ve spuštěném programu v roce 2014 ověřte správné nastavení sazeb DPH pro rok 2014 ve výši 15/21%
6) po spuštění programu v roce 2014 nesmí být hlášena nutnost doplnění údajů do konfigurace
7) v konfiguraci nastavte číselné řady skladových dokladů a ověřte správné nastavení ostatních parametrů

FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) P O Z O R - z a t í m n e p r o v á d ě j t e !!!
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_U*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013
- přepněte se do roku 2014
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,
měly by být totožné s rokem 2014

FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) P O Z O R - z a t í m n e p r o v á d ě j t e !!!
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0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_MA*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2013 do roku 2014 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2014
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) P O Z O R - z a t í m n e p r o v á d ě j t e !!!
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_QZ*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2013
t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*
žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2014
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
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8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2013
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2014 včetně výpočtu mezd

6.86 Přihlášení
2010.11.05a / 09:00
001) okno Přihlášení
- vedle textového pole pro zadání Datumu zpracování a Hesla doplněna tlačítka
(K, modrá) pro zadání na dotykové klávesnici

2010.08.30b / 15:00
004) Okno Přihlášení
- v záložce Info / Počítač doplněna aktuálně obsazená paměť v MB

2010.04.16a / 00:00
014) Přihlášení / Výběr agendy
- ve světle modře podbarvených polích Datum a Heslo je možné
zadat vstupní údaje dotykově
Datum - při aktivním poli Datum (v poli je umístěn kurzor)
klikněte vpravo nahoře na ikonu klávesnice
v levém sloupci okna s datumem je zobrazeno číslo týdne
Heslo - při aktivním poli Heslo (v poli je umístěn kurzor)
klikněte vpravo nahoře na ikonu klávesnice
heslo se nezobrazuje (znaky nahrazeny hvězdičkou)
po kliknutí vpravo nahoře na ikonu klávesnice lze
přepínat mezi 2 verzemi dotykových klávesnic
015) Přihlášení / Licence + Podpora / Reklamace programu
- upraveno, reklamace se vytvoří na Ploše MS Windows a odešle
autorovi programu
016) Přihlášení / Info
- doplněny informace o Počítači - verze MS Windows, CPU, paměť
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2010.01.12d / 16:00
002) Nová agenda, Nový rok v okně Přihlášení
- upraveno

2009.12.07c / 16:00
001) Upraveno Přihlášení (OleObject)

2009.11.04a / 00:00
002) Spuštění programu
- v okně Přihlášení se automaticky nastaví konfigurace pro zvolenou agendu
a datum zpracování
během změny jsou pole červená a blokovaná

2009.02.17a / 00:00
004) Přihlášení
- vedle pole Heslo doplněno zaškrtávací pole Zobraz
při zaškrtnutí zobrazí zadané heslo

2009.02.17a / 00:00
006) Přihlášení
- upraveno odeslání archivu všech tabulek nebo agendy

2008.12.10a / 16:00
001) Změna agendy
- upraveno
- do doby přepnutí konfigurace na novou agendu / rok se pole Datum a Heslo
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podbarví červeně

2008.10.08b / 14:00
002) Přihlášení
- při změně roku se načte odpovídající roční konfigurace
- upraveno

2008.10.03a / 06:00
001) Přihlášení
- upraven test zadávaného datumu

2008.10.02a / 10:00
001) Přihlášení
- pro administrátora neplatí omezení minimálního a maximálního datumu
zpracování
- při změně agendy nebo roku se načte odpovídající roční konfigurace
- v informačním poli ve spodní části pracovní plochy se zobrazí i agenda
a rok aktuální načtené konfigurace

2008.09.29c / 10:00
002) Okno přihlášení
- upraveno vytvoření nové agendy

2008.03.22a / 12:00
001) Změna agendy při startu programu
- upraveno načtení konfigurace ze zvolené agendy

2008.03.12b / 12:00
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003) Test na změnu datumu
- místo lokálního datumu a času počítače použit datum a čas serveru
hlášení o změně datumu tak nezáleží na chybně nastaveném datumu a čase
na počítači

2008.01.02b / 17:00
001) Agenda / Nový rok
- Převzít konfiguraci pro rok 2008 z roku 2007 - síťová verze
konfigurace pro rok 2008 se pro síťovou verzi programu nastaví automaticky,
pokud by k tomu nedošlo, lze použít následující funkci

2007.08.08a / 12:00
001) Program
- jako datum zpracování lze použít i datum v letech 1993-1999
rok

označení roku v ES manas

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

T
U
V
W
X
Y
Z

2007.01.01a / 00:00
004) Okno Přihlášení
- v záložce Nový rok doplněna funkce
Převzít konfiguraci pro rok 2007 z roku 2006 - síťová verze
od verze programu 2006.07.21a / 06:00 se při každém přihlášení
ověřuje, zda pro zadaný datum zpracování již existují data, aby se tak
zabránilo případnému pořízení dat v chybně zadaném roce
u jednouživatelské lokální verze programu lze data agendy převést do
následujícího roku v okně Přihlášení v záložce Nový rok, u síťové
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verze je nutné tuto operaci zatím provést ručně nad tabulkami
v datovém adresáři na serveru
popisovaná funkce umožní převzít síťovou konfiguraci z roku 2006 do
roku 2007 a plné dostačuje k přechodu na nový rok agendy v modulech
Sklad a POS
pouze v modulech Účetnictví a Evidence majetku je u síťové verze
programu zatím nutný ruční zásah (popsán samostatně)

FAQ - Nová agenda - jednouživatelská verze programu
- Okno Přihlášení
- Nová agenda
- nutno použít POUZE přímo po spuštění programu, ne přes Změna agendy
v programu
- do pole Popis se uvede popis nově zakládané agendy
- ve výběrových polích se vybere dvouznakové označení nové agendy
(nesmí již existovat) a stiskne se Vytvoř
1. znak může být písmeno A-Z
2. znak může být písmeno A-Z nebo číslice 0-9
- po povolení se agenda vytvoří a je možné do takto vytvořené
nové agendy převzít data z již existující agendy
- tuto akci nelze provést později a při neúspěšném vytvoření nové
agendy je nutné při opakování zvolit jiné označení agendy!
- po povolení převzetí dat se otevře nové okno Převzetí dat
- vybere se agenda a rok, odkud se mají data převzít
- pomocí zaškrtávacích polí je možné zvolit, které tabulky se
převezmou
k převodu dat z jiné agendy se nabízí pouze existující tabulky
MAD1 - majetek / druhy majetku
MAO1 - majetek / osoby
MAU1 - majetek / umístění
UO11 - účto / účtová osnova
UQ11 - účto / typy dokladů
US11 - účto / střediska
UZ11 - účto / zakázky
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AU00 - auta
CK00 - čárkový kód
DO00 - dodavatelé
O201 - obaly
P200 - partneři
PS00 - skupiny partnerů
RI00 - řidiči
SK00 - střediska
Z201 - zboží
ZS00 - skupiny zboží
PC00 - číselník PC a síťová konfigurace
- po stisknutí Převezmi a potvrzení dojde k převodu dat z vybrané
již existující agendy do nově vytvořené a je možné přímo
zadáním hesla se přihlásit do nové agendy

2006.10.07a / 12:00
002) Okno Přihlášení - Agenda
- Nový rok
- v samostatné záložce
- k převodu dat do nového roku se nabízí pouze existující tabulky
- nový rok se zvolí v poli Datum v záložce Výběr agendy, potvrdí
se Enter a po přepnutí do záložky Nový rok se spustí funkce Nový rok
- Nová agenda
- k převodu dat z jiné agendy se nabízí pouze existující tabulky

2006.07.21a / 06:00
002) Přihlášení - datum zpracování (Datum)
- kontroluje se, zda pro zadaný datum a agendu již existuje konfigurace
a data zadaného roku tak již existují
pokud ne, je nutné v okně přihlášení pro zvolený datum nejprve
provést převzetí dat do nového roku funkcí Nový rok

2006.01.02a / 09:00
001) Přihlášení
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- doplněno tlačítko Odblokuj ostatní záložky
- zruší soubor blokuj1.txt, který se vytvoří v adresáři programu
po přihlášení a jeho přítomnost značí, že mají být v okně
Přihlášení blokovány další záložky

2005.07.30a / 16:00
003) Program - okno Přihlášení
- pokud v adresáři programu (tam, kde je manas.exe) existuje soubor
blokuj1.txt
nebudou v okně přihlášení aktivní jiné záložky než Výběr agendy
běžným uživatelům je tak v síťové verzi programu možné zakázat pro ně
nepotřebné funkce

2005.01.03a / 12:00
01) Nová agenda / Nový rok
- v okně Přihlášení
- nutno použít POUZE přímo po spuštění programu, ne přes Změna agendy v programu
- lze převzít i tabulku uživatelů, skupin oprávnění a oprávnění
- lze přebírat i velké tabulky
- u jednouživatelské verze (SingleEXE) lze zrušit již existující tabulky v novém roce
(pokud například bylo spuštěno účetnictví před převodem agendy do Nového roku),
u síťové verze je nutné případně již existující tabulky zrušit ručně v datovém
adresáři serveru
02) FAQ - Jak se dostat k datům z roku 2004?
- program má data rozlišena pomocí dvouznakového označení agendy a roku
pro každou zpracovávanou firmu je nutné zvolit jinou agendu
v rámci agendy (firmy) jsou data mající vztah k roku zpracování
(např. účtová osnova, která může být každý rok jiná, ale např.
číselník partnerů nebo zboží je společný pro všechny roky) se data
odlišují znakem roku
Př. AA4 ... agenda AA, rok 2004
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AA5 ... agenda AA, rok 2005
pokud v roce 2005 chcete pracovat s daty roku 2004, je nutné
v Přihlašovacím okně zadat datum z tohoto roku a potvrdit Enter
tečku v datumu DD.MM.RRRR zadejte raději pomocí klávesnice, obejdete tím
problém s českou klávesnicí, která na numerické klávesnici může
místo tečky generovat čárku

2004.06.12a / 12:00
03) Přihlášení
- Výběr agendy
Implicitní systémové heslo je manas (lze změnit).
- Nová agenda / Nový rok
Pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) je nutné po spuštění
programu v Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení
zrušit zaškrtnutí u parametru Podvojné účetnictví.

2003.07.03a / 08:00
1) Přihlašovací okno
- Nová agenda - založení nové agendy
- do pole Popis se uvede popis nově zakládané agendy
- ve výběrových polích se vybere dvouznakové označení nové agendy
(nesmí již existovat) a stiskne se Vytvoř
- po povolení se agenda vytvoří a je možné do takto vytvořené
nové agendy převzít data z již existující agendy
- tuto akci nelze provést pozdeji !
- po povolení převzetí dat se otevře nové okno Převzetí dat
- vybere se agenda a rok, odkud se mají data převzít
- pomocí zaškrtávacích polí je možné zvolit, které tabulky se
převezmou
- po stisknutí Převezmi a potvrzení dojde k převodu dat z vybrané
již existující agendy do nově vytvořené a je možné přímo
zadáním hesla se přihlásit do nové agendy
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2003.06.28a / 13:00
01) Přihlašovací okno
- rozšířeno
- doplněna archivace lokálních tabulek
- doplněno vytvoření nové agendy
- doplněno převzetí dat do nové agendy z jiné agendy
- doplněn import uživatelského kódu

2003.06.27a / 13:00
01) Přihlašovací okno
- doplněn název agendy, agendy skladu a střediska
- v záložce Nová agenda lze přímo vytvořit novou agendu

2003.01.06b / 12:00
02) Přihlášení
- změnu datumu není nutné potvrdit klávesou Enter

2000.09.14a / 11:30
- zcela prepracovano zadavani datumu v okne pro prihlaseni a pri porizeni
dokladu
- datum je nutne zadat ve tvaru (vzdy prvni den, pak mesic, pak rok,
chybejici udaje se berou z aktualniho datumu0:
d.
d.m
d.m.r
D
DD
DDM
DDMM
DDMRR
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DDMMRR
DDMRRRR
DDMMRRRR
- vedle pole pro zadani datumu je zobrazen minimalni a maximalni rozsah
zadavanych datumu
- v okne pro prihlaseni plati i pro admina
- pri porizeni dokladu je admin pouze informovan o datumu mimo povoleny
rozsah
- datum dokladu lze menit pouze v ramci poprve zadaneho mesice
---> uz by nemela nastat situace, ze je u jiz rozpracovaneho dokladu
zmenen datum mimo mesic, kdy je cast dokladu v jedne mesicni
databazi radku a cast v jine

1999.12.10a
06) V Konfigurace / Agenda lze nastavit:
Minimalni datum
Maximalni datum
Maximalni datum splatnost (pro faktury)
Maximalni datum spotreby (pro zakladac)
vsechny zadavane datumy se na tyto mezni udaje kontroluji
pro ADMIN uzivatele jsou rozsahy datumu bez omezeni, pouze
pri zmene data pri spusteni programu plati omezeni a pokud
ma byt zadano datum mimo povolene rozsahy, je nutne po prihlaseni
zvolit funkci Agenda, kde jiz datum pujde zmenit bez omezeni

FAQ - Jak se dostat k datum z roku 2004?
- program ma data rozlisena pomoci dvouznakoveho oznaceni agendy a roku
pro kazdou zpracovavanou firmu je nutne zvolit jinou agendu
v ramci agendy (firmy) jsou data majici vztah k roku zpracovani
(napr. uctova osnova, ktera muze byt kazdy rok jina, ale napr.
ciselnik partneru nebo zbozi je spolecny pro vsechny roky) se data
odlisuji znakem roku
Pr. AA4 ... agenda AA, rok 2004
AA5 ... agenda AA, rok 2005
pokud v roce 2005 chcete pracovat s daty roku 2004, je nutne
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v Prihlasovacim okne zadat datum z tohoto roku a potvrdit Enter
tecku v datumu DD.MM.RRRR zadejte radeji pomoci klavesnice, obejdete tim
problem s ceskou klavesnici, ktera na numericke klavesnici muze
misto tecky generovat carku
03) FAQ - Je omezen pocet radku na skladovem/doklade?
- pocet radku je omezen na 999
- po dosazeni 990 radku dokladu se u kazdeho noveho radku zobrazuje
hlaseni
o blizicim se prekroceni povolene hodnoty
- aktualni pocet radku je videt dole v zalozce Radky
04) FAQ - Na co ma vliv jine oznaceni agendy skladu nez agendy?
- agenda odpovida cele firme a ta muze pracovat s nekolika samostatnymi
sklady - ty
maji samostatny ciselnik zbozi atd., ale napr. spolecny ciselnik
partneru
(z duvodu jednoho spolecneho ciselniku partneru v saldokontu v
ucetnictvi za celou firmu)
- seznam datovych tabulek, u kterych je misto oznaceni Agendy aa pouzito
oznaceni Agendy sklad as:
AgendaSklad+'__Z201' ... ciselnik zbozi
AgendaSklad+'__ZS01' ... ciselnik skupin zbozi
AgendaSklad+'__ZI01' ... informace o zbozi
AgendaSklad+'__O201' ... ciselnik obalu
AgendaSklad+'__CK00' ... ciselnik carkoveho kodu
AgendaSklad+'__DO00' ... ciselnik dodavatelu
AgendaSklad+'__ZZ01' ... zakladac
AgendaSklad+RokZnak+'_X_'+DokladDruh ... hlavicky skladovych/POS
dokladu typu DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Y_'+DokladDruh ... radky skladovych/POS
dokladu typu DokladDruh
AgendaSklad+RokZnak+'_MO00' ... napocty/mesicni grafy z hlavicek
dokladu (po uzavreni dokladu pri tisku)
AgendaSklad+RokZnak+'_MO01' ... napocty/mesicni grafy z radku dokladu
(v realu)
... jako RokZnak muze byt nastaven minuly nebo predminuly rok
AgendaSklad+RokZnak+'T'+AktualniTydenRetezec+'00' ... napocty/tydenni
grafy z hlavicek dokladu (po uzavreni dokladu pri tisku)
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

ES manas

645

AgendaSklad+RokZnak+'T'+AktualniTydenRetezec+'01' ... napocty/tydenni
grafy z radku dokladu (v realu)
... jako AktualniTydenRetezec muze byt nastaven minuly nebo predminuly
tyden
AgendaSklad+RokZnak+'_'+'QR90 ... datovy sklad pro sklad/POS
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'Z_00' ... pohyby / napocty
AgendaSklad+'__ZP00'
AgendaSklad+RokZnak+MesicZnak+'W_00
AgendaSklad+'__WP00
AgendaSklad+RokZnak+'NAPOC'
kde AgendaSklad je oznaceni agendy skladu, napr. AS pro sklad AS
DokladDruh je oznaceni druhu dokladu, napr. FA pro fakturu
RokZnak je oznaceni roku, napr. 5 pro 2005
MesicZnak je oznaceni mesice - 1-9 pro leden - zari, A pro rijen,
B pro listopad, C pro prosinec
AktualniTydenRetezec je oznaceni tydne 01-54
ostatni tabulky jsou spolecne pro celou agendu

Změna agendy / roku
Agendu (případně jiný zpracovávaný rok agendy) je možno kdykoli v průběhu práce změnit. Požadovanou
agendu je možno vybrat ze seznamu agend.
Okno výběru nové agendy se nabídne po dvojkliku na popis Změna agendy / roku v levém sloupci
obrazovky. Dále je možno okno aktivovat z horní lišty programu ES manas.
Sklad se nabídne automaticky podle zvolené agendy. Dále je možno zvolit středisko (nabídne se 01, po
doplnění číselníku středisek je možné vybrat jiné středisko) a datum zpracování.
Datum se nabídne aktuální a je možné jej změnit. Změnou datumu (roku) je možno zvolit libovolné účetní
období – účetní rok – v rámci jedné agendy. Znamená to, že pokud zpracováváme účetnictví pro více
firem ve více letech, máme každou firmu označenou pouze zkratkou názvu (např. firma manas.info – MI)
a zpracovávaný účetní rok volíme změnou datumu při volbě agendy. Program dále vyžaduje heslo (v
demoverzi není nutno zadávat). Po doplnění číselníku uživatelů a nastavení oprávnění je možné zadat
heslo konkrétního uživatele s přesně definovanými právy k jednotlivým funkcím programu. Po otevření
tabulek je možno s programem pracovat a volit jednotlivé moduly.
Okno výběru nové agendy se nabídne po dvojkliku na popis Změna agendy / roku v levém rozbalovacím
menu. Okno lze aktivovat také z horní lišty programu ES manas.
Při zpracování účetnictví je možno tímto způsobem kdykoliv otevřít již zavedenou (existující) agendu či již
zavedený rok zpracování agendy.
Potřebujeme-li otevřít nový účetní rok u již existující agendy nebo zavádíme účtování pro novou firmu –
agendu, musíme tak učinit POUZE PŘI SPUŠTĚNÍ PROGRAMU (spustit program pouze do přihlašovací
obrazovky a v ní zvolit záložku Nová agenda/Nový rok).
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Datum při spuštění se nabídne aktuální a je možné jej změnit. Změnou datumu (roku) je možno zvolit
libovolné účetní období – účetní rok – v rámci jedné agendy. Znamená to, že pokud zpracováváme
účetnictví pro více firem ve více letech, máme každou firmu označenou pouze zkratkou názvu (např. firma
manas.info – MI) a zpracovávaný účetní rok volíme změnou datumu při volbě agendy. Program dále
vyžaduje heslo (v demoverzi není nutno zadávat). Po doplnění číselníku uživatelů a nastavení oprávnění je
možné zadat heslo konkrétního uživatele s přesně definovanými právy k jednotlivým funkcím programu.
Po otevření tabulek je možno s programem pracovat a volit jednotlivé moduly.

NOVÁ AGENDA / NOVÝ ROK
Potřebujeme-li otevřít nový účetní rok u již existující agendy nebo zavádíme účtování pro novou firmu –
agendu, postupujeme následovně:
Otevřeme program do okna Přihlášení - nutno použít VŽDY POUZE PŘÍMO PO SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU, ne přes Změna agendy v programu. Lze převzít i tabulku uživatelů, skupin oprávnění a
oprávnění. U jednouživatelské verze (SingleEXE) lze zrušit již existující tabulky v novém roce (pokud
například bylo spuštěno účetnictví před převodem agendy do Nového roku), u síťové verze je nutné
případně již existující tabulky zrušit ručně v datovém adresáři serveru.
A) Nový rok (nové účetní období u již zavedené agendy - firmy s převzetím dat z minulého roku)
1. Pokud je program spuštěn, ukončete jej, znovu spusťte pouze do Přihlašovacího okna. V
přihlašovacím okně proveďte následující kroky:
a) přepněte se do záložky Archivace/Archivace všech tabulek a volbou funkce Archivace všech
lokálních tabulek *.FF2 ZAARCHIVUJTE všechny tabulky v přihlašovacím okně (pouze po spuštění
programu).
b) přepněte se zpět do záložky Výběr agendy a zde v poli Výběr agendy vyberte již existující agendu,
u níž chcete pokračovat v účtování v novém účetním roce (není v tomto případě nutno, aby bylo účetnictví
ve „starém" roce ukončeno a uzavřeno, převody saldokontních dokladů a další převody se provádí v rámci
již existujících databází) a v poli Datum v této záložce zadejte datum nového účetního roku zpracování již
existující agendy (v roce 2007 se nastaví automaticky datum 2007), nezadávejte heslo a nepotvrzujte
„Enter", přejděte na krok 2.
2. Zvolte záložku „Nový rok. Vpravo od tlačítka Nový rok se nastaví rok (podle zadání do pole datum v
úvodní obrazovce). Po kliknutí na tlačítko „Nový rok" potvrďte Ano, že chcete převzít data do nového roku
pro zvolenou agendu a otevře se nové okno se seznamem tabulek dané agendy.
3. Pokud jste už dříve otevřeli právě převáděnou firmu v roce, do kterého převádíte (2007, může se stát
omylem), nabídne se v pravé části otevřeného panelu Seznam již existujících tabulek, zvolíte tlačítko
zcela vpravo dole Zrušení existujících tabulek. Pokud žádné tabulky nejsou vytvořené, zvolíte pouze
zcela vpravo nahoře tlačítko „Převezmi".
4. Povolíme Ano, že chceme převzít [aa4=>aa5], kde aa je označení agendy
5. V přihlašovacím okně v záložce Výběr agendy vyberete převáděnou agendu a zadáte nové datum
zpracování (tj. právě vytvořený nový rok agendy), heslo a spusťte program v nově otevřeném roce.
B) Nová agenda (nastavení údajů pro nově účtovanou firmu)
1. Opět po spuštění programu zůstaňte v přihlašovacím okně, pokud chcete otevřít agendu pro jiný rok
než aktuálně nastavený, změňte datum v přihlašovacím okně (např. při zpracování agendy zpětně za
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minulý rok v tomto roce), dále zvolte záložku Nová agenda. Zcela vlevo vyberte v každém poli jedno
písmeno pro zkratku názvu firmy. Tato písmena slouží k rozlišení databází jednotlivých zpracovávaných
firem a musí být u každé firmy - agendy jedinečná (zvolíme-li při volbě zkratky firmy - agendy písmena již
použitá, program nám tuto skutečnost oznámí a vrátí se zpět do úvodního panelu na záložku Výběr
agendy). Do pole popis zadejte název firmy, který se při další práci bude nabízet ve výběrovém okně při
volbě agendy.
2. Klikněte na tlačítko "Vytvoř", potvrďte vytvoření nové agendy (nebo naopak kliknutím na tlačítko "Ne"
akci zastavte). Dále můžete převzít nastavení (konfigurace) z již existující firmy - lze převzít nastavení již
zpracovávané "živé" firmy nebo nastavení některé z demoverzí dodávaných v rámci programu. Kliknutím
na šipku napravo v poli "Převezmi data z agendy" otevřete seznam agend, vyberete požadovanou
agendu, zvolíte rok a kliknete na tlačítko "Převezmi".
3. V přihlašovacím okně v záložce Výběr agendy zvolíte novou agendu a po zadání datumu a hesla
spustíte program s nově vytvořenou agendou. Nastavíte údaje v konfiguraci a účtujete.

6.87 Publikační systém
2003.06.04a / 12:00
01) Další moduly / Publikační systém
- Publikační systém
- slouží k vytvoření neomezeně rozsáhlé HTML prezentace včetně
JPG a GIF obrázků a TXT, HTM a RTF vložených dokumentů
- vše je uloženo na jednom místě v jedné tabulce X___HTM1.FF2
- připraveno pro další 4 jazykové mutace, včetně jazykových
mutací obrázků a vložených souborů
- oprávnění 1997
- Publikační systém - DEMO
- ukázka publikačního systému
- tabulka X___HTMD.FF2, součást instalace instdb.exe
- oprávnění 1998
- v SW manas slouží pro vytvoření nápověd a dokumentace, včetně
ukázkových tiskových sestav
- pro tvorbu prezentace je nutná minimální znalost formátování
pomocí jazyka HTML
- v prezentacích lze použít následující odkazy:
<a href="http://manas.info/">Odkaz na stránku manas.info na
Internetu</a>
<a href="mailto:info@manas.info">Spustí E-mail klienta s novým E-

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

648

ES manas 2022 - Technická dokumentace

mailem pro info@manas.info</a>
<a href=":1001">Interní stránka s labelem 1001</a>
<a href="%Home">Domácí stránka prezentace s Labelem Index</a>
<a href="!TXT1">Zobrazí vložený TXT soubor #1</a> ... lze použít pro
1-8
<a href="!HTM1">Zobrazí vložený HTM soubor #1</a> ... lze použít pro
1-8
<a href="!RTF1">Zobrazí vložený RTF soubor #1</a> ... lze použít pro
1-8
<img src="GIF1.gif"> ... zobrazení vloženého GIF obrázku 1-8
<img src="JPG1.jpg"> ... zobrazení vloženého JPG obrázku 1-8
<a href="$calc.exe">Spuštění externího programu - v tomto případě
kalkulačky</a>
<a href="#102">Spuštění interní funkce #102 SW manas</a>
- stručný návod použití:
- stisknout tlačítko Nový
- do pole Klíč zapsat identifikaci stránky prezentace, např. TEST
(význam zde má použití malých a velkých písmen a mezer)
- do pole Label zapsat Label (=návěstí), na které se bude dát odkazovat
v rámci prezentace, např. TEST
- v záložce Česky do pole Titulek zapsat titulek stránky prezentace,
např. Testovací stránka a do velkého pole HTML kód stránky prezentace,
např. Obsah stránky ...
- v záložce Obrázky je možné připojit pomocí tlačítka Načti až 8 obrázků
JPG a GIF s možností jejich testovacího zobrazení pomocí tlačítka Zobraz
- v záložce Texty v podzáložkách TXT, HTM a RTF lze obdobně připojit a zobrazit
textové soubory v uvedených formátech
- v záložce Tabulka je k dispozici celá struktura stránek prezentace
- v záložce Poznámka je ke každé stránce prezentace možné doplnit interní
poznámku (nikde se nezobrazuje)
- každá prezentace by měla mít stránku s Labelem NHome, která definuje
navigaci a stránku s Labelem Index jako startovací stránku
- ukázka možností prezentace je ve funkci
Další moduly / Publikační systém / Publikační systém - DEMO
- po stisknutí tlačítka Zobraz se zobrazí aktuální stránka prezentace
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s možností procházení pomocí definovaných hypertextových linků

6.88 Registrační pokladny
FAQ - registrační pokladny
ČSSD - Registrační pokladny
http://www.cssd.cz/stitky/registracni-pokladny/
Registrační pokladny? Zacelí pár děr, naštvou davy lidí, říkají ekonomové
http://ekonomika.idnes.cz/pohled-ekonomu-na-registracni-pokladny-d97-/ekonomika.aspx?
c=A130410_125748_ekonomika_spi
Kalousek: Registrační pokladny šikanují lidi a státu nic nepřinesou
http://www.youtube.com/watch?v=CuFTLz49pK8
Kalousek: "Pokladní" nápad ČSSD zlikviduje živnostníky
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/kalousek-pokladni-napad-cssd-zlikvidujezivnostniky_281973.html
Kalousek o nápadu ČSSD: Registrační pokladny budou jen otravovat a škodit
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/77001-kalousek-o-napadu-cssd-registracni-pokladny-budou-jenotravovat-a-skodit/
Registrační pokladny aneb drátem do oka, živnostníku!
http://jurutka.blog.idnes.cz/c/360695/Registracni-pokladny-aneb-dratem-do-oka-zivnostniku.html
ALEXANDRA UDŽENIJA: Zavedení registračních pokladen je ukázkovou šikanou živnostníků
http://www.pravybreh.cz/2013/09/10/alexandra-udzenija-zavedeni-registracnich-pokladen-je-ukazkovousikanou-zivnostniku/
Registrační pokladny znovu na stole. Pořádek, nebo buzerace?
http://www.penize.cz/dph/259986-registracni-pokladny-znovu-na-stole-poradek-nebo-buzerace
Jan Knížek: Registrační pokladny by si vyžádaly až 500 nových míst
http://www.denik.cz/z_domova/jan-knizek-registracni-pokladny-by-si-vyzadaly-az-500-novych-mist20130922.html
Knížek: Registrační pokladny by znamenaly stovky nových úředníků
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/knizek-registracni-pokladny-by-znamenaly-stovky-novychuredniku-1022910

6.89 Reklamace programu
FAQ - Postup při reklamaci programu - NOVÝ
0) alespoň na 1 prodejnu nainstalujte verzi NexusDB serveru 4.10.00, aby bylo
možné sledovat vliv shody verze serveru a klienta na práci klienta
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1) od verze programu 2016.06.13a můžete použít manasNX.exe i manas7.exe, preferujeme
manasNX.exe pro použití na příjmovém počítači POS
2) aktualizujte program na jeho aktuální verzi - min. verze 2016.06.13a !!!
(problém již mohl být již opraven)
3) ověřte reklamované chování programu pod aktuální verzí programu
- program ukončete a znovu spusťte, aby log programu obsahoval
jen reklamovanou událost
- popište přesný postup, jak reklamovanou událost navodit,
jaká měla být správná reakce programu a jaká je reklamovaná
- pokud program něco hlásil v dialogovém okně, uveďte číslo
hlášení v titulku okna hlášení a obsah okna hlášení
- uveďte, zda se reklamovaná událost stala:
- po spuštění
- při běžné práci programu
- při ukončení programu
- uveďte, zda se již podobná reklamovaná událost stala a případně jak často
- připojte a zašlete autorovi programu:
- *.elf soubor
- log serveru
- log programu kolem reklamované události
- pokud je to možné obrázek obrazovky v okamžiku reklamované
události
- autorem programu může být vyžádáno zaslání souborů nutných k navození stejného
chování programu jako reklamovaného - t.j. např. importního souboru,
tabulek serveru ...
Bez všech těchto informací o reklamované události ji není možné
správně vyhodnotit a tím ani opravit.

FAQ - Postup při reklamaci programu
1) pokud používáte manasNX.exe, použijte manas7.exe
(bez zastaralé problematické HTML komponenty a jen s moduly
POS a sklad)
2) aktualizujte program na jeho aktuální verzi - min. verze 2016.05.29b !!!
(problém již mohl být již opraven)
3) ověřte reklamované chování programu pod aktuální verzí programu
- program ukončete a znovu spusťte, aby log programu obsahoval
jen reklamovanou událost
- popište přesný postup, jak reklamovanou událost navodit,
jaká měla být správná reakce programu a jaká je reklamované
- pokud program něco hlásil v dialogovém okně, uveďte číslo
hlášení v titulku okna hlášení a obsah okna hlášení
- uveďte, zda se reklamovaná událost stala"
- po spuštění
- při běžné práci programu
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- před ukončením programu
- uveďte, zda se již podobná reklamovaná událost stala
- připojte a zašlete autorovi programu:
- *.elf soubor
- log serveru
- log programu kolem reklamované události
- pokud je to možné obrázek obrazovky v okamžiku reklamované
události
- autorem programu může být vyžádáno zaslání souborů nutných k navození stejného
chování programu jako reklamovaného - t.j. např. importního souboru,
tabulek serveru ...
Bez všech těchto informací o reklamované události ji není možné
správně vyhodnotit a tím ani opravit.

2015.10.15a / 00:00
004) Při případné reklamaci nám prosím zašlete logy z minimální verze programu 2015.10.15a

FAQ - Postup při reklamaci programu
0) alespoň na 1 prodejnu nainstalujte verzi NexusDB serveru 4.10.00, aby bylo
možné sledovat vliv shody verze serveru a klienta na práci klienta
1) pokud používáte manasNX.exe, použijte manas7.exe
(bez zastaralé problematické HTML komponenty a jen s moduly
POS a sklad)
2) aktualizujte program na jeho aktuální verzi - min. verze 2016.05.30b !!!
(problém již mohl být již opraven)
3) ověřte reklamované chování programu pod aktuální verzí programu
- program ukončete a znovu spusťte, aby log programu obsahoval
jen reklamovanou událost
- popište přesný postup, jak reklamovanou událost navodit,
jaká měla být správná reakce programu a jaká je reklamované
- pokud program něco hlásil v dialogovém okně, uveďte číslo
hlášení v titulku okna hlášení a obsah okna hlášení
- uveďte, zda se reklamovaná událost stala"
- po spuštění
- při běžné práci programu
- před ukončením programu
- uveďte, zda se již podobná reklamovaná událost stala
- připojte a zašlete autorovi programu:
- *.elf soubor
- log serveru
- log programu kolem reklamované události
- pokud je to možné obrázek obrazovky v okamžiku reklamované
události
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- autorem programu může být vyžádáno zaslání souborů nutných k navození stejného
chování programu jako reklamovaného - t.j. např. importního souboru,
tabulek serveru ...
Bez všech těchto informací o reklamované události ji není možné
správně vyhodnotit a tím ani opravit.

2015.10.15a / 00:00
004) Při případné reklamaci nám prosím zašlete logy z minimální verze programu 2015.10.15a

2010.11.01a / 00:00
004) Výrazně zrychleno odeslání reklamace

FAQ - Zaslání dat autorovi programu z jednouživatelské verze ES manas
1) ukončete program, je-li spuštěn
2) spusťte program
3) v okně Přihlášení zvolte Archivace / Archivace tabulek agendy
4) zvolte požadovanou agendu a spusťte Archivace lokálních tabulek agendy
5) vyčkejte na dokončení archivace a stiskněte OK
vytvořený archiv se umístí na Plochu Windows (odtud lze odeslat jako přílohu
E-mailem), na všechny dostupné disky (pokud je zasunut USB/SD disk je archivace
uložena i na něj)
po ukončení archivace se odblokuje tlačítko
Odeslat autorovi programu
tuto funkci spusťte a vyčkejte na dokončení přenosu dat přes Internet
a potom v okně Odeslání dat autorovi programu stiskněte Konec a vyčkejte
na odeslání dat ještě jiným způsobem a opět v okně Odeslání dat autorovi programu
stiskněte Konec a vyčkejte na úplné dokončení, kdy se zobrazí informační okno
se zprávou, že byl archiv agendy odeslán autorovi programu
nyní je možné se v Okně přihlášení přepnout do záložky Výběr agendy a
standardně se přihlásit do programu

2009.11.30a / 00:00
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- další výhodou této verze programu je snadné zaslání případných
podkladů k reklamaci autorovi programu, a to i z libovolného počítače
opět na několik kliknutí myši a bez nutnosti volat odborníka
lze tak rychle odhalit nestandardní chování programu v některých
nestandardních situacích a zajistit jeho rychlou úpravu

2009.11.26b / 01:00
- možnost odeslat z hlavního počítače autorovi reklamaci z ostatních
počítačů

2009.11.14a / 12:00
011) Doplněna reklamace programu - F12

2009.11.04a / 00:00
005) Upraveny podklady pro reklamaci

2007.05.21b / 12:00
003) Doplněna funkce
- Servis / Reklamace programu - Plocha
- oprávnění: 8548
- funkce na Ploše MS Windows počítače vytvoří ikonu se ZIP archivem s podklady
pro reklamaci programu s možností odeslání jiným E-mailovým klientem než
MS Outlook (Express) - na pravé tlačítko myši - Odeslat ...
ZIP archiv bude mít označení
rmddhhmm.zip
rok, měsíc, den, hodina, minuta
004) Funkci Servis / Reklamace programu E-mail je možné použít pouze
pro E-mailového klienta MS Outlook (Express)
005) Doplněna oprávnění
8549 Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
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8550 Reklamace programu - podklady do souboru
8551 Reklamace programu - na disketu
006) Aktuální seznam funkcí pro odeslání podkladů pro reklamaci:
- Servis:
- E-mail MS Outlook (Express)
- FTP
- podklady do souboru
- na disketu
- Plocha MS Windows

2007.04.03b / 15:00
002) Servis / Reklamace programu - FTP
- odeslání podkladů pro reklamaci programu na FTP manas.info
- po odeslání lze odeslat další vybraný soubor z adresáře
- oprávnění 8269
- funkce může vyžadovat povolení akce ve Vašem Firewall

2004.11.20a / 06:00
2) Servis / Reklamace programu - na disketu
- pro odeslání podkladů pro reklamaci z PC bez přístupu na Internet

2003.04.29d / 22:00
03) Doplněna funkce Servis / Reklamace programu - E-mail
- funkce připraví k odeslání E-mail s přílohou v podobě zaZIPovaných
logových souborů
- stačí do těla E-mailu doplnit popis reklamované události a odeslat
autorovi programu
funkce Servis / Reklamace programu - podklady je shodná, podklady
pro reklamaci zůstanou v souboru \temp\rmddhhmm.zip
kde je
r ... rok, 3 (2003)
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m ... měsíc 1-9,A,B,C
dd ... den 01-31
hh ... hodina 00-23
mm ... minuta 00-59
obě funkce nejsou omezeny žádným oprávněním

Reklamace programu
Tato funkce slouží k vytovření reklamační zprávy v případě nestandardního chování programu. Podle
našich možností zvolíme druh reklamační zprávy:
•
E-mail
•
Soubor na disku
•
Soubor na disketu (CD)
•
FTP server

Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)
Touto funkcí vytvoříme reklamační zprávu k odeslání E-mailem prostřednictvím E-mailového klienta
Outlook (Expres). Pokud používáte jiného E-mailového klienta, zvolte funkci Reklamace programu Plocha.

Reklamace programu - podklady do souboru
Touto funkcí se vytvoří soubor s reklamační zprávou a uloží se ve zkomprimované podobě na disku
počítače.

Reklamace programu - na disketu
Tato funkce vytvoří soubor s reklamační zprávou a uloží tuto zprávu na disketu (CD).

Reklamace programu - FTP
Tato funkce odešle vytvořenou reklamační zprávu na FTP server autora programu.

Funkce na Ploše MS Windows počítače vytvoří ikonu se ZIP archivem s podklady pro reklamaci
programu s možností odeslání jiným E-mailovým klientem než MS Outlook (Express).
Klikněte na pravé tlačítko myši - Odeslat ...
ZIP archiv bude mít označení rmddhhmm.zip (rok, měsíc, den, hodina, minuta)
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6.90 Reklamace - Tabulky
===================================================
Reklamace
--------------------------------------------------Druh: REK1
Typ: REK1
Název: Reklamace - výdej a storno příjmu
Soubor: as__REK0
Funkce: Sklad / Doklady / Reklamace
Indexy: PoleAutoInc
--------------------------------------------------Druh: REK2
Typ: REK1
Název: Reklamace - Příjem a storno výdeje
Soubor: as__REK1
Funkce:
Indexy: PoleAutoInc
===================================================

6.91 Ruční instalace Upgrade
FAQ - Jak ručně nainstalovat aktuální verzi programu
do původního adresáře programu
1) v Průzkumníkovi klikněte na disk C:
2) do vyhledávacího pole (vpravo nahoře) zadejte
*.WMU
3) počkejte na zobrazení výsledku vyhledávání
může trvat i mnoho minut
4) poznačte si všechny adresáře, ve kterých byl nalezen
soubor *.WMU
5) v Průzkumníkovi projděte tyto adresáře a nalezněte
ten, ve kterém naleznete soubor
manasNX.exe (příjmový počítač)
nebo
manasPOSnx.exe (pokladna)
s nejnovějším datumem souboru
max. cca. 6-12 měsíců starým
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tím jste nalezli původní adresář programu
poznamenejte si jej a do tohoto adresáře ručně
nainstalujte staženou aktuální verzi programu:
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx41000.exe
... příjmový počítač
http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe
... pokladna
6) ve Vlastnostech ikony, kterou na Ploše používáte
pro spuštění programu, upravte Cíl a Spustit v
na nalezený adresář programu

6.92 Rychlost
FAQ - První testy úspěšné akcelerace ES manas
- akcelerace ES manas je dostupná pro všechny uživatele ES manas s platnou
podporou pro rok 2009
- test proveden na přijímacím listu se 115 řádky
- doklad byl nejprve odblokován a následně uzavřen
čas odblokování čas uzavření
- starší a neakcelerovaná verze ES manas
- standardní nápočty POS starších verzí
ES manas

31 s

- aktuální akcelerovaná verze ES manas
- zapnuty nápočty - měsíční i týdenní:
číslo zboží, skupina zboží, celkem

4s

45 s

12 s

- v tomto případě se zapnutí transakčního zpracování projeví zrychlením
jen v řádu desetin sekund
- transakční zpracování se VELMI výrazně projeví při zapnutí více parametrů
pro nápočty
- zkušebně byly zapnuty VŠECHNY měsíční i týdenní parametry
čas odblokování čas uzavření
- neakcelerovaná verze ES manas
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- aktuální akcelerovaná verze ES manas

23 s

33 s

- ZÁVĚR:
- v aktuální akcelerované verzi ES manas je uzavření dokladu 3-4x rychlejší
než ve verzi starší nebo neakcelerované - závisí to na počtu sledovaných
parametrů pro měsíční / týdenní nápočty a grafy
- při zapnutí transakčního zpracování při použití většího počtu sledovaných
parametrů nápočtů může být zrychlení uzavření dokladu až 6 - 7 mi násobné
- záleží samozřejmě na rychlosti serveru i klienta, tento test byl proveden
na stejné konfiguraci obou pro porovnatelnost výsledků
- v akcelerované verzi programu došlo k podstatnému snížení času nutného
pro zápis dat do vět tabulek, zrychlení se projeví u VŠECH operací, které
něco zapisují a to tím víc, čím je těchto zápisů více
stačí jen nainstalovat aktuální verzi programu, s nastavením serveru není
nutné nic provádět

6.93 Servis
2019.10.08b / 14:00
002) Funkce: Servis / Testy / Test zboží x čárkový kód
- funkce obnovena, jiný způsob generování
- požadavek: 1440 - Test zboží x čárkový kód

2019.10.08a / 00:00
001) Funkce: Servis / Testy / Test zboží x čárkový kód
Tato funkce bude brzy aktualizována...

2012.10.12b / 18:00
001) Servis / Data / Doplnění dat
- doplněna funkce obaljeden (vpravo uprostřed)
funkce vygeneruje v aktuálním roce tabulku obaljeden obsahující pohyby
obalů na řádcích přijímacích listů
vedle všech polí řádku skladového dokladu obsahuje tabulka obaljeden
navíc pole:
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Obal
PohybObalu
postupně vždy řádek dokladu obsahující Obal1 s pohybem nenulovým a číslem různým od 0 a 30
a následně řádek dokladu obsahující Obal2 s pohybem nenulovým a číslem různým od 0 a 30
oprávnění:
8803 - Servis / Data / Doplnění dat - obaljeden

2012.10.12a / 17:00
001) Servis / Data / Doplnění dat
- doplněna funkce mankapre (vpravo uprostřed)
funkce vygeneruje v aktuálním roce tabulku mankapre obsahující pohyby
zboží na řádcích dodacích listů s čísly partnerů 806000-820999
(806 = manka / 808 = škody / 820 = přebytky)
oprávnění:
8802 - Servis / Data / Doplnění dat - mankapre

2010.11.17a / 12:00
001) manas7.exe
- v Servis / Data / Oprava dat doplněno:
- SK O5/O5/O7/O8 - A
- oprava dat pro agendu SK
- před spuštěním data zaarchivujte!
- po provedení spusťte Test QD x QR - protokol by měl být prázdný
- po spuštění uzavřete otevřené průběžné doklady pro personál - tiskem
- týká se to vždy dokladu číslo 1 pro všechny 4 personální účty
- Test QD x QR
- test hlaviček a řádků dokladů
- v protokolu případy, kdy hlavička a řádek se stejným číslem dokladu
má datum dokladu nastaven v různých měsících
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2002.05.10a / 11:00
01) Data / Import dat / Import hmotností
funkce doplní hmotnosti v g do číselníku zboží podle čárkového kódu
vstupní soubor C:\hmotnost.csv
musí být ve tvaru:
"83;8585002415295"
"542;8585002400246"
"75;8585002413703"
kde 1. číslo je hmotnost v gramech, 2. číslo je čárkový kód
seznam nezpracovaných vět (čárkový kód není v číselníku čárkového kódu,
nebo nemá přiřazeno číslo zboží) je v souboru C:\hmotnost.txt

2002.05.09c / 17:00
02) Servis / Data / Export dat
doplněna funkce Partner PSC -> PPSC
pro každého partnera v číselníku partnerů s nulovým polem PPSC toto pole
naplní obsahem pole PSC
pokud bylo pole PPSC nenulové, je proveden zápis do logového souboru
C:\PSC-PPSC.TXT

2002.05.01b / 13:00
01) Doplněna funkce pro import zůstatků Klubu pro POS
Servis / Data / Import dat / Klub / Import Klubu
- musí existovat soubor C:\klub.txt s následující strukturou:
délka věty 154 znaků
1, 8
12,30
43,30
74,30
105, 6

číslo zákazníka
jméno
ulice
město
PSČ ve tvaru 'xxx xx'
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poznámka
částka

- po provedení importu je možné ověřit správnost naimportovaných dat
následujícím SQL dotazem (pro číselník partnerů XX__P200):
SELECT cislo,nazev,currency_02,a1,a3,a4,psc,poznamka
FROM XX__P200
WHERE (cislo>=99000000) and (cislo<=99999999)

26.03.2002a/09:00
Servis / Data / Export dat / Oprava databází - nová funkce Oprava porušené databáze - NEW
zadá se jméno porušené databáze (např.: XX__ZP00) a jméno výsledné databáze (např.: YY__ZP00 původní porušenou databázi je nutné po opravě zrušit a výslednou databázi přejmenovat)

19.12.2001a/16:00
Doplněna funkce - Servis / Data / Export dat / Oprava databází
- pro opravu databáze pohybů [xxx_Z_xx] a příjmů [xxxxZPxx]
- všechna 3 jména musí mít na 5. a 6. pozici 'Z_' nebo 'ZP'
- funkce sloučí věty z porušená databáze s větami z archivované databáze do výsledné databáze
- zadávají se hodnoty AutoInc
- před použitím funkce originální databáze zaarchivujte !!!

17.12.2001a/10:00
Doplněna funkce - Servis / Data / Export dat / Oprava databází
- zatím pro opravu databáze dokladů [xxx_X_xx] a řádků [xxxxY_xx]
- všechna 3 jména musí mít na 5. pozici znak 'X' nebo 'Y'
- funkce sloučí věty z porušená databáze s větami z archivované databáze do výsledné databáze
- pro databázi dokladů i řádků se zadávají hodnoty AutoInc jako Číslo dokladu
- před použitím funkce originální databáze zaarchivujte !!!

2000.12.04a 11:00
01) v Servis / Import dat / Doplnění posledního dodavatele lze zadat
číslo dokladu (přijímacího listu), od kterého má doplnění proběhnout
a před akcí se vynuluje údaj o posledním dodavateli v číselníku zboží

2000.12.02a 09:00
05) v Servis / Import dat
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doplněna funkce Doplnění posledního dodavatele
doplní pro všechny řádky na přijímacích listech do číselníku zboží:
- do pole PosledniDodavatel - číslo partnera
- do pole Double_09 - datum dokladu
- do pole Currency_01 a Cena01 - nákupní cenu

2000.11.19a 12:00
1) do Servis / Import dat doplněna funkce pro zrušení vět s nulovou cenou 2 (DPC)
před spuštěním funkce číselník zboží zálohujte !!!

2000.10.31a / 18:00
- doplněna funkce Servis / Import dat / Přegenerování - Záporná marže z _POas.txt
---> vygeneruje soubory:
asMAR20.TXT ... pohyby se zápornou marží < 20%
asMAR40.TXT ... pohyby se zápornou marží < 40%
asMAR60.TXT ... pohyby se zápornou marží < 60%
asMAR80.TXT ... pohyby se zápornou marží < 80%
asMAR99.TXT ... pohyby se zápornou marží > 80%
asMARZC.TXT ... pohyby se zápornou zdrojovou cenou
kde as je agenda sklad

2000.10.14a / 16:30
- Servis - Import dat - Zásoby + nápočty od 1.9.2000
- před spuštěním doporučuji zaarchivovat databázi zboží a databáze
nápočtů
- neaktualizují se ani pohyby, ani obalové konto
- průběžně za doklady se aktualizuje zásoba a zdrojová cena
- nápočty se aktualizují pouze pro uzavřené doklady
- před spuštěním proveďte:
- Nuluj Z200
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- Nastav PS - k 1.9.2000

2000.09.11a / 21:00
- do Servis / Import dat doplnena funkce "Ruseni CK bez Z"
- pred pouzitim doporucuji zazalohovat xx__Z201.FFD a xx__CK00.FFD

2000.08.01g / 20:00
- doplnen test Servis / Import dat / Z200 x CK00
- najde zbozi, ke kteremu neni carkovy kod a naopak
- automaticke ruseni v ciselnicich bych radeji nedelal, za udrzbu ciselniku
by mel nekdo zodpovidat a na zaklade tohoto testu je opravovat

2000.06.27a / 20:00
- funkce pro generovani CENIK.ZIP doplnena o vygenerovani ciselniku zbozi
XX__Z201.FFD
obsahujici stejne udaje jako CENIK.ZIP s tim, ze:
- cena 6, t.j. cena pro ne nakupni bez DPH je v ciselniku uvedena jako cena 01
- doporucena prodejni cena - cena 6 * 1.20 * DPH zaokrouhlena na desetniky
je uvedena jako cena 02
- je zahrnuto veskere zbozi potraviny + drogerie s nenulovou zasobou

2000.06.10a / 16:00
- Servis / Import dat
- doplnena funkce
JKPOV z C:\JKPOV.TXT
v souboru C:\JKPOV.TXT by mel byt pro kazdy EAN radek ve tvaru
eeeeeeeeeeeee j..j
kde eeeeeeeeeeeee je sejmuty EAN, po mezere nasleduje cislo pozice, ktere
se podle cisla zbozi z odpovidajiciho EAN doplni do pole JKPOV v ciselniku
zbozi

2000.05.19a / 12:00
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01) Doplnena funkce
Servis / OO Barva 6 -> 1

2000.04.01b / 22:00
02) Do Servis / Import dat doplneny funkce:
- Nuluj PC00
- v databazi PC zrusi stare zapisy logu
---> ve FFE nutno pouzit PACK na HR__PC00,BR__PC00,X___PC00
- Nuluj O201
- v databazi obalu zrusi vse mimo 1-99
---> ve FFE nutno pouzit PACK na HR__O201,BR__O201,HD__O201
- Nuluj ZP00
- v databazi pohybu prijmu zrusi vse mimo 'Databaze'='0710...'
---> ve FFE nutno pouzit PACK na HR__ZP00
- Import PS
- ze souboru 0710G318.PS doplni zasoby do HR__Z201, PS soubor
musi byt v adresari MIS2000 / CestaIMPORT

2000.01.02a
01) Doplnena funkce Servis / Cena[x]*Koef -> Cena[y]
po zvoleni x a y a Koef a stisknuti <Proved> se do ceny[y]
dosadi cena[x]*Koef
po provedeni akce se okno pro zadani uzavre

1999.12.05b
01) Do Servis / Import dat doplnena funkce Nazev zbozi do CK

1999.11.30b
05) Doplnena funkce Servis / Import dat / Obal 2 z CK do ZB
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doplni obal 2 z CK do ZB, pokud uz byl, zapise protokol do
souboru C:\X.X

Servis
Pod názvem Servis se skrývá skupina funkcí sloužících k usnadnění práce s programem a především k
přizpůsobení programu potřebám uživatele.
Konfigurace umožní nastavení jednotlivých funkcí celého programu i jednotlivých jeho částí. Zde zadané
údaje se při práci s programem převezmou do jednotlivých agend podle aktuální potřeby.
Vzdálená správa
Reklamace programu obsahuje funkce sloužící k vytvoření reklamační zprávy v případě nestandardního
chování programu
Šablony/mustry - zde jsou soustředěny šablony vytvářených dokladů
Info plocha - funkce pro vypnutí a zapnutí informací na pracovní ploše
Testy - kontrola zadaných dat
Data - práce s velkými objemy zpracovávaných dat, import dat ze vzdálených počítačů
Utility - pomocné programy, kalkulačka ...
Systém - systémové informace o počítači, na němž je program spuštěn

Utility
Funkce obsahuje jednoduché pomocné programy pro usnadnění práce uživatele - kalkulačku, systémové
informace a funkci obnovení kurzoru.

Kalkulačka
Otevře se kalkulačka pro provedení pomocných výpočtů. Údaje zadáváme klikáním myší na příslušná
tlačítka okna nebo přímo z klávesnice klasickým numerickým zápisem.

Obnov kurzor
Při ztrátě kurzoru je nutno pomocí klávesnice rozložit strukturu stromu a potvrdit pomocí klávesy Enter
toto tlačítko.

6.94

Single EXE
2016.02.03a / 00:00
002) Testovací verze v SingleEXE módu
1) v adresáři programu musí být 112016.WMU
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2) v podadresáři DATA musí existovat soubor (velkými písmeny):
SINGLE1.OK
3) do adresáře programu je nutné nakopírovat min. tyto 3 tabulky:
HRG_PC00
X___AA00
X___AS00

6.95 Síťová verze
2009.12.08b / 15:00
003) V síťovém provozu nenechávejte program spuštěn, pokud jej delší dobu
nepoužíváte a přepnete se do okna jiného programu (webbrowser, editor, ...)
po zpětném přepnutí do ES manas může dojít ke ztrátě komunikace se serverem
(pokud má jiné okno vyšší prioritu) nebo může dojít k pádu programu
pokud s klientem ES manas delší dobu nepracujete, ukončete jej prosím

2009.12.07b / 12:00
003) V síťovém prostředí si klient (manas.exe/...) a server (FF i NX)
neustále vyměňují nějaké stavové informace o tom, že je server
dostupný a připojený klient je stále aktivní
na klientském počítači NESMÍ být spuštěn stmívač ani jiný podobný
program, který má vyšší prioritu provozu pod Windows a může způsobit
přerušení této komunikace a odpojení klienta s chybou Lost communications ...

2008.12.02c / 21:00
001) Síťová verze programu upravena pro 1 licenci

6.96 Skiny
2010.10.11a / 14:00
002) Vypnuty skiny (vzhled) programu
- na některých konfiguracích PC a grafických kartách nemusí pracovat korektně
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- pro opětovné zapnutí, pokud je budete požadovat (nedoporučujeme ale) zaškrtněte
zaškrtávací pole vlevo od tlačítka Změna vzhledu na Pracovní ploše programu

2010.01.11a / 13:00
002) Pokud máte zapnuté v programu Skiny (vzhledy) a někdy dojde k pádu programu,
doporučujeme Skiny vypnout

2007.02.28a / 07:00
003) Implicitně nastaven nový skin (vzhled programu) - 0 - MS Vista styl
- lze zapnout zaškrtnutím pole vlevo od Změna vzhledu na pracovní
ploše programu
- skinování má nezanedbatelnou režii a proto při požadavku na maximální
rychlost programu doporučujeme skinování vypnout, lze ho kdykoliv
opět zapnout zaškrtnutím pole
- implicitně vypnuto

2006.07.21a / 06:00
001) Program
- změnu skinu lze provést přímým zadáním čísla skinu 0-223 a potvrzením
klávesou Enter

2006.04.12a / 18:00
001) Skiny
- doplněny další skiny na celkový počet 224
skiny jsou součástí instmanas.exe a instmanasLITE.exe
skiny doplněny do dokumentace

2005.06.15a / 12:00
01) Program - skiny (vzhled programu)
- doplněno dalších 58 skinů (56-113), nyní je k dispozici již 114 skinů
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- implicitně se nastaví skin 6 (MacOS), je možné změnit lokálně v konfiguraci
- nová verze SkinBuilder.exe pro změnu a vytváření nových skinů

FAQ - program:
Jak změním vzhled programu (skin)?
- program má připraveno 56 (0-55) různých skinů jejichž volbou (případně vypnutím)
lze vzhled programu nastavit tak, jak vyhovuje uživateli
Pracovní plocha - před stisknutím tlačítka změna vzhledu se vybere skin 0-55
zrušením zaškrtnutí pole se skin vypne až do ukončení programu, pro trvalé
vypnutí je nutné zrušit zaškrtnutí u pole:
Servis / Konfigurace / Firma / Základní údaje / Povolení vzhledu

2004.10.21e / 16:00
1) Skiny (vzhled programu)
- zahrnuty do celého programu, do všech vizuálních prvků
- v konfiguraci lze nastavit (lokální parametr) číslo skinu a případně
skin vypnout
- na pracovní ploše lze skin jednorázově vypnout, případně změnit
stávající skin
- k dispozici je 56 skinů + návrhář skinů SkinBuilder

2004.10.18b / 20:00
3) Použití skinů - Změna vzhledu
- možno vybrat z 56 různých skinů s možností skiny vypnout
- je nutné nainstalovat UPGRADE, UPDATE obsahuje pouze 1 základní skin

6.97 SMTP autorizace
2021.06.01a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2197 - SMTP autorizace - více mailových adres
- odeslání současně až na 4 různé mailové adresy oddělené čárkami v poli
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E-Mail v kartě partnera (max. 64 znaků)

2021.05.31a / 00:00
003) 2195 - SMTP autorizace
- aktualizována funkce pro odesílání mailů
- šifrováno přes protokol TLS
- používá Chilkat DLL v adresáři programu (tam, kde je manasNX.exe):
ChilkatDelphi32.dll
- nikde není nutné nic měnit
- od středy 2. června 2021 již původní odesílání mailů nebude pracovat
- správnost odeslání mailu lze ověřit např.:
a) Servis / Konfigurace / Program / Číselník agend
b) Tisk / Tisk
c) záložka E-mail
d) zadejte svůj E-mail
e) zvolte jednu z funkcí Odešli E-mailem
f) ověřte přijatý mail ve svém mailovém programu
004) doplněno logování
005) přečíslovány nové logy

6.98 Splash okno
2007.02.28a / 07:00
004) Úvodní Splash okno
- vypnuta animace
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6.99 Spuštění a ukončení
2017.06.30a / 00:00
004) Start programu
- doplněno logování

2011.01.10b / 19:00
001) Upraveno spuštění a ukončení programu

2011.01.06a / 00:00
004) Program nevyžaduje při spuštění nainstalovanou tiskárnu

2010.11.22a / 23:00
006) Při ukončení programu je vyžadováno povolení ukončení i v případě kontroly UPGRADE

2010.08.06a / 12:00
001) Spuštění programu
- upraveno zobrazení Pracovní plochy programu

2010.04.16a / 00:00
001) Výrazně urychlen start programu

2010.01.11a / 13:00
006) Upraveno ukončení programu

2010.01.05b / 14:00
002) Urychlen start programu
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2009.08.20a / 16:00
012) Při spuštění programu se automaticky nastaví lokální datum a čas na počítači na aktuální datum
a čas na serveru - ten udržujte aktuální.
Nastavení času se loguje.

2008.12.30a / 00:00
003) Program
- upravena práce s adresáři při spuštění programu z jiného adresáře než je
nastaveno v konfiguraci

2008.11.12a / 17:00
001) Upraveno nastavení minimálního a maximálního datumu při spuštění v okně
Přihlášení
datumy jsou nastaveny (síťové parametry) v:
Servis / Konfigurace / 1. Program ... / Program / Agenda

2008.10.02a / 10:00
003) Program hlídá nastavení oddělovače desetin v reálných číslech na tečku

2008.02.29a / 08:00
001) Při spuštění programu se zadaným datumem zpracování od 1.1.2008 je
kontrolováno správné nastavení snížené sazby DPH na 9%
- jen upozornění
v Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení

2006.02.24e / 12:00
001) Spuštění programu
- opakované spuštění programu je blokováno a signalizováno sirénou
a zprávou
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2004.10.08a / 12:00
1) Program
- po spuštění kontroluje a případně nastaví (po ukončení obnoví)
krátký formát datumu na
d.M.yyyy
důležité pro jiné Win než CZ

Spuštění programu manas
Program spustíme kliknutím na ikonu na pracovní ploše počítače. Po spuštění programu se otevře tzv.
startovací okno, v němž je nutno zvolit agendu, tj. zpracovávanou firmu. Startovací okno obsahuje několik
záložek, aktivní je vždy po spuštění záložka Výběr agendy. Při prvním spuštění zvolíme některou z
agend obsahujících demodata. Při otevírání nové agendy postupujeme podle pokynů v části Nová agenda/
rok.
Ve startovacím okně zvolíme námi požadovanou agendu, sklad se nabídne automaticky stejný. Dále je
nutno zadat datum, v tomto případě se rozumí datum účetního období, a heslo (v demoverzi není nutno).
Vybraná agenda se otevře do hlavního okna programu, více v části Ovládání programu.
Spuštění klienta
V DEMOVERZI při přihlášení zvolte datum v roce 2007 a vyberte typ účetnictví _U/_J/_N volbou agendy
·
Agenda se nabídne XX (nerušte z číselníku agend) po doplnění číselníku agend je možné vybrat
jinou Agendu
·
Agenda sklad se nabídne XX (nerušte z číselníku agend skladů) po doplnění číselníku agend
skladů je možné vybrat jinou Agendu skladu
·
Datum se nabídne aktuální je možné jej změnit - změnu je nutné potvrdit klávesou Enter
·
Heslo - systémové heslo je 'manas' (je možné jej změnit) po doplnění číselníku uživatelů a
nastavení oprávnění je možné zadat heslo konkrétního uživatele s přesně definovanými právy k
jednotlivým funkcím programu
·
po otevření tabulek je možné s programem pracovat
VÝBĚR AGENDY/ROKU
Agendu je možno vybrat ze seznamu, sklad se nabídne automaticky podle zvolené agendy. Dále je
možno zvolit středisko (nabídne se 01, po doplnění číselníku středisek je možné vybrat jiné středisko) a
datum zpracování. Datum se nabídne aktuální a je možné jej změnit.
Změnou datumu (roku) je možno zvolit libovolné účetní období – účetní rok – v rámci jedné agendy.
Znamená to, že pokud zpracováváme účetnictví pro více firem ve více letech, máme každou firmu
označenou pouze zkratkou názvu (např. firma manas.info – MI) a zpracovávaný účetní rok volíme změnou
datumu při volbě agendy.
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Program dále vyžaduje heslo. Systémové heslo je „manas" a je možné je změnit. Po doplnění číselníku
uživatelů a nastavení oprávnění je možné zadat heslo konkrétního uživatele s přesně definovanými právy
k jednotlivým funkcím programu. Po otevření tabulek je možno s programem pracovat a volit jednotlivé
moduly.
Postup při práci s agendou v novém účetním roce a při otevírání nové agendy je popsán dále v kapitole
Nová agenda/rok

Ukončení klienta
Po stisku klávesy Esc nebo kliknutí na tlačítko "Konec" (případně několikrát s postupným ukončením
vnořených funkcí) se klient ukončí po potvrzení "Ano".

6.100 Stmívač monitoru
FAQ - ES manas a stmívač monitoru
ES manas je klient/serverová aplikace. V případě síťového provozu si mezi
sebou klient (program manas.exe/manasNX.exe) i server pravidelně vyměňují
krátké informace o vzájemné dostupnosti. Při spuštěném klientu ES manas
by na počítači neměl být aktivován stmívač obrazovky, který po nastavené
době zobrazí nějaký text nebo animaci a pokud má nastavenu vysokou prioritu
spuštění může převzít řízení počítače a způsobit nedefinovaný stav ES manas,
který může končit jeho chybovým ukončením.
Při spuštěném klientu ES manas proto nepoužívejte stmívače obrazovky ani
jiné programy, které mají vyšší prioritu zpracování - např. defragmentaci.

6.101 Systémové informace
2010.04.16a / 00:00
018) Servis / Systémové informace
- doplněno

2009.12.29a / 00:00
002) Systémové informace - upraveno

FAQ - program:
Jak zjistím parametry počítače a operačního systému?
- Servis / Systémové informace nebo tlačítko na Pracovní ploše
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od MS Windows 98 jsou dostupné i Podrobné informace

2004.10.09a / 12:00
2) SysInfo.exe
- nelze použít na Windows 95 - doplněna zjednodušená verze SysInfo95.exe
- funkce je mimo Ctrl + I dostupná i jako Servis / Systémové informace

2004.10.08a / 12:00
2) Program - SysInfo - Ctrl + I
- na uvedenou kombinaci kláves se kdekoliv v programu zobrazí podrobné
informace o systému počítače, stejné jako v programu SysInfo
3) SysInfo
- podstatně rozšířeny zobrazované informace

2004.08.14a / 12:00
02) SysInfo.exe
- program přehledně zobrazí parametry PC - paměť, CPU a MS Windows

Systémové informace
Po zvolení program prověří a vypíše všechny dostupné systémové informace o počítači, na kterém je
program spuštěn.

6.102 Telefon - Tabulky
===================================================
Telefon
--------------------------------------------------Druh: TELEFON
Typ: TELEFON
Název: Telefony
Soubor: asrmTE01
Funkce: Další moduly / Telefonní účet
===================================================
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6.103 Telefonní účet
2010.12.27a / 23:00
003) Další moduly / Telefonní účet
Upraven import CSV souboru a ověřen na datech za 2010/11 včetně základních funkcí

2007.02.21a / 17:00
005) Import telefonních hovorů
- ošetřeno nesmyslné datumové a časové pole

2006.10.16a / 11:00
002) Další moduly / Telefonní účet
- po změně roku/měsíce se správně nastaví zobrazovaná data

Telefon / f_telef1 / TE01
'TypRadku' "Typ řádku",
'ReferencniCislo' "Referenční číslo",
'DetailniVypisHovoru' "Detailní výpis hovoru",
'TypHovoru' "Typ hovoru",
'UpraveneUcastnickeCislo' "Upravené účastnické číslo",
'DatumACasHovoru' "Datum hovoru",
'CasHovoru_HHMMSS "Začátek hovoru",
'VolaneCislo' "Volané číslo",
'Misto' "Místo",
'UctovanaDelka' "Účtovaná délka",
'Provoz' "Provoz",
'Impulzu' "Impulzů",
'PredcisliVolaneho' "Předčíslí volaného",
'CenaKcBezDPH' "Cena Kč (bez DPH)",
'CisloFaktury' "Číslo faktury",
'SkutecnaDelka' "Skutečná délka"
'TypRadku' "U",
'ReferencniCislo' "0700577089",
'DetailniVypisHovoru' "596414661",
'TypHovoru' "Bílá linka 840 / 841 / 848",
'UpraveneUcastnickeCislo' "596414661",
'DatumACasHovoru' "01.11.10", ... StrToDateTime
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'CasHovoru_HHMMSS "19:36:16",
'VolaneCislo' "840111307",
'Misto' "Bílá linka 840",
'UctovanaDelka' "00:02:00", ... StrToDateTime
'Provoz' "Mimo Špičku",
'Impulzu' 120,
'PredcisliVolaneho' "",
'CenaKcBezDPH' 2.66,
'CisloFaktury' "0464674995",
'SkutecnaDelka' 10

6.104 Testování ES manas
FAQ - Testování ES manas
Při každé distribuci ES manas provádíme rozsáhlé testy nově doplněných
nebo upravených funkcí programu na reálných datech.
Řadu testů máme doplněných přímo v programu a jsou popsány
v dokumentaci, například:
Test - účetnictví
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test2.htm
Test - DPH
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test_dph.htm
Test - evidence majetku
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test.htm
Test - bilance skladu K1
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?k1.htm
Test číselníku zboží
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?test_zboi.htm
Pro další testy máme připraveny interní testovací funkce nebo
sady SQL dotazů, například:
Test duplicity zboží
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?sql___test_duplicity_zboi.htm

6.105 Tisk
2009.02.18a / 00:00
003) Tisk sestavy (ne skladového dokladu) - náhled
- doplněna informace o aktuálním řádku a sloupci
- doplněna funkce Analýza sestavy a záložka Analýza
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- analýza textového souboru
- počet řádků
- histogram počtu řádků na stránce a délek řádků ve znacích

2008.10.02b / 20:00
005) Problém s ovladačem tiskárny - orámování řádku
- pokud dojde od 2. vytištěné stránky sestavy od spuštění dokladu
k orámování jednotlivých řádků tisku, pak je VŽDY na vině ovladač
tiskárny a je nutné nainstalovat jiný ovladač
ověřeno na 2 různých laserových tiskárnách

2007.12.10c / 16:00
001) Odeslání tiskové sestavy E-mailem
- potlačeno heslo ZIP archivu

2007.05.24a / 07:00
001) Tisk / Editace
- po stisknutí Editace se text sestavy přenese do textového pole v záložce
Editace, zde je možné jej libovolně editovat a po stisknutí Ulož se
přenese zpět do tiskového pole včetně provedených změn

2007.04.17a / 12:00
001) Tisk sestavy
- E-mail v samostatné záložce
- lze zadat Předmět a Tělo E-mailu

2007.01.22a / 10:00
003) Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Program / Tisk
- doplněn lokální parametr:
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E-mail pro odeslání tiskové sestavy

2006.10.02c / 18:00
001) Tisk od strany po stranu
- omezit na tisk od strany po stranu lze pouze stránkované sestavy
je na to upozorněno v okně tisku
- zaškrtávací pole Omezení přesunuto logicky k nastavení stran

2006.07.25c / 14:00
001) Stránkované tiskové sestavy
- sjednocena patička
- patička obsahuje informaci o skutečné době generování sestavy

2005.07.16a / 10:00
001) Přepracován znakový tisk
- NUTNO NASTAVIT pro Vaši konkrétní použitou tiskárnu
- Servis / Konfigurace / Program / Tisk #2
- parametry jsou lokální, každá použitá tiskárna má jiné parametry a možnosti
tisku
- na tiskárnu se tiskne přes ovladač MS Windows za použití neproporcionálního
fontu v takové velikosti, aby se tisková strana vešla na papír A4
- Test tisku
- pro velikost fontu 4-12 je možné vytisknou funkcí Test zkušební stránku
pro určení rozsahu tisknutelných řádků a znaků v řádku na konkrétní
použité tiskárně
volí se mezi:
- délka řádku
- počet řádků
zaškrtnutím je zvolen tisk naležato
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doporučujeme vytisknout všechny kombinace testu a poté nastavit
maximální parametry tisku (počet znaků v řádku a počet řádků)
v následujících polích
- Tisk na výšku
- Tisk naležato
- nastaví se parametry získané při Test tisku pro konkrétní tiskárnu,
pro počet řádků na stránce nastavte o 1 menší hodnotu než hodnotu
získanou při testu
- implicitní parametry odpovídají 90% rozsahu běžné moderní tiskárny
- lze také nastavit odsazení tisku zleva a shora, např. pro možnost
sešití nebo proděrování papíru
počty tisknutelných znaků a řádků se o odsazení sníží
- nastavení je možné ihned otestovat funkcí Test pro zvolenou velikost
fontu

2005.07.14e / 16:00
002) Tisk dokladu + Tisk souboru
doplněny funkce:
- Volba tiskárny
- Nastavení tisku

2005.01.17a / 04:00
01) Sestavy
- pokud je v konfiguraci doplněno označení zpracovávané firmy, objeví se
na konci všech stránkovaných sestav

2003.08.23a / 09:00
05) Tiskové sestavy
- na konci uvedena doba generování ve tvaru
>>> K o n e c <<< [hh:mm:ss]
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2003.07.03b / 12:00
4) Servis / Konfigurace / Program / Tisk #2
- doplněna možnost definovat umístění sestavy na tiskové stránce
- Počet řádků na stránce ... implicitně 56, samostatně pro tisk naležato
- Počet znaků v řádku pro velikost fontu 12-4, samostatně pro tisk naležato
- Počet volných řádků shora ... implicitné 0 = odsazení shora
- Počet volných znaků zleva ... implicitně 0 = odsazení zleva
- Tisk naležato ... zaškrtnout při plánovaných tiscích naležato
- lokální parametry, nutno vyzkoušet samostatně pro každou tiskárnu

6.106 Třídění
2004.09.11a / 16:00
01) použita knihovna DSORTV.DLL (musí být v adresáři programu) pro extrémně
rychlé a paměťově nenáročné třídění textových souborů libovolné velikosti
s proměnnou délkou věty (libovolný textový soubor)

6.107 Twitter
2009.11.30a / 00:00
003) Implicitně zapnuto zobrazování zpráv Twitteru ES manas
- lze zrušit na Pracovní ploše programu zrušením zaškrtnutí pole Twitter
- zprávy Twitter se zobrazují pouze v plné verzi programu, ne
ve verzi pro Windows 98

2009.11.23a / 17:00
003) Twitter ES manas je implicitně vypnut

2009.09.29c / 16:00
001) Na Pracovní ploše programu si zaškrtněte pole Twitter (vlevo nahoře nad Kurz EU),
od teď zde budeme publikovat aktuální informace o doladěných úpravách programu
a aktuálních verzích programu. Nelze použít ve zkrácené POS verzi a starších
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verzích programu.

2009.08.20a / 16:00
006) Pro uživatele 112016 a POS verze se Twitter ES manas a Facebook ES manas
nenačítají automaticky, ale až ručně po stisknutí tlačítka Načtení.
007) Okno Přihlášení - v záložce Internet se zobrazují aktuální zprávy Twitter ES manas a
doplněny linky na Facebook ES manas a Twitter ES manas.
010) manasNX.exe + manas.exe - na Pracovní ploše doplněna záložka Twitter, v ní se každých 5 minut
načítá aktuální obsah Twitter zpráv ES manas

6.108 Ukončení programu
2016.03.10a / 00:00
001) Urychleno ukončení programu

6.109 Uživatel 112016
2017.01.03a / 00:00
001) POS/MO Hruška
- v okně Přihlášení vpravo dole je zobrazeno zeleně v černém poli:
Hruška
POS

2016.12.17a / 00:00
000) pro MO Hruška signalizace správné verze:
- v okně Přihlášení - vpravo dole zeleně Hruška POS
- F12 - Globální funkce - vpravo nahoře zeleně Hruška POS

2016.11.29a / 00:00
002) Uživatel 112016
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- verze manasNX.exe a manasPOSnx.exe určená pouze pro POS je v okně Přihlášení signalizována
vpravo dole pod zeleným tlačítkem Enter zeleným nápisem v černém poli "Hruška POS"
- stejně doplněno vpravo nahoře do okna F12 - Globální funkce za běhu programu

6.110 Uživatelský popis
Uživatelský popis ES manas
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro používání Ekonomického Systému manas.
Ekonomický Systém manas je komplexní ekonomický systém pro MS Windows 98/ME/NT/2000/XP/
Vista, podporující klient/server architekturu, SQL dotazy, Internet.
ES manas lze použít na jednom PC jako jednouživatelskou aplikaci (bez nutnosti instalovat server, který
je integrován
přímo do aplikace), nebo je možno připojit neomezený počet klientů, přístup k serveru je možný i přes
Internet.
Moderní Ekonomický Systém určený pro MS Windows. Je postaven na architektuře Klient/Server nad
SQL serverem FlashFiler. Je možné jej používat jak v jednouživatelském režimu na samostatném
počítači, tak v plně síťovém provozu (u největšího uživatele v síti více než 100 současně pracujících
počítačů).
Obsahuje následující moduly:
•
•
•
•
•
•
•

Sklad
POS - pokladní systém
Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
Evidence majetku
Mzdy (pro malé i velké organizace)
Zakladačový sklad

10 nejdůležitějších výhod Ekonomického Systému manas
1.
každodenní vývoj a aktualizace programu s plným přístupem k aktualizacím programu na našem
webu
2.
úpravy programu dle Vašich požadavků
3.
použití nejmodernější technologie Delphi + FlashFiler ve stávajících modulech s plánovaným
přechodem na Delphi.NET/MS Visual Studio a NexusDB
4.
program se 12-ti letým vývojem a praktickým používáním na stovkách počítačů
5.
více než 23-ti leté zkušenosti s vývojem Ekonomických Informačních Systémů
6.
snadný přechod z jednoho typu účetnictví na jiný
7.
účtování pro neomezený počet firem
8.
vhodné pro jednotlivce, malé firmy i pro uživatele s desítkami PC
9.
snadné použití na 1 PC bez instalace serveru
10.
snadný přechod z MIS97 (již nepodporujeme, nelze použít od 1.5.2004) - import všech dat
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Uživatelský popis ES manas je dokumentace programu psaná srozumitelně pro běžného uživatele.
Doplňuje jej Technický popis ES manas - velmi podrobná dokumentace, která vznikla za dobu vývoje
programu ze souborů s popisem novinek programu. Text je rozdělen na jednotlivé kategorie, odpovídající
funkcím programu. Některé kategorie - např. Sklad / POS nebo Účetnictví (PU) / Daňová evidence (JU)
se navzájem doplňují. Text je řazen časově, na začátku textu jsou vždy uvedeny poslední úpravy.
Jde většinou o surový text popisu vlastností programu, který postupně převádíme pro běžného uživatele
snadněji stravitelnější Uživatelský popis ES manas, který je doplněn obrázky a příklady použití.
Naším cílem je postupně vytvořit zcela samopopisnou dokumentaci programu na uživatelské úrovni
doplněnou o názorné obrázky a příklady. Plánujeme i samostatné e-Learningové kursy pro výuku
používání jednotlivých modulů programu.
Součástí dokumentace jsou i podrobné kontextové nápovědy. Ty jsme koncem roku začali kompletně
předělávat a jejich převod zatím ještě není zcela dokončen. Nápovědy jsou funkční především v modulu
účetnictví. Další nápovědy postupně doplňujeme.
Pokud v současné dokumentaci nenaleznete odpovědi na otázky, které Vás zajímají, kontaktujte nás
prosím, zašleme Vám podrobnou odpověď a zařadíme ji do dokumentace. Většinou během několika
minut Vás rovněž navedeme přes telefon a pro vysvětlení a zaučení rozsáhlejších témat nabízíme
zaškolení a osobní konzultace na našem pracovišti.
Aktuální verzi dokumentace naleznete na naší webové prezentaci http://manas.info/
Uvítáme každou Vaši připomínku, předem Vám za ni děkujeme.

6.111 Vizuální návrhář
2007.10.27b / 14:00
002) Vizuální návrhář sestav RB
- otevře se přes celou obrazovku včetně okna tisku

FAQ - Nastavení skriptu ve vizuálním návrháři sestav RB - text na konci sestavy
- požadavkem je, aby se na konci sestavy vytiskl požadovaný text, pokud některý
řádek dokladu obsahuje číslo zboží v rozsahu 30000 - 39999 (brambory)
- do závěrečné části mustru Summary přidejte Label, např. Label8 požadovaným textem,
například Brambory
- přepněte se do záložky Calc
- v Report Objects klikněte na Title
- v Events to Title pravým tlačítkem nad BeforeGenerate zvolte New
- v proceduře TitleBeforeGenerate doplňte:
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Label8.Visible:=false;
tedy před tiskem se Label8 s textem skryje
- v Report Objects klikněte na Detail
- v Events to Detail pravým tlačítkem zvolte BeforeGenerate
- v proceduře DetailBeforeGenerate doplňte:
if (DBPipeline2['CisloZbozi']>=30000) and (DBPipeline2['CisloZbozi']<=39999) then
Label8.Visible:=true;
- v okně s textem procedury klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Compile,
vlevo dole bude Compile Completed: 0 Errors
- přepněte se do záložky Preview a ověřte správnost skriptu
na aktuálním dokladě
- přepněte se do záložky Design
- File / Save As / REPORT
REPORT.rtm je název původního mustru reportu
tento soubor existuje (obsahuje původní mustr reportu před změnou)
a je nutné povolit jeho přepsání
- File / Close nebo uzavření okna kliknutím na křížek
- na dotaz Uložit změny v mustru? potvrďte Ano
- v záložce Tisk Win v seznamu dokladů zrušte zaškrtnutí
Design mustru a stiskněte Tisk #2 pro ověření správnosti sestavy

FAQ - Nastavení skriptu ve vizuálním návrháři sestav RB
- příklad bude uveden pro faktury
- seznam skladových dokladů - FA / dole Tisk Win
- zaškrtnout pole Design mustru a stisknout Tisk #2
- zobrazí se okno Report Builder v záložce Design
- přepněte se do záložky Calc
- F10 / View - zaškrtněte Events
- vlevo nahoře v Tree Report Objects nalezněte větev Detail a klikněte na Detail
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levým tlačítkem myši
- vpravo se zobrazí Events to Detail
- klikněte na Event BeforeGenerate a vlevo se zobrazí tvar procedury:
procedure DetailBeforeGenerate;
begin
if (DBPipeline2['PO1']*DBPipeline2['Egalizace1']-DBPipeline2['MnozstviCelkem']])>0.00099 then
begin
DBText8.Alignment:=taLeftJustify;
end
else
begin
DBText8.Alignment:=taRightJustify;
end;
end;
- upravte jej na tvar:
procedure DetailBeforeGenerate;
begin
if
(DBPipeline2['PO1']<0.00099)
or
((DBPipeline2['PO1']*DBPipeline2['Egalizace1']-DBPipeline2['MnozstviCelkem'])>0.00099)
then
begin
DBText8.Alignment:=taLeftJustify;
end
else
begin
DBText8.Alignment:=taRightJustify;
end;
end;
- úprava skriptu zabezpečí, že celkové množství bude uvedeno správně vlevo
i v případě, kdy je počet obalů nulový a jde tedy o necelé balení
- v okně s textem procedury klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Compile,
vlevo dole bude Compile Completed: 0 Errors
- přepněte se do záložky Preview a ověřte správnost skriptu
na aktuálním dokladě
- přepněte se do záložky Design
- File / Save As / REPORT
REPORT.rtm je název původního mustru reportu
tento soubor existuje (obsahuje původní mustr reportu před změnou)
a je nutné povolit jeho přepsání
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- File / Close nebo uzavření okna kliknutím na křížek
- na dotaz Uložit změny v mustru? potvrďte Ano
- v záložce Tisk Win v seznamu dokladů zrušte zaškrtnutí
Design mustru a stiskněte Tisk #2 pro ověření správnosti sestavy

2007.10.23a / 16:00
001) Tučný font (Bold) nepoužit pro font Fixedsys
002) Vizuální návrhář sestav RB
- doplněny skripty, které umožní změnu generovaných sestav
- použití v seznamu skladových dokladů / Tisk Win / Tisk #2
- postup importu mustru reportu s naprogramovaným skriptem:
- příklad bude uveden pro import mustru reportu REPORT-FA.rtm pro
faktury - tento soubor uložte do podadresáře programu \TEMP
- seznam skladových dokladů - FA / dole Tisk Win
- zaškrtnout pole Design mustru a stisknout Tisk #2
- zobrazí se okno Report Builder v záložce Design
- doporučuji původní mustr reportu uchovat postupem:
File / Save As / REPORT-OLD-FA a stisknout Uložit
- postup načtení mustru reportu:
File / Open / REPORT-FA a stisknout Otevřít
- po přepnutí do záložky Preview ověřte tvar generované sestavy
- přepněte se do záložky Design
- File / Save As / REPORT
REPORT.rtm je název původního mustru reportu
tento soubor existuje (obsahuje původní mustr reportu před změnou)
a je nutné povolit jeho přepsání
takto je nutné postupovat i při uložení dalších pozdějších
změn, nestačí jen Save, MUSÍ být použito Save As se jménem REPORT
a implicitní příponou .rtm
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- File / Close nebo uzavření okna kliknutím na křížek
- na dotaz Uložit změny v mustru? potvrďte Ano
- v záložce Tisk Win v seznamu dokladů zrušte zaškrtnutí
Design mustru a stiskněte Tisk #2 pro ověření správnosti importu
- obdobně postupujte při importu mustrů reportů
REPORT-HO.rtm
REPORT-DL.rtm
REPORT-VP.rtm
s doplněným skriptem
- skript při generování sestavy testuje, zda je celkové množství zboží
v řádku dokladu rovno násobku počtu obalu 1 a egalizace 1, zda jde tedy
o celé balení - v tomto případě je celkové množství na sestavě zarovnáno
vpravo, v opačném případě vlevo
použitá pole:
PO1 ... počet obalů 1
Egalizace1
MnozstviCelkem
- POZOR - na všech počítačích, které budou používat Tisk Win s mustry reportů
se skriptováním je NUTNÉ nainstalovat tuto nebo novější verzi programu

6.112 Vizuální vzhled
2011.05.12b / 01:00
001) Vizuální vzhled programu
- upraveno
- lze kombinovat se skiny

2011.05.12a / 00:00
001) Dokončeny velmi rozsáhlé úpravy programu - vizuální vzhled
V Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Vzhled
lze nastavit počáteční a konečnou barvu barevného přechodu ploch oken,
případně zapnout implicitní nastavení nebo zakázat změnu vzhledu zrušením
zaškrtnutí u pole Povolit vzhled

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

687

688

ES manas 2022 - Technická dokumentace

všechny parametry jsou lokální
změna se projeví až u nově otevřených oken, ideální je po změně ukončit
a znovu spustit program
Pro nastavení požadované barvy postupujte následovně ve funkci
Počáteční barva nebo Konečná barva:
- zobrazí se okno Barva pro výběr barvy
- v části Vlastní barvy lze přímo zvolit bílou až světlý odstín šedi,
v pravé části je možné požadovanou barvu přesné definovat
- barva se nastaví po stisknutí OK
Pokud by se někdy v okně nezobrazily všechny popisky a texty, přepněte
se do jiné záložky a pak zpět.

6.113 Vstup dat
2007.09.27a / 07:00
001) V celém programu sjednoceno ošetření zadávání desetinných čísel
do editačních polí - čárka zadaná z české klávesnice se automaticky
konvertuje na tečku

6.114 Výraz
1999.10.29a
- zadani vyrazu:
- zcela univerzalni, vyraz lze psat primo do editacniho pole nebo
je mozne jej 'tvorit' pomoci klaves ci kombinaci obou
- po '=' se vysledek zapise do memo pole (~ kalkulacka s paskou,
obsah lze pravym tlacitkem mysi prenest do schranky napr.
za ucelem tisku)
- po <Enter> se vysledek prevezme
- po <Esc> se vysledek neprevezme
- klavesy:
<C> ... vymaze editacni pole
<CE> ... vymaze editacni pole a 'pasku'
<CC> ... vymaze posledni znak v editacnim poli
- krome zakladnich matematickych operaci lze pouzit:
LOG ...... logaritmus
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LN ....... prirozeny logaritmus
EXP ...... ex
^ ........ mocnina
SQR ...... ^2
SQRT ..... odmocnina
SIN
COS
TG
COTG
ARCSIN
ARCCOS
ARCTG
ARCCOTG .. goniometricke funkce
ARC ...... prevod stupne na radiany
GRAD ..... prevod radiany na stupne
PI ....... 3.1415916535...
(
) ........ zavorky, libovolne vnoreni, vzdy v paru
: ........ lze pouzit misto '/' pro deleni
- okno s kalkulackou komponenty lze z klavesnice otevrit pomoci
<Alt>+<sipka dolu>, vysledek po <=>;
nelze pouzit pri 640x480 na spodu obrazovky

6.115 Vzdálená správa
2010.06.02a / 00:00
002) Vzdálená správa
- implicitní UDP port změněn na 3334

2009.12.01a / 16:00
005) Vzdálená správa - povel 1 - doplněn datum zpracování a sazby DPH
na vzdáleném PC

2009.11.26b / 01:00
- doplněna vzdálená správa - Servis / Vzdálená správa

2009.11.14a / 12:00
012) Doplněna vzdálená správa
- lze pro vybrané počítače uložit lokální konfiguraci a reklamaci
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do tabulky PC00 a tu následně odeslat autorovi programu

2007.12.03d / 16:00
001) Vzdálené připojení k počítači přes Internet
- ideální například pro vyřešení problému na vzdáleném počítači
- popis a download v češtině zde:
http://www.crossloop.com/index.html
Je to vlastně obdoba VNC a v jádru to používá TightVNC, jede to ale přes nějaký
server té služby přes Internet a vše jede přes HTTP protokol a port 80,
projde to tedy všemi firewally atd.
Pracuje to tak (popis na webu je kompletně česky a i program je počeštěn a jeho
ovládání opravdu zvládne i uživatel se základním vzděláním), že to spustí třeba
na pokladně jako HOSTITEL, zadají nějaký smluvený kód - třeba test123 (musí mít
min. 8 znaků a některé musí být číselné) a stisknou Připojit a kdokoliv přes
Internet ve stejně spuštěném programu ale jako PŘIPOJENÝ zadá stejný přístupový
kód a stiskne Připojit a má asi 2 minuty na to, aby ten Hostitel povolil připojení.
A pak už to jede podobně jako ve VNC a lze vzdálený počítač libovolně ovládat
a třeba si z něj nebo naopak na něj poslat nějaký soubor.
Jednoduché, zadarmo a navíc to funguje!

2006.06.15a / 12:00
001) Vzdálená správa
- doplněny funkce pro podrobnou analýzu dob prováděných SQL na jednotlivých
počítačích:
18 - Poslední SQL 1s
... poslední SQL trvající 1-10s
19 - Poslední SQL 10s
... poslední SQL trvající 10-100s
20 - Poslední SQL 100s
... poslední SQL trvající 100-s
21 - Právě probíhající SQL
22 - Nejdelší SQL
- tyto funkce zobrazí informace pouze z počítačů s nainstalovanou
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touto nebo novější verzí programu

2005.10.20b / 18:00 BETA
002) Vzdálená správa:
0016 Poslední ztráta připojení k serveru S/U
0017 Poslední násilné ukončení programu

2005.10.18c / 12:00 BETA
001) Vzdálená správa
- funkce 14 - Poslední SQL - doba posledního SQL uvedena v sekundách
- doplněna funkce:
15 - Načtení síťové konfigurace
- na vzdálených počítačích způsobí znovunačtení síťové konfigurace
(např. po její změně administrátorem)

2005.10.17a / 09:00 BETA
001) Vzdálená správa:
- Servis / Konfigurace / Program / Server
doplněno pole
UDP port
standardně nastaven na 3333, při problémech s Firewall možno změnit
při změně by měl být program nasazen na VŠECH počítačích, jinak budou
(starší verze programu) pro vzdálenou správu nedostupné
003) Vzdálená správa:
- doplněna funkce 0014 - Poslední SQL
při zvýšené zátěži serveru vlivem SQL dotazů tak lze ověřit,
jaká SQL běží na jednotlivých PC
pro správnou funkci je nutná tato nebo novější verze programu
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2002.10.22b / 18:00
03) Vzdálená správa
- povoleno pouze pro administrátora
- aktuální seznam funkcí:
0001 Číslo PC / Číslo uživatele / Verze SW manas
0002 Paměť: MemTotalPhisical / MemTotalVirtual / MemAvailPhisical / MemAvailVirtual [MB]
0003 Operační systém
0004 CPU
0005 Rozlišení monitoru
0006 Internet
0007 Uživatel: ComputerName / CurrentUserName / OwnerCompany / OwnerName
0008 Doba spuštění Windows [hodin]
0009 Lokální čas a datum / Poslední spuštění SW manas
0010 Poslední oprávnění
0011 Poslední FormAction
0012 Počet stisknutí kláves / Průměr za minutu / L-myš / P-myš
0013 Doba od posledního stisknutí klávesy / L-myš / P-myš
8888 Násilné ukončení SW manas na všech PC
- zprávy ze všech PC doplněny o ComputerName

2002.06.29a / 15:00
01) Vzdálená správa
- funkce 8888 - Násilné ukončení SW manas na všech PC

2002.06.11a / 16:00
01) Servis / Vzdálená správa - doplněny funkce:
0009 Lokální čas a datum / Poslední spuštění SW manas
0010 Poslední oprávnění
0011 Poslední FormAction
0012 Počet stisknutí kláves / Průměr/s / L-myš / P-myš
0013 Doba od posledního stisknutí klávesy / L-myš / P-myš

2002.06.10d / 23:00
01) Servis / Vzdálená správa
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0001 Číslo PC / Číslo uživatele / Verze SW manas
0002 Paměť: MemTotalPhisical / MemTotalVirtual / MemAvailPhisical / MemAvailVirtual [MB]
0003 Operační systém
0004 CPU
0005 Rozlišení monitoru
0006 Internet
0007 Uživatel: ComputerName / CurrentUserName / OwnerCompany / OwnerName
0008 Doba spuštění Windows [hodin]
Poslat zprávu všem

Vzdálená správa
Modul umožňuje spravovat z jednoho místa (serveru) počítače připojené k síti.

6.116 Windows
FAQ - přechod na novější verzi Windows
V některých případech (program hlásí různé chyby) je nutné použít
následující postup:
0) zaarchivujte si aktuálně všechna data (ideálně celý adresář s programem)
1) stáhněte si:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_4.1000.zip
a rozbalte do adresáře programu, t.j. tam, kde je manasNX.exe
po rozbalení musíte v adresáři programu vidět jak manasNX.exe
tak nxEnterpriseManager.exe
2) v adresáři programu spusťte nxEnterpriseManager.exe
3) v okně nxEnterpriseManager.exe vlevo nahoře dvojklik na:
Interval server
pravé tlačítko + Disconnect
pravé tlačítko + New Database Alias
do pole Alias zadejte: NX
a tlačítkem Browsw vyberte adresář programu - tam kde je manasNX.exe
a potvrďte OK
na Tables vlevo ve stromu pravé tlačítko + Pack Tables Needing NLS Update
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a potvrďte Yes a vyčkejte na dokončení operace, která může trvat řadu minut
po provedení nxEnterpriseManager.exe ukončete a ověřte
funkčnost programu

2010.04.16a / 00:00
013) Detekovány jednotlivé verze MS Windows

2010.03.24a / 00:00
002) Upraveno spuštění programu pod Windows 7

2010.03.23b / 15:00
002) Upraveno spuštění programu pod Windows 7

FAQ - ES manas po MS Windows 7 Beta
- v nainstalované beta verzi MS Windows 7 pracuje ES manas bez problémů

2008.01.28a / 00:00
003) ES manas
- upraveno pro použití pod MS Vista

2007.12.06b / 10:00
002) Doporučení pro instalaci pro MS Windows Vista
- program NEINSTALUJTE do adresáře C:\Program Files, nainstalujte jej
např. do adresáře C:\manas
- může být vhodné ve vlastnostech programu nastavit aby byl spouštěn
jako správcem

2007.07.20a / 12:00
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005) instalace na Windows Vista
- všechny programové moduly doplněny o manifest Windows Vista, který
programu umožňuje pracovat na úrovni administrátorského oprávnění
a není nutné při instalaci, která je na Windows Vista možná
i do adresáře Program Files, nic dodatečně ručně nastavovat

2007.06.26a / 15:00
002) Doporučení pro MS Vista - vypnutí UAC
- Centrum zabezpečení systému Windows
- Další nastavení zabezpečení
- Řízení uživatelských účtů
- Vypnout

2007.05.14b / 13:00
001) MS Windows Vista
- pro bezproblémové spuštění ES manas v prostředí MS Windows Vista
potlačeny animace při spuštění a ukončení programu a ve funkci
O aplikaci

Podpora MS Windows:
- podle Product Lifecycle Dates - Windows Product Family
http://support.microsoft.com/?pr=lifecycle
sám Microsoft končí s podporou MS Windows (včetně hotfixů kritických chyb):
MS Windows 95

31.12.2000 ... ES manas již nepodporuje

MS Windows 98 30.06.2006
MS Windows 98SE 30.06.2006
MS Windows ME 30.06.2006 ... ES manas podporuje, uvedené OS považujeme
za okrajovou záležitost, samostatná instalace
MS Windows 2000 30.06.2005
MS Windows XP

31,12,2006
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2002.11.18b / 14:00
03) Nastavení
- ve Windows - Nastavení / Místní nastavení / Čísla / Oddělovač skupin číslic
nastavte jako oddělovač mezeru nebo čárku,
standardně je nastaven znak s číselným kódem A0 = 160 = á

Operační systém
Číslo verze
Windows 7
6,1
Windows Server 2008 R2
6,1
Windows Server 2008
6,0
Windows Vista
6,0
Windows Server 2003 R2
5,2
Windows Server 2003
5,2
Windows XP 64-Bit Edition 5,2
Windows XP
5,1
Windows 2000
5,0

Druh Win k verzi
Win: 6.0.6002
Release date Product name Current Version / Build Notes Last IE
November 1985 Windows 1.01 1.01 Unsupported November 1987 Windows 2.03 2.03 Unsupported May 1988 Windows 2.10 2.10 Unsupported. March 1989 Windows 2.11 2.11 Unsupported. May 1990 Windows 3.0 3.0 Unsupported March 1992 Windows 3.1x 3.1 Unsupported 5
October 1992 Windows For Workgroups 3.1 3.1 Unsupported 5
July 1993 Windows NT 3.1 NT 3.1 Unsupported 5
December 1993 Windows For Workgroups 3.11 3.11 Unsupported 5
January 1994 Windows 3.2 (released in Simplified Chinese only) 3.2 Unsupported 5
September 1994 Windows NT 3.5 NT 3.5 Unsupported 5
May 1995 Windows NT 3.51 NT 3.51 Unsupported 5
August 1995 Windows 95 4.0.950 Unsupported 5.5
July 1996 Windows NT 4.0 NT 4.0.1381 Unsupported 6
June 1998 Windows 98 4.10.1998 Unsupported 6
May 1999 Windows 98 SE 4.10.2222 Unsupported 6
February 2000 Windows 2000 NT 5.0.2195 Extended Support until July 13, 2010[21] 6
September 2000 Windows Me 4.90.3000 Unsupported 6
October 2001 Windows XP NT 5.1.2600 Extended Support until July 13, 2010 for SP2 and April 8, 2014
for SP3. (RTM and SP1 unsupported). 8
March 2003 Windows XP 64-bit Edition (IA-64) NT 5.2.3790 Unsupported 6
April 2003 Windows Server 2003 NT 5.2.3790 Current for SP1, R2, SP2 (RTM unsupported). 8
April 2005 Windows XP Professional x64 Edition NT 5.2.3790 Current 8
July 2006 Windows Fundamentals for Legacy Pcs NT 5.1.2600 Current 8
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November 2006 (volume licensing)
- ne v PF
January 2007 (retail) Windows Vista NT 6.0.6002 Current
Version changed to NT 6.0.6001 with SP1 (February 4, 2008) and to NT 6.0.6002 with SP2 (April 28,
2009). 8
July 2007 Windows Home Server NT 5.2.4500 Current 8
February 2008 Windows Server 2008 NT 6.0.6002 Current
Version changed to NT 6.0.6002 with SP2 (April 28, 2009). 8
October 2009 [22] Windows 7 and Windows Server 2008 R2 NT 6.1.7600 Current 8
2012 Windows 8 Unknown Upcoming Unknown
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

6.117 Windows 10
FAQ - Přechod na Windows 10
1) z předchozího počítače na nový s Windows 10 překopírujte kompletní adresář
programu (tam, kde je manasNX.exe) včetně všech podadresářů
2) stáhněte si:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_4.1000.zip
a rozbalte do adresáře programu
(tam, kde je manasNX.exe)
3) spustit nxEnterpriseManager.exe v adresáři
programu (tam, kde je manasNX.exe)
4) vlevo nahoře v bílé části okna je
Internal Server
5) pravé tlačítko myši
New Database Alis
Alias:
... zadejte FF
Path
... vpravo stiskněte Browse a zvolte adresář
programu (tam, kde je manasNX.exe)
a stiskněte OK
6) stiskněte OK
7) vlevo dvojklik na
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Internal Server
8) zobrazí se další úroveň FF
9) na ní dvojklik
10) na Tables pravým tlačítkem myši spustit
Pack Tables Needing NLS Update
11) povolit Yes
může trvat déle, vyčkejte, dokud se neobjeví:
12) na konci OK
13) ukončete nxEnterpriseManager a spusťte ES manas

FAQ - Windows 10 update podzim 2020 - konverze dat
Tento poslední velký upgrade Windows 10 nastavil
Microsoft chybně jako novou verzi Windows a je nutné
v adresáři programu ES manas spustit ručně konverzi
dat následujícím postupem:
0) stáhněte si:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_4.1000.zip
a rozbalte do adresáře programu
(tam, kde je manasNX.exe)
1) spustit nxEnterpriseManager.exe v adresáři
programu (tam, kde je manasNX.exe)
2) vlevo nahoře v bílé části okna je
Internal Server
3) pravé tlačítko myši
New Database Alis
Alias:
... zadejte FF
Path
... vpravo stiskněte Browse a zvolte adresář
programu (tam, kde je manasNX.exe)
a stiskněte OK
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4) stiskněte OK
5) vlevo dvojklik na
Internal Server
6) zobrazí se další úroveň FF
7) na ní dvojklik
8) na Tables pravým tlačítkem myši spustit
Pack Tables Needing NLS Update
9) povolit Yes
může trvat déle, vyčkejte, dokud se neobjeví:
10) na konci OK
11) ukončete nxEnterpriseManager a spusťte ES manas

6.118 Windows XP
POZOR !!! Od 8.4.2014 Microsoft ukončil podporu MS Windows XP a ty se tak staly zranitelnými bez
bezpečnostních oprav
http://support.microsoft.com/kb/316666/cs
Podpora systému Windows XP končí 8. dubna 2014
http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2014/03/18/ukonceni-podpory-windows-xp-seblizi.aspx
Ukončení podpory Windows XP se blíží
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/04/28/internet-explorer-bug-offers-yetanother-reason-to-upgrade-from-windows-xp/
Internet Explorer bug offers yet another reason to upgrade from Windows XP
- doporučujeme provést Upgrade na MS Windows 7 nebo 8.1 (MS Windows 8.1 je již použitelná
jako verze 7)
- ES manas budeme pro verzi MS Windows XP podporovat POUZE do té doby, dokud budou XP
podporovat všichni
dodavatelé použitých řešení třetích stran
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6.119 Zaslání dat
Zaslání dat:
1) ukončete program pokud je spuštěný
2) spusťte program, v okně Přihlášení se nepřihlašujte a
přepněte se do záložky Archivace / Archivace tabulek agendy
3) zvolte Vaši agendu a stiskněte
Archivace lokálních tabulek agendy
4) po dokončení se odblokují obě tlačítka vedle,
postupně je stiskněte a vyčkejte na dokončení akce
Odeslání autorovi programu
Odešli E-mailem

6.120 Změna agendy
2016.05.24c / 15:00
001) Změna agendy - uživatel 112016
- lépe ošetřeno přepínání agend POS (XX) a nePOS (ostatní)
- POS agenda XX má konfiguraci v tabulce: XXA_PC00
ostatní agendy (ty nejsou POS) v tabulce: Př.: HRr_PC00, kde r je označení roku
- název tabulky s konfigurací je vidět zde:
- Servis / Konfigurace - v okně zccela dole
- F12 - Globální funkce - v okně nahoře uprostřed

6.121 Zobrazení
2018.12.02a / 00:00
008) Upravena práce s resize_display

2010.11.09a / 06:00
001) Upraveno zobrazení oken na některých grafických kartách
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2010.06.09a / 17:00
004) Většina oken optimalizována pro rozlišení monitoru min. 800 x 600
005) Všechna okna doplněna o dotykové červené tlačítko pro ukončení - křížek
a modré tlačítko vyvolání dotykové klávesnice (zatím vypnuto)

2010.03.08a / 12:00
002) Lépe ošetřena blokace hlavního okna programu při zobrazení jiného okna

2010.03.06a / 00:00
005) Ošetřen případ, kdy dojde ke změně rozměru hlavního okna programu
v okamžiku, kdy je aktivní jiné okno programu

2009.11.19a / 00:00
006) Všechna okna otevíraná přímo z dotykové POS doplněna o červené dotykové
tlačítko Esc

2009.04.20a / 07:00
002) Servis / Konfigurace
- okna zvětšena na 1024 x 768

2006.03.01a / 00:00
001) Program
- zrušena podpora zobrazení 640x480
všechna okna vyžadují rozlišení monitoru 800x600
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6.122 Zobrazení dat
2007.10.01a / 00:00
003) Mřížky pro zobrazení dat z tabulek
- tučný font
- automatický převod čárky na tečku pro zadání číselných údajů
s desetinnou tečkou

6.123 Zpráva autorovi programu
2010.11.01a / 00:00
005) Výrazně zrychleno odeslání zprávy autorovi programu

7

FlashFiler server

7.1

FFE.exe
Postup spousteni SQL dotazu v programu FFE.exe (FlashFiler Explorer)
- po spusteni kliknete levym tlacitkem mysi na [+] u aliasu FF
- po chvili se zobrazi seznam tabulek na FF2 serveru
- kliknete pravym tlacitkem mysi na zvolene tabulce nebo na aliasu FF
s vyberte funkci SQL
- v okne SQL je mozne zpracovat SQL dotaz
nastavte Options / Properties / Timeout na vetsi hodnotu pro slozitejsi
SQL dotazy, ktere budou trvat dele nez implicitnich 10s (10.000 ms)
- priklad SQL dotazu:
a) zobrazeni vsech polozek zbozi s nulovou prodejni cenou (Cena02):
SELECT
Cislo,Nazev,Cena02
FROM
XX__Z201
WHERE
Cena02<0.0099
ORDER BY
Cislo
a) zobrazeni vsech polozek zbozi s datem aktualizace od 17.9.2004:
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SELECT
Cislo,Nazev,ZmenaDatum
FROM
XX__Z201
WHERE
ZmenaDatum > DATE '2004-09-16'
ORDER BY
ZmenaDatum
c) pro zbozi s cislem 6xxxx nastavit skupinu = 6
UPDATE
XX__Z201
SET
Skupina=6
WHERE
(Cislo>=60000) and (Cislo<=69999)
d) pro zbozi s cislem 600xx vynulovat zasoby
UPDATE
XX__Z201
SET
ZasobaMJ=0.0,ZasobaKc=0.0
WHERE
(Cislo>=60000) and (Cislo<=60099)
e) zrusit zbozi 6004x:
DELETE
FROM
XX__Z201
WHERE
(Cislo>=60040) and (Cislo<=60049)
DELETE
FROM
X___HLP1
WHERE
(Cislo<=1)
SELECT
cislo,zarazka,klic,titulek01,titulek02,labelascii
from x___hlp1
order by cislo

7.2

FlashFiler
POZOR !!! Verze programu ES manas pro starší verze serverů
- FlashFiler 2.13
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- NexusDB 2.07.06
- NexusDB 2.08.03
budeme podporovat POUZE do 31.12.2014
Doporučujeme so nejdříve přejít na verzi programu pro aktuální verzi NexusDB 4

2014.01.09a / 00:00
001) Ve verzi pro FlashFiler server upraveny SQL dotazy
- doporučujeme v průběhu roku přejít na aktuální verzi NexusDB serveru a klientů

2003.04.12a / 09:00
02) FFServer.exe - server FF2 doplněn o:
- podrobné logové zápisy při chybovém ukončení
do souboru FFServerExceptionRRRRMMDD.log v adresáři s FFServer.exe
tento soubor je nutné přiložit při reklamaci serveru
- základní vzdálenou správu pomocí UDP
03) FFE.exe - FlashFiler Explorer doplněn o:
- podrobné logové zápisy při chybovém ukončení
do souboru FFEExceptionRRRRMMDD.log v adresáři s FFE.exe
tento soubor je nutné přiložit při reklamaci FFE
- základní vzdálenou správu pomocí UDP
při použití více než jednoho výše uvedeného programu na stejném počítači
je vzdálená správa omezena na první spuštěný z nich

2002.06.29a / 15:00
02) SQL server:
---> možnost přístupu k informacím SW manas v reálném čase pomocí standardního WWW browseru
- po spuštění SQL server - Internet / WWW server Start je
na adrese http://192.168.1.1:8080/ dostupná domácí stránka SW manas
- místo 192.168.1.1 se použije IP adresa klienta, na kterém je WWW server spuštěn
- port WWW serveru je 8080 místo standardního 80
- na adrese http://192.168.1.1:8080/sql?1001
je dostupný výsledek předem definovaného SQL dotazu
čísla SQL dotazů:
1xxx ... systémový SQL dotaz, uložen v souboru SQL.TXT (je součást distribuce)
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v adresáři, kde je manas.exe, skladová databáze
2xxx ... uživatelský SQL dotaz, uložen v souboru SQL_UZIV.TXT (může definovat uživatel)
v adresáři, kde je manas.exe, skladová databáze
3xxx ... systémový SQL dotaz, uložen v souboru SQL.TXT (je součást distribuce)
v adresáři, kde je manas.exe, účetní databáze
4xxx ... uživatelský SQL dotaz, uložen v souboru SQL_UZIV.TXT (může definovat uživatel)
v adresáři, kde je manas.exe, účetní databáze
Příklad obsahu souboru SQL.TXT (zatím pouze na straně serveru bez možnosti parametrizace):
;
; 1xxx - sklad
;
1001 select * from __OKREOK
1002 select * from __OKREEU
;
; 3xxx - ucto
;
3001 select zmenakdo from X___UO00
3002 select count(zmenakdo) from X___UO00 group by zmenakdo
;
- každý SQL dotaz musí být na 1 řádku a musí být uvozen číslem XXXX (viz výše)
- před ukončením SW manas je nutné nejprve zastavit WWW server - Internet / WWW server Stop
- na adrese http://192.168.1.1:8080/index2.htm
je dostupná stránka pro přímou volbu SQL dotazu číslem nebo přímým zápisem

2002.05.19b / 12:00
03) - na FF2 serveru se musí nastavit 2. Alias - FFU
cesta se nastaví stejná jako u Aliasu FF
04) Pro použití samostatného 2. FF2 serveru pro účetnictví je nutné
v manas.ini nastavit ServerNameU rozdílně od ServerName

2002.05.19a / 07:00
04) U FF2 serveru verze 2.10 zkontrolujte a případně nastavte:
Config / General:
Server name: S
Interval from last message: 300.000
Interval between Keep Alives: 300.000
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Keep Alive retries: 99

2002.04.24b / 11:00
04) Upozornění
SW manas je klient/serverová aplikace, ve které si server s každým klientem
občas vyměňují zprávy. Z tohoto důvodu MUSÍ být na PC serveru i na každém klientovi
VYPNUTO řízení spotřeby (ACPI) a všechny typy stmívačů a nesmí docházet k vypínání
disků a monitoru

2000.01.30a
01) RAMPAGES
---> muze byt v rozsahu 100 - 32000 a pri pouziti 4 KB stranek
(pouzivam pro vsechny databaze) znamena pozadavek na pamet
0,5 - 128,0 MB
---> stanoveni optimalni hodnoty, vsude doporucuji
jako optimum 500 - 1000 a nejlepe zkouset
---> zkuste oba extremy, t.j. 100 a treba druhy den 32.000,
na rychlosti by mel byt patrny rozdil, vhodnejsi
hodnotu pak zkusmo 'doladujte'

2000.01.27a
02) Ve FF serveru nastavte parametry Keep Alive na cca
1000000, 1000000, 99

1999.10.29c
Postup upravy databaze HR__ZZ01.FFD:
1) ukoncit praci na zakladaci
2) spustit FFE
3) levym tlacitkem mysi vybrat databazi HR__ZZ01.FFD - vety
se zobrazi vpravo
4) pravym tlacitkem mysi na databazi HR__ZZ01.FFD (vlevo) vybrat
Redefine
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5) vybrat zalozku Indexes
6) posuvnikem najet na 16. index (volny) a do pole Name zapsat
'DatumSpotreby' - Presne a bez uvozovek (jen DatumSpotreby)
7) v Available Fields in Tables najit a levym tlacitkem oznacit
pole DatumSpotreby a stisknout tlacitko <Add>
8) stisknout tlacitko <Restructure>
9) ukoncit a znovu spustit FFE (nutne !)
10) levym tlacitkem mysi vybrat databazi HR__ZZ01.FFD - vety
se zobrazi vpravo
11) pravym tlacitkem mysi na databazi HR__ZZ01.FFD (vlevo) vybrat
Reindex
12) vybrat a potvrdit posledni index - DatumSpotreby
13) ukoncit FFE
14) je mozne obnovit praci na zakladaci a pri tisku pouzivat
trideni podle datumu spotreby

FlashFiler Server - popis a výhody
Kompaktní a zároveň velice výkonná databáze Client/Server, FlashFiler obsahuje dvě části - FlashFiler
Server a FlashFiler Client (je součástí aplikace).
FlashFiler Server je hotová aplikace, která je spuštěna na síťovém serveru a vyřizuje všechny požadavky
z aplikace (klienta). Zajišťuje všechny vstupní/výstupní souborové operace, bufferování, ochranu, podporu
transakcí a provádění SQL dotazů.
- podpora dotazů SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- multi-threadingový (vícevláknový), obslouží více požadavků od mnoha připojených klientů najednou
- server může být vložen přímo do aplikace (SingleEXE)
- z aplikace je možné přistupovat na více různých FlashFiler Serverů najednou
- z aplikace SingleEXE je možné se napojit i na jakýkoliv jiný vzdálený server
- podpora obrovských databází, velikost je limitována pouze operačním systémem, souborovým
systémem a volným místem na disku
- podpora obrovských BLOBů do 2GB
- transakce zabezpečující proti selhání
- připojení na Internet, protokol TCP/IP
- snadná rozšiřitelnost
- nevyžaduje žádné externí knihovny DLL, OCX ani VBX
- možnost použití i na médiu pouze pro čtení (např. na CD-ROM)
- žádné licenční poplatky za každou instalaci nebo za každého klienta
Další informace o FlashFiler
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Výrobce: TurboPower Software Company, USA
Archiv české konference Delphi:
http://www.delphi.cz/
DELPHI FORUM - Česká konference o Delphi
Archiv konferencí Borland a Microsoft:
http://codenewsfast.com/
Search Borland & Microsoft Newsgroups
Databázový SQL server:
- zajišťuje rychlý přístup k údajům
- více uživatelů může pracovat najednou

7.3

Instalace FlashFiler serveru
FAQ - Instalace síťové verze - Server (FFServer.exe)
- nainstalujte instFlashFiler213.exe do programového adresáře serveru
(např. C:\Program Files\FlashFiler213) a instmanasFF2.exe do datového adresáře
serveru (např. C:\FF2)
- minimální konfigurace pro PC serveru:
CPU: min. Intel Celeron 333 MHz
RAM: min. 64 MB
OS: min. MS Windows 98
LAN: 10 Mbit, nakonfigurovaný protokol TCP/IP, pevná IP adresa, např. 192.168.1.xxx
- doporučená konfigurace PC serveru:
CPU: Intel/AMD min. 1 Ghz
RAM: min. 256 MB (512 MB pro MS Windows XP)
OS: MS Windows 2000/XP
LAN: 100 Mbit, nakonfigurovaný protokol TCP/IP, pevná IP adresa, např. 192.168.1.xxx
záložní zdroj
- MS Windows 2000 stačí ve verzi Professional, MS Windows XP ve verzi Home
- server musí být spuštěn dříve než libovolný klient a může být zastaven až
po ukončení všech klientů, jinak dojde k chybovému ukončení klienta
server může být trvale spuštěn, podmínkou je dostatečně výkonný záložní zdroj (UPC)
- zálohování:
- pro velký objem dat je vhodné při vypnutém serveru zaarchivovat datový adresář
serveru na CD/DVD (nejlépe až za-ZIP-ovaný obsah adresáře, velikost klesne více než 5x)
- nastavení serveru FFServer.exe po jeho spuštění:
- Config / General:
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- Server name: S
- Maximum RAM: podle dostupné volné RAM paměti, min. 32 MB
- Interval from last messages: 300.000 (300000)
- Interval between Keep Alives: 300.000 (300000)
- Keep Alive Retries: 99
- Config / Network:
- Winsock TCP/IP Trasport - Enabled: zatrhnout
- Single User Transport: zrušit zatržení
- Config / Aliases:
- Alias: FF
- Path: nastavit cestu, kde budou datové soubory serveru
- Alias: FFU ... pro datové soubory účetnictví
- Path: nastavit cestu, kde budou datové soubory serveru pro účetnictví
(použije-li se pouze jeden FF2 server, mohou být obě cesty shodné)
Alias FF znamená symbolické pojmenování adresáře datových souborů
serveru, samostatný alias FFU je určen pro přístup k datům účetnictví, mezd
a evidence majetku, ta mohou být umístěna na samostatném FF2 serveru (musí
být rovněž spuštěn před spuštěním klienta)
- Start serveru - Server / Start nebo Ctrl + S nebo stisknout tlačítko Start
po spuštění FF2 server vytvoří několik systémových tabulek v datovém
adresáři serveru (tam, kde je nastaven Alias)
- Při spuštěném serveru:
- "svítí" dole zelená kontrolka
- vpravo dole je zobrazen čas od spuštění
- v horní tabulce je zobrazeno:
- název serveru
- stav serveru
- počet klientů
- počet Session
- počet otevřených databází
- počet otevřených tabulek
- počet kurzorů
- čerpání paměti RAM
- v dolní tabulce je zobrazeno:
- jméno protokolu (IPX/SPX, Single User, TCP/IP)
- adresa protokolu (pro TCP/IP je to IP adresa)
- stav protokolu
- počet klientů
- počet zpráv mezi klienty a serverem
- počet zpráv / sekundu
- Poznámky k FF2 serveru:
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- při ukončení serveru se přeruší spojení mezi serverem a
klienty, aplikace na všech klientech je nutné ukončit a po opětovném
spuštění serveru znovu spustit.
- Dojde-li k nestandardnímu stavu (např. výpadku části sítě nebo
obsazení části dat na serveru po havárii klienta), je vhodné ukončit práci
všech klientů, ukončit server, znovu spustit server a opětovně spustit
aplikace na jednotlivých klientech. O této situaci je vhodné informovat
dodavatele.
- v síti může být spuštěno i více serverů, běžná aplikace ale většinou
pracuje jen s jedním (pro účetnictví lze využít druhý nezávislý FF2 server)
- všechny dodané utility jsou určeny pro správce sítě a běžný uživatel
by k nim neměl mít přístup
- FlashFiler Explorer - FFE.exe:
- utilita výrobce FF2 serveru
- správa dat FF2 serveru s možností exportu, tisku a SQL dotazů
- slouží pro správce programu, běžný uživatel by jej neměl mít k dispozici
- je to klient FF2 serveru, ten musí být spuštěn
- po spuštění by se po chvíli měl objevit seznam dostupných FF2 serverů
(síť musí být správně nastavena a musí být spuštěn FF2 server)
Pokud FlashFiler Explorer "nevidí" FF2 server:
a) zkontrolujte, zda je server spušten
- v okně FF2 serveru vpravo dole musí být zelená signálka
- v řádku TCP/IP musí být ve sloupci State uvedeno Started a ve sloupci
Address musí být IP adresa PC serveru (ta se potom nastaví v konfiguraci
každého klienta) v řádku Single User a IPX/SPX by nemělo být Started uvedeno
b) ověřte, zda je z PC klienta síťově dostupné PC serveru - použijte v
Příkazovém řádku:
PING xxx.xxx.xxx.xxx
kde xxx.xxx.xxx.xxx je IP adresa PC se serverem (v okně serveru v řádku
TCP/IP a sloupci Address)

7.4

Instalace klienta
FAQ - Instalace síťové verze - Klient (manas.exe)
- nainstalujte:
instmanasLITE.exe
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instmanasDOKUMENTACE.exe
do adresáře klienta (např. C:\Program Files\manas)
a do stejného adresáře nakopírujte licenční soubor xxxxxx.WMU
- klient může být nainstalován i na PC se serverem, vhodnější řešení je ale
pro server zvolit samostatný dostatečně výkonný počítač
- minimální konfigurace pro PC klienta:
CPU: min. Intel Celeron 333 MHz
RAM: min. 64 MB
OS: min. MS Windows 98
LAN: 10 Mbit, nakonfigurovaný protokol TCP/IP, musí projít PING na IP adresu serveru
- doporučená konfigurace PC klienta:
CPU: Intel/AMD min. 1 Ghz
RAM: min. 128 MB (256 MB pro MS Windows XP)
OS: MS Windows 2000/XP
LAN: 100 Mbit, nakonfigurovaný protokol TCP/IP, musí projít PING na IP adresu serveru
záložní zdroj
- MS Windows 2000 stačí ve verzi Professional, MS Windows XP ve verzi Home
- před spuštěním klienta musí být spuštěn server, při přerušení serveru dojde
k chybovému ukončení všech klientů
- při prvním spuštění klienta - manas.exe - se vytvoří pracovní podadresáře
a konfigurační soubor manas.ini v adresáři klienta a spuštění bude přerušeno
chybou - Nelze se připojit k serveru v souboru manas.ini je nutné ručně
nastavit (a soubor poté uložit):
místo:
[FF]
Protocol=ptSingleUser
ServerName=S
ServerNameU=S
musí být:
[FF]
Protocol=ptTCPIP
ServerName=S@xxx.xxx.xxx.xxx
ServerNameU=S@xxx.xxx.xxx.xxx
kde xxx.xxx.xxx.xxx je IP adresa serveru, např. 192.168.1.1, pro Alias FFU
(účetnictví) může být uvedena IP adresa jiného serveru
- Ověření správnosti instalace:
a) Licence (horní pruh okna) je nastavena na majitele licence
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b) Servis / Číselníky / Seznam obcí ... zobrazí se výběr z databáze obcí

7.5

Logy
2006.06.07a / 17:00
001) Servis / Data / FFServer
- doplněna analýza logových souborů FF serveru
při spuštěném serveru může být logový soubor obsazen
oprávnění:
8373 Analyzuj TimerLOG.txt
8374 Analyzuj FFServer-RRRR-MM-DD-Log.TXT

7.6

Oprava tabulky
2006.08.01a / 10:00
001) Program
- při otevírání porušené tabulky se objeví výrazné hlášení s informací
vedoucí k odstranění problému
pro rychlé vyřešení problému (např. na POS) je nutné hlášenou tabulku:
a) opravit pomocí FFVerify.exe / FFRepair.exe
b) obnovit z poslední zálohy
c) přejmenovat, automaticky se vytvoří nová prázdná

2002.04.25a / 12:00
02) Postup opravy porušené tabulky *.FF2
Porušená tabulka se pozná nejsnáze tak, že se nad ní v FFE.EXE provede SQL dotaz - např.:
SELECT * FROM tabulka
pro porušenou tabulku je zakončen chybou (... is not a data block ...).
Pro větší tabulky je vhodné v Options SQL dotazu zvětšit TimeOut z 10.000 na 100.000 ms.
Další možností je (u menších tabulek) pomocí FFE projít všechny řádky tabulky, kdy je
u porušené tabulky hlášena stejná chyba.
Oprava se provede v SW manas:
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Servis / Data / Export dat / Oprava databází / Oprava databází - NEW
- do pole Porušená databáze se zadá jméno porušené tabulky, např. XX__Z200
- do pole Výsledná databáze se zadá jméno tabulky, do které se vygeneruje
obsah původní tabulky, v tomto případě např. YY__Z200 (jméno tabulky se nesmí
shodovat se jménem žádné existující tabulky)
- vlastní oprava se provede po stisknutí tlačítka <Oprava NEW>
- po ukončení opravy je nutné ukončit práci všech klientů i serveru a v datovém adresáři
FF2 serveru přejmenovat soubor s původní tabulkou, v tomto případě nař. na XX__Z200.ERR
(tuto porušenou tabulku můžete zaslat autorovi programu k analýze) a soubor s výslednou
tabulkou přejmenovat na původní název, v tomto případě se přejmenuje YY__Z200.FF2
na XX__Z200.FF2
Výsledkem je opravená reindexovaná tabulka, která by měla obsahovat všechna data z původní
porušené tabulky (možná s vyjímkou místa porušení, většinou ale bývají porušeny jen indexy
mezi bloky tabulky).

7.7

Přechod na NexusDB
FAQ - Konverze *.FF2 tabulek (FlashFiler) na *.NX1 (NexusDB)
- na výkonném počítači s dostatkem pamětí se konvertuje (FF2NX.exe) rychlostí:
1 GB za 4 minuty
- velikost tabulek *.NX1 je 1,2 x větší než tabulek *.FF2
- výsledek komprimace tabulek: archiv má cca. 7,5x menší velikost

2006.12.27b / 18:00
002) FF2NX.exe
- aktuální verze programu pro konverzi *.FF2 tabulek na *.NX1
- automaticky pracuje transakčně po 1000 větách
- automaticky indexy vytváří pro české jazykové prostředí

FAQ - Je nutné v ES manas přejít z FlashFiler213 na NexusDB2?
- ne nutné to není, ES manas jako jediný známý tuzemský ekonomický systém
umožňuje práci pod 2 různými databázovými stroji
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- přechod platí pro stávající uživatele ES manas, noví uživatelé od 24.11.2006
automaticky obdrží verzi ES manas určenou pro NexusDB2
- protože jsou zdrojové soubory ES manas pro oba databázové stroje
společné a stačí jen zvolit kompilaci pro zvolený databázový stroj,
budou nové verze ES manas dostupné vždy i pod FlashFiler213
některé nové funkce a moduly ES manas, které budou snadněji a efektivněji
realizovatelné pro NexusDB2, budou v budoucnu dostupné jen ve verzi ES manas
určené pro NexusDB2
- pro které uživatele ES manas je vhodnější zůstat u FlashFiler?
pro ty, kteří v rámci pokladního systému používají ještě počítač
s MS Windows 95 - ten v NexusDB2 již není podporován
na MS Windows 95 pracuje bez problémů verze ES manas manasPOS.exe,
a to od konfigurace počítače s CPU kompatibilní Pentium 233 MMX a 64 MB RAM
současná verze ES manas pod NexusDB2 zatím nepracuje pod MS Windows 98,
podpora je ale přislíbena přímo od vývojového týmu NexusDB v krátké době
platí ale, že MS Windows 95 i MS Windows 98 jsou dnes již zastaralé
operační systémy a sám Microsoft je již nepodporuje
- kteří stávající uživatelé ES manas mohou na NexusDB2 přejít?
ti, kteří využijí naší aktuální nabídky ES manas obsažené
v Licenční smlouvě ES manas:
http://7erp.eu/smlouva.txt

FAQ - Proč v ES manas přejít z FlashFiler213 na NexusDB2
- NexusDB je moderní rychlejší a stabilnější databázový stroj s plynulým
vývojem a podporou, vývoj a podpora FlashFiler213 byly ukončeny před 4 lety
- zatímco FlashFiler byl ve verzi 1 původně jen tabulkový Klient/Server
databázový stroj a použitelná podpora SQL byla doplněna až ve verzi 2
a to prakticky jen na úrovni neúplného SQL příkazu SELECT (jsou k dispozici
i jednoduché SQL příkazy INSERT/UPDATE/DELETE, ty ale obsahují řadu
chyb), je NexusDB2 od počátku koncipován jako moderní rychlý databázový
stroj s podporou většiny funkcí nové SQL normy SQL:2003 core,
to vše v modulární koncepci se zdrojovými soubory a neomezenou možností
rozšíření funkčnosti
- NexusDB používá vlastní výkonný správce paměti MemoryManager3, který
dokáže podstatně lépe hospodařit s pamětí než FlashFiler a na rozdíl
od něj dokáže naplno využít víceprocesorový (nebo CPU s více jádry)
systém
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- SQL dotazy jsou na NexusDB rychlejší než na FlashFiler, přitom s menší
spotřebou paměti
- přechod z FlashFiler na NexusDB je rychlý a snadný - stačí převést
tabulky *.FF2 na *.NX1, případně nainstalovat a nastavit NexusDB2 server
a místo manas.exe / manasPOS.exe spouštět manasNX.exe / manasPOSnx.exe,
nic jiného není nutné měnit ani nastavovat
- k datům NexusDB lze mimo ES manas jednoduše přistupovat pomocí
ADO.NET Provider (včetně Compact Framework) v .NET a ODBC ovladače,
data tak lze snadno napojit např. na MS Office nebo webové aplikace
- NexusDB2 umožňuje Live Backup zálohování - tabulky lze zálohovat
při plném provozu serveru na server v jiném umístění a zajistit tak
100% bezpečnost dat
- další vlastnosti NexusDB2 naleznete ve FAQ - Co je NexusDB2

FAQ: Srovnání rychlosti SQL pod FlashFiler 2.13 a NexusDB 2.0301
- pro srovnání byla použita velká tabulka řádků účetních dokladů s
1.775.000 řádky převedená z FF do NX
- oba servery bala shodně nastaveny na využití 10 MB RAM a 10 MB pracovního
souboru
- pro FF byl použit následující SQL dotaz vracející 1.719 vět:
SELECT
Ucet,
ZmenaKdo,
CastkaMD,
CastkaDAL,
VS,
DatumUskZdPl,
CisloPartnera,
Poznamka,
Stredisko,
DPH,
Cislo,
CisloDokladu,
ZakazkaEGP
FROM
HR2_UR11
WHERE
(DatumUskZdPl >= date '2002-12-21') and (DatumUskZdPl < date '2002-1231')
and (ucet=139900)
- pro NX byla použita následující úprava dle syntaxe SQL v NexusDB:
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WHERE
(cast(DatumUskZdPl as date) >= cast( '2002-12-21' as date))
and (cast(DatumUskZdPl as date) < cast( '2002-12-31' as date))
and (ucet=139900)
- pro pole DatumUskZdPl i Ucet existuje Index
- výsledek:
FF 60,938 s
NX 22,016 s ===> 2,76x rychlejší
- výsledek při opakování stejného dotazu:
FF
NX

1,812 s
1,343 s

- FF server si obsadil 15,4 MB paměti, NX server 16,5 MB
- pro ověření obsazení paměti byl dále SQL upraven takto:
WHERE
(DatumUskZdPl >= date '2002-11-01') and (DatumUskZdPl < date '2002-1231' )
zatímco NX server obsadil 18,1 MB paměti, FF server si vzal celých 80 MB !
- ověřili jsme i stejné SQL při maximalistickém nastavení serveru na
512 MB RAM a 2 GB pracovního souboru
rychlost se změnila jen nepatrně, zato obsazení paměti se šplhalo až
k maximálně nastavené hodnotě
===> pro servery stačí nastavit 10 MB RAM + 10 MB pracovní soubor
- konečně byl testován následující SQL dotaz:
SELECT
Ucet,
ZmenaKdo,
CastkaMD,
CastkaDAL,
VS,
DatumUskZdPl,
CisloPartnera,
Poznamka,
Stredisko,
DPH,
Cislo,
CisloDokladu,
ZakazkaEGP
FROM
HR2_UR11
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WHERE
(DatumUskZdPl >= date '2002-01-01') and (DatumUskZdPl < date '2002-1231')
který vracel téměř všechny věty (bez 31.12.2002)
výsledek:
FF 1047,063 s
NX 80,594 s ===> 12,99x rychlejší !!!
zatímco NX server obsadil 27,5 MB paměti, FF server celých 499 MB !!!
t.j. 18,5 x více !!!
===> NexusDB je podstatně rychlejší než FlashFiler, používá podstatně lepší
optimlizaci SQL dotazů a obsadí podstatně méně paměti
- další testy:
SELECT
Cislo,Radek,Poznamka
FROM "HR2_UR11"
WHERE Poznamka LIKE 'poplatek%'
NX:
FF:
35 vet
0,453 s 0,672s
17,2 MB 15,5 MB
===> NX je 1,48x rychlejsi
SELECT
Cislo,Radek,Poznamka
FROM "HR2_UR11"
WHERE Poznamka LIKE '%uctovani%'
NX:
FF:
568 vet
91,109 s 259,765s
16,5 MB 15,5 MB
===> NX je 2,85x rychlejsi
SELECT
ucet,SUM(castkamd)
FROM "HR2_UR11"
GROUP BY ucet
ORDER BY ucet
NX:
FF:
780 vet
228,203 s 377,140s
22,2 MB 58,5 MB
===> NX je 1,65x rychlejsi, FF obsadi 2,64x vic pameti
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Přechod z FlashFiler na NexusDB u síťové verze programu
Požadavky na počítač:
Server:
- doporučujeme 2 nebo 4 jádrový procesor, protože NexusDB je umí využít
- doporučujeme 2 GB RAM paměti, NxServer umí využít 1,5 GB, více paměti
výrazně zrychlí rychlost zpracování, více paměti má význam jen pro speciální
placenou verzi AWE NxServeru, která dokáže využít až 64 GB RAM paměti
(podle operačního systému)
- výkonný počítač určený pro nxServer je nyní možné sestavit (pouze HW)
za cenu 7.500 Kč za 2-jádrový a 10.500 Kč za 4-jádrový CPU (ceny bez DPH,
viz Novinky)
- operační systém musí být typu MS Windows 2000/2003/XP/Vista
- doporučujeme použít kvalitní záložní zdroj
Klient:
- operační systém musí být typu MS Windows 2000/2003/XP/Vista
Postup:
1) stáhněte si odsud Download instalační program NexusDB serveru [98 MB]
NexusDB2.exe
Aktuální verzi programů nxServer, nxEnterpriseManager a nxRecover můžete stáhnout
také přímo z webu výrobce NexusDB
Aktuální verzi konverzního programu FF2NX můžete stáhnout zde manas.info
Po jeho spuštění na serverovém počítači
zadejte jako Cílový adresář:
C:\nexusDB-exe
a stiskněte Start
po ukončení stiskněte OK
a OK.
V Start menu se vytvoří skupina manas / NexusDB2
s programy:
nxServer.exe ... NexusDB2 server, cca. 5,5 MB
a
nxEnterpriseManager.exe ... program pro správu dat NexusDB2 serveru, cca. 13,9 MB
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Oba programy spolu s dalšími soubory z instalace instNexusDB2.exe jsou umístěny ve zvoleném
adresáři C:\nexusDB-exe
(lze zvolit i jiný).
Třetím důležitým programem umístěným ve stejném adresáři je:
FF2NX.exe ... konverzní program pro konverzi dat z FlashFiler 2.13 do NexusDB 2.07, tedy tabulek *.ff2
do *.nx1.

2) vytvořte adresář určený pro data NexusDB serveru (tabulky *.nx1):
C:\nexusDB
3) pro urychlení přechodu na NexusDB je možné konverzi tabulek *.ff2 na *.nx1 provést ve 2 krocích tak,
že se nejprve převedou všechna aktuální data a ve 2. kroku potom historická data z minulých let
Příklad pro agendu XX:
vytvořte adresář
C:\FF2
a do něj překopírujte všechny tabulky z aktuálně nastaveného datového adresáře FlashFiler 2.13 serveru,
FlashFiler server
musí být ukončen a vypnut, aby bylo možné přistupovat ke všem souborům
potom vytvořte adresář
C:\FF2-old
a do něj z adresáře C:\FF2 přesuňte všechny soubory
XX0*.*
XX1*.*
XX2*.*
XX3*.*
XX4*.*
XX5*.*
XX6*.*
t.j. všechna historická data vztahující se k rokum 2006 a starším.
4) spusťte program
C:\nexusDB-exe\FF2NX.exe
a počkejte, dokud se nespustí oba databázové stroje FlashFiler i NexusDB a neobjeví se:
ponechejte označené Directory Mode (Internal) a přepněte se do záložky
Original (From) / Databases
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a zadejte adresář s tabulkami FlashFiler (*.ff2) určenými ke konverzi, t.j.
C:\FF2
přepněte se do záložky
Original (From) / Tables
s stisknutím Select All označte všechny vstupní tabulky *.ff2
Nyní se nahoře přepněte do záložky
Copy (To) / Server
a ponechejte vybrané Directory Mode (Embedded)
Přepněte se do záložky
Copy (To) / Databases
a zadejte cílový adresář, kam se budou tabulky *.nx1 ukládat:
C:\nexusDB
Nikde nic jiného neměňte a stiskněte Import.
Objeví se okno s průběhem konverze tabulek *.ff2 na *-nx1.
Po ukončení konverze
je zobrazena statistika převodu a na konci by mělo být uvedeno
0 transfers failed
to znamená, že konverze proběhla v pořádku a je možné konverzní program ukončit stisknutím Exit.
Protokol o konverzi je umístěn v souboru
C:\nexusDB-exe\ImporterEvents.nx1
při jakýchkoliv problémech s konverzí jej zašlete autorovi programu.
Rychlost konverze závisí na množství a velikosti vstupních dat (*.ff2 tabulky), rychlosti počítače,
na kterém je konverze prováděna a dostupné volné paměti RAM. Doporučujeme nepřevádět
naráz víc tabulek než asi 1-2 GB při dostupné paměti 1 GB nebo větší.
Při konverzi tabulek z *.ff2 na *.nx1 je velikost výsledných *.nx1 tabulek asi 1,15x větší
než původních *.ff2 tabulek.
Při testovací konverzi na PC s dvoujádrovým 2GHz CPU a 2 GB paměti probíhala konverze rychlostí
180 MB za minutu, za hodinu tak bylo možné konvertovat asi 10 GB *.ff2 tabulek.
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Konverzi nad reálnými daty je možné ověřit před skutečným ostrým převodem dat a připravit
se tak na skutečnou dobu konverze, která by se měla pohybovat maximálně v řádu hodin.
Při nedostatku času je proto vhodné konverzi rozdělit na 2 kroky a po převodu aktuálních dat
dodatečně převést data historická z let 2006 a starších a to kdykoliv před jejich skutečnou
potřebou.
V tomto případě se provede bod 4) znovu, ale se vstupními daty z adresáře
C:\FF2-old
Pokud je na konverzi dostatek času, lze provést konverzi tabulek *.ff2 na *.nx1 dohromady,
případně starší data převést dopředu před konverzí aktuálních dat.
5) v kroku 4) byla konvertována všechna data z FlashFiler do NexusDB a je možné přistoupit ke
spuštění a nastavení NexusDB serveru.
Spusťte program:
C:\nexusDB-exe\nxServer.exe
Po spuštění se zobrazí okno serveru:
Vpravo dole v okně by mělo být zobrazeno
Version: 2.0702
nebo novější.
V levé stromové struktuře funkcí vše rozbalte a upravte velikost okna do tvaru:
Ve větvi Server Engine zrušte zaškrtnutí u pole Active:
Ve větvi Aliases zadejte do pole
Alias Name: FF
a do pole
Path: c:\NexusDB
a stiskněte Add.
Postupně doplňte obdobně další 3 Aliasy:
FFU
FILE
RAM
se stejnou cestou tak, aby bylo v okně nakonec zobrazeno:
Path c:\NexusDB označuje adresář, ve kterém má NexusDB uložena data v podobě *.nx1 tabulek
a přistupuje k nim prostřednictvím Aliasu, který označuje název databáze. ES manas
je tak možné škálovat až na 4 samostatné NexusDB servery s databázemi:
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FF ... sklad, POS a ostatní
FFU ... účetnictví, mzdy, evidence majetku
FILE ... soubory, např. fotografie palet
RAM ... soubory umístěné pro rychlý přístup v RAM (testováno na iRAM disku)
Nyní se přepněte do větve Event Log:
a nastavte:
File name: c:\NexusDB-exe\nxlog.txt
Max. Size: 100 MBytes
ä stiskněte vpravo dole
Apply
Přepněte se do větve TCP/IPv4 Transport:
a zaškrtněte postupně:
Logging
a
Active
Přepněte se do větve Direct TCP/.NET Transport
a zaškrtněte
Logging
Přepněte se do větve GUI Settings:
a zaškrtněte všechna zaškrtávací pole a stiskněte
Apply
Přepněte se do větve ServerInfo Plugin:
a zaškrtněte
Logging
musí být rovněž zaškrtnuto
Active
Přepněte se do větve
SQL Engine:
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a zaškrtněte
Logging
musí být rovněž zaškrtnuto
Active
Přepněte se do větve
Server Engine
a nejprve zrušte zaškrtnutí u pole Active, aby bylo možné nastavit parametry serveru.
Nastavte:
MaxRAM: 512 Mbytes
... záleží na maximální dostupné velikosti paměti RAM na počítači serveru, nastavte maximální možnou
hodnotu
a případně počítač serveru doplňte o další paměť, protože čím větší paměť RAM je dostupná tím rychlejší
budou
operace serveru, protože tím více bude moci zůstat v paměti RAM různých mezivýsledků a dat
Path: c:\NexusDB-exe
Size: 1024 MBytes
... jde o nastavení umístění a maximální velikosti pracovního souboru serveru
a vpravo dole potvrďte stisknutím
Apply
Nyní ve stejném okně zaškrtněte postupně:
Logging
a
Apply
Přepněte se do větve Transports / Direct TCP/.NET Transport:
A zaškrtněte Active.
Přepněte se do větve Transports / TCO/IPv4 Transport:
A zaškrtněte
Active
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Tím je server nastaven a spuštěn. Doporučujeme nxServer.exe doplnit do menu Start Windows do větve
Po spuštění, aby se server spouštěl automaticky po restartu Windows.
Nyní nahoře v menu okna serveru zvolte:
Settings / Save settings
a následně
Settings / Save settings to
a jako Název souboru zadejte například:
c:\nxServer-exe\2007-11-26
toto je velmi důležité, protože např. po havárii Windows ("modrá smrt") by mohl NexusDB server
ztratit konfiguraci a potom je ji možné jednoduše obnovit pomocí:
Settings / Load settings from
c:\nxServer-exe\2007-11-26.nxdbsettings
Pro ověření správnosti nyní následuje přehled oken ke větvím funkcí, které jsou aktivní (zelené) se
správným nastavením:
Pro sledování činnosti nxServeru pak slouží 2 větve se statistikami:
a
6) Správnou funkci NexusDB serveru ověříte spuštěním programu
c:\NexusDB-exe\nxEnterpriseManager.exe
a to nejprve z počítače s NexusDB serverem a následně z jiného počítače v síti, na kterém bude
nainstalován klient ES manas - pravděpodobně bude ne obou počítačích nastavit bezpečnostní politiku
podle používaného OS, firewallu a antiviru.
Po spuštění se objeví okno:
Dvojklikem na serveru
NexusDB@10.0.0.35
kde NexusDB je název serveru a 10.0.0.35 je IP adresa serveru, adresa Vašeho NexusDB serveru je v
okně serveru
zobrazena zde vpravo dole (Server Addresses):
Dvojklikem na FF/Tables v nxEnterpriseManager:
se zobrazí seznam dostupných tabulek v dané databázi (Aliasu) FF.
Dvojklikem např. na tabulku _D7_UDEU:
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se zobrazí data zvolené tabulky a je možné nad nimi provádět požadované operace.
Tím se ověří, že je NexusDB server spuštěn, správně nastaven a dostupný na samotném počítači
se serverem i na jiném počítači v síti, na kterém bude spuštěn klient ES manas.
7) Posledním krokem přechodu z FlashFiler na NexusDB při použití v síti je instalace
aktuální verze klienta ES manas určeného pro NexusDB, nejlépe stažením a instalací aktuální verze
instmanasLITEnx.exe
do stejného adresáře, kde byl nainstalován původní klient manas.exe určený pro FlashFiler.
Tak nebude nutné nic nastavovat, protože klient pro nxServer používá vše stejně jako původní klient
pro FlashFiler, jen je nutné spustit
manasNX.exe (místo manas.exe)
případně
manasPOSnx.exe (místo manasPOS.exe).
Poznámky:
a) programy FF2NX.exe, nxServer.exe i nxEnterpriseManager.exe používají TCP/IP protokol
a při svém spuštění budou pravděpodobně vyžadovat povolení své činnosti v používaném
firewallu, antiviru či dalších bezpečnostních programech používaných na počítačích
b) na MS Windows Vista doporučujeme všechny výše uvedené programy spouštět
s administrátorskými právy, případně vypnout UAC

7.8

Utility
UTILITY - pomocné programy
ffcnvrt.exe - konverze databází FFD/FF1 do FF2/FF2
Program je součástí distribuce výrobce (TurboPower) a je upraven.
Soubory:
ffcnvrt.exe ... konverze databází FFD/FF1 do FF2/FF2
ff1intfc.dll .. nezbytná knihovna
ffcnvrt.hlp ... nápověda
ffcnvrt.cnt ... nápověda
FFcnvrt.txt ... popis
Použití:
1) program slouží uživatelům starší verze 1 FF serveru ke konverzi databází *.FFD na *.FF2, které
používá FF2 server pohodlně v grafickém prostředí
2) vybere se zdrojový adresář (Source) a tabulky určené ke konverzi, více tabulek (třeba i všechny) je
možné označit pomocí tlačítka Shift a levého tlačítka myši, po vybrání cílového adresáře (Destination) je
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možné spustit konverzi File / Convert, Ctrl + E nebo stisknutím tlačítka se zelenou šipkou, průběžně se
zobrazuje stav konverze (pro velký počet velkých databází může konverze probíhat delší dobu), dále se
zobrazuje název tabulky, počet konvertovaných vět, velikost původní a nové (je stejná nebo větší)
databáze, doba a stav konverze.
ffcnvrtc.exe - řádková konverze databází FFD/FF1 do FF2/FF2
Poznámka: od verze FF2.13 nelze použít
Program je součástí distribuce výrobce (TurboPower) a je upraven.
Soubory:
ffcnvrtc.exe ... řádková konverze databází FFD/FF1 do FF2/FF2
ff1intfc.dll ... nezbytná knihovna (stejná jako pro ffcnvrt.exe)
FFcnvrtc.txt ... popis
Použití:
1) program slouží uživatelům starší verze 1 FF serveru ke konverzi databází *.FFD na *.FF2, které
používá FF2 server v příkazovém řádku, lze použít v dávkovém souboru pro dávkovou konverzi vybraných
databází
2) příklad použití:
FFCnvrtC -sC:\FF -tFFSUser -tFFSAlias -dC:\FF2
kde za -s se uvede adresář zdroje, obsahující databáze *.FFD
-t se uvede název tabulky (bez přípony názvu souboru)
-d se uvede adresář cíle, ve kterém se vytvoří tabulky *.FF2
FFConvert1.exe - export databází FFD/FF1
Poznámka: od verze FF2.13 nelze použít
Copyright (C) Jean-Francois Nifenecker
Soubory:
FFConvert1.exe ... export databází FFD/FF1
ff1cnvrt.dll ..... nezbytná knihovna
borlnmm.dll ...... nezbytná knihovna
FFConvert1.txt ... popis
Použití:
1) program lze použít pro export zvolených tabulek *.FFD (FF1) ve zvoleném adresáři (záložka Select
Tables) do zvoleného adresáře
(záložka Target - adresář musí existovat) do následujícího datového formátu (záložka Export Options,
pro textový výstup další možné nastavení v záložce Text Settings):
- TXT (text)
- CSV (čárkou oddělené hodnoty)
- SDF (text o pevné délce)
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- HTML
- BIFF (Excel 2.1)
- DBF3 (dBase III+)
- DBF4 (dase IV)
2) program může uživatelům starší verze 1 FF serveru umožnit zpracovat data v jiných programech
FFConvert2.exe - export databází FF2/FF2, mimo jiné do FFD/FF1
Poznámka: od verze FF2.13 nelze použít
Copyright (C) Jean-Francois Nifenecker
Soubory:
FFConvert2.exe ... export databází FF2/FF2, mimo jiné do FFD/FF1
ff1cnvrt.dll ..... nezbytná knihovna (stejná jako pro FFConvert1.exe)
borlnmm.dll ...... nezbytná knihovna (stejná jako pro FFConvert1.exe)
FFConvert2.txt ... popis
Použití:
1) program lze použít pro export zvolených tabulek *.FF2 (FF2) ve zvoleném adresáři (záložka Select
Tables) do zvoleného adresáře
(záložka Target - adresář musí existovat) do následujícího datového formátu (záložka Export Options,
pro textový výstup další možné nastavení v záložce Text Settings):
- TXT (text)
- CSV (čárkou oddělené hodnoty)
- SDF (text o pevné délce)
- HTML
- BIFF (Excel 2.1)
- DBF3 (dBase III+)
- DBF4 (dase IV)
- FFD (databáze určená pro starší FF server verze 1 - zpětná konverze z FF2)
- XML
2) program může uživatelům verze 2 FF serveru umožnit zpracovat data v jiných programech a případně
databáze vytvořené pod FF2 serverem po konverzi do FFD použít ve staré verzi 1 FlashFiler serveru
Ffe.exe - FlashFiler Explorer - správa databází FF2/FF2
Program je součástí distribuce výrobce (TurboPower) a je upraven.
Soubory:
Ffe.exe ... Explorer - správa databází FF2/FF2
ffe.hlp ... nápověda
ffe.cnt ... nápověda
Použití:
1) po chvíli se zobrazí dostupné servery (např. S@192.168.1.1 - toto je úplné jméno serveru v síti TCP/
IP), dostupné aliasy (např. FF, alias je symbolické označení databáze a odpovídá lokálnímu adresáři s
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daty na serveru) a jednotlivé tabulky
2) dvojkliknutím levým tlačítkem na jménu serveru nebo aliasu se sbalí/rozbalí struktura zobrazených
informací
3) dvojkliknutím levým tlačítkem na tabulce se zobrazí okno s tabulkou (lze provést i opakovaně pro více
tabulek), data v tabulce je možné procházet, editovat, rušit i vkládat, je možné vybrat index, podle
kterého mají být data v tabulce setříděna, je možné definovat filtr a rozsah pro omezení výběru dat
(např. Cislo>10), je možné vyhledat nejbližší větu, jsou zobrazeny i Blob
položky; dole je zobrazen
počet vět v tabulce a aktivní filtr i rozsah
4) pravým tlačítkem myši na aliasu (FF) nebo na konkrétní tabulce lze (mimo jiné) zvolit funkci SQL,
otevře se okno (lze provést i opakovaně), ve kterém je možné definovat nebo načíst a následně uložít
SQL dotaz nad daty v tabulkách databáze (v rámci aliasu FF)
Př.:
SELECT * FROM ____WA00
SQL dotaz se spustí tlačítkem se zelenou šipkou a výsledek se zobrazí ve spodní tabulce.
Při zpracování složitých SQL dotazů je možné změnit Options / Properties / Timeout na větší hodnotu,
standardní 10000 znamená, že se předpokládá provedení SQL dotazu do 10 sekund (údaj je v
milisekundách). Pokud není SQL dotaz do této doby dokončen, je přerušen a je hlášena chyba
TimeOut
6) pravým tlačítkem myši na konkrétní tabulce lze (mimo jiné) zvolit následující funkce pro zvolenou
tabulku:
- View Table ... shodné s dvojklikem levým tlačítkem myši na názvu tabulky
- View Definition ... jméno tabulky, velikost bloku, seznam a definice polí a indexů
- View Indexes ... jako předešlé, přímo seznam definic indexů
- Delete ... zrušení tabulky po potvrzení
- Pack ... fyzické odstranění zrušených vět
- Reindex ... reindexace podle zvoleného indexu
- Redefine ... změna definice polí a indexů - používat VELMI opatrně, protože
při změně polí nebo indexů nemusí být tabulka pro aplikaci dále
použitelná,
po pouhém stisknutí tlačítka Restructure může být opravena poškozená
databáze (lze ještě navíc provést reindex nejlépe podle všech indexů)
TestKlav.exe
Malá utilitka pro test scan kódu speciální klávesnice.
Po stisku klávesy se zobrazí scan kód (numerický kód) stisknuté klávesy.
Zašlete nám tabulku, ve které bude v 1. sloupci název klávesy a ve 2. sloupci vypsaný scan kód (vše, co
je zobrazeno) pro všechny požadované klávesy.
TestLCD.exe
Malá utilitka pro test LCD zobrazovače.
Zvolte COM1 nebo COM2 port, vyberte přenosovou rychlost 300-9600 Bd a stiskněte tlačítko [Inicializuj].
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V poli Text zadejte nějaký text s stiskněte tlačítko [Odešli].
Text by se měl zobrazit na LCD zobrazovači.
Zašlete nám popis zvoleného nastavení, při kterém se data na LCD zobrazovači správně zobrazí.
Zaškrtávací pole SW a HW znamenají způsob řízení přenosu na sériovém portu. Změnit lze pouze po
spuštění programu před stisknutím tlačítka [Inicializuj].
U zařízení, které vrací odpověď (např. modem) lze po stisknutí tlačítka [Čti] získat vrácený text.
Např. pro modem lze odeslat text 'atz' (inicializace modemu) a po opakovaném stisknutí [Čti] se
postupně zobrazí 'atz' a potom 'OK', což signalizuje, že modem je připojen správně a je aktivní.

8

Hruška

8.1

Automatické zaúčtování plateb vlastních prodejen
2005.08.18a / 12:00
001) Hruška / Automatické zaúčtování plateb vlastních prodejen - GPC/VYP:
- text operace je 'OUTSOURCING HOTOVOS.' nebo 'VKLAD HOTOVOSTI' nebo 'Zuctovani JEP'
- VS musí začínat 6 nebo 7, délka není kontrolována
- zaúčtování GPC a VYP se provede samostatně nezávisle na sobě

2005.08.16a / 14:00
001) Hruška / Automatické zaúčtování plateb vlastních prodejen
- text operace je 'OUTSOURCING HOTOVOS.'
- VS musí být ve tvaru 6xxDDMMRR nebo 7xxDDMMRR
- 6xx se převede na středisko 2xx, 7xx na středisko 1xx

8.2

Banka
2013.06.04a / 14:00
001) Hruška / Hruška / Banka
- rozšířeno na střediska 3xx - 7xx
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2010.12.21b / 15:00
001) Hruška / Banka
- limit částky MD upraven na 99 - 30.000 Kč
- rozsah středisek rozšířen na 4xx - 7xx (VS 333400-333799)

2007.07.30a / 15:00
001) Hruška / Banka
- pro automatické zaúčtování banky doplněna vedle středisek 6xx/7xx
i střediska 5xx

8.3

Číselník partnerů
2003.07.14a / 21:00
1) Hruška / Hruška / Číselníky / Číselník partnerů
- Export BlobMemo -> c:\P200BM.TXT
- soubor je možné editovat např. pomocí Notepad.EXE (při zachování struktury)
- Import c:\P200BM.TXT -> BlobMemo

8.4

HK
2008.07.25a / 19:00
003) Úprava pro uživatele 112016
- v kartě partnera v záložce Uživatel je vpravo nahoře doplněno
zaškrtávací pole HK
parametr je uložen v poli logického typu (Boolean) - Doprava
při pořízení řádku skladového dokladu se tento parametr zapíše do
pole Boolean - AutomatickyOK v řádku dokladu

8.5

HP
2010.12.12a / 09:00
001) Agenda HP
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- upraven SQL pro stanovení nulové ceny zboží

2010.12.11a / 13:00
002) Agenda HP - uživatel 112016
- zaokrouhlení množství upraveno ze 4 na 5 desetinných míst

2008.10.17b / 17:00
001) Servis / Data / Oprava dat
- vlevo dole doplněna funkce
HP / Doplnění CenaPalety
- funkce pracuje nad tabulkou uvedenou v editačním poli Tabulka
- funkce vytváří seznam aktuálních cen CenaPalety (DPC) z řádků
dokladů ze zadané tabulky pro čísla výrobků 50000 - 50999
a tuto cenu doplní do pole CenaPalety pro stejný výrobek
pokud není pro daný výrobek v daném okamžiku CenaPalety známa,
dosadí se do pole CenaPalety částka CenaMJ * 1.09 (cena zboží
včetně DPH 9%)
- správnost provedení funkce pře a po spuštění lze ověřit pomocí SQL:
SELECT
CisloPartnera,CisloZbozi,NazevZbozi,MnozstviMJ,CenaMJ,CenaPalety,DatumDo
kladu,"AutoInc"
FROM
HP89Y_VP
WHERE
(CenaPalety<0.0099) or (CenaPalety IS NULL)
ORDER BY
"AutoInc"

2008.03.19a / 09:00
001) Uživatel 112016 - agenda HP
- konfigurace i konfigurace mezd je zcela nezávislá na agendě HR
- doporučujeme konfiguraci pro agendu HP převzít z agendy HR
překopírováním tabulky s přejmenováním
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HR8_PC00.nx1 -> HP8_PC00.nx1
a nastavením všech parametrů v konfiguraci a konfiguraci mezd
samostatně pro agendu HP

8.6

Hruška
FAQ - Převod agendy do roku 2012 pro sklad uživatele 112016
- tyto akce doporučujeme provést na konci roku 2011 před zahájením
zpracování v roce 2012
- na skladovém serveru ručně překopírujte tabulku konfigurace
(server bude nutné na chvilku vypnout):
HRB_PC00.nx1 -> HRC_PC00.nx1
a stejně tak pro agendu HP a případné další agendy na ostatních
skladech
a potom přihlášeni v roce 2012 ověřte a případně nastavte sazby
DPH v
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Základní nastavení
- na účetním serveru ručně překopírujte pokud existují
tabulky (server bude nutné na chvilku vypnout):
HRB_UO11.nx1 -> HRC_UO11.nx1
HRB_UQ11.nx1 -> HRC_UQ11.nx1
HRB_US11.nx1 -> HRC_US11.nx1
HRB_UZ11.nx1 -> HRC_UZ11.nx1
HRB_UDP4.nx1 -> HRC_UDP4.nx1
HRB_UDP5.nx1 -> HRC_UDP5.nx1
HRBaUDEU.nx1 -> HRCaUDEU.nx1
HRB_MA00.nx1 -> HRC_MA00.nx1
HRB_MA01.nx1 -> HRC_MA01.nx1
HRB_MA02.nx1 -> HRC_MA02.nx1
HRB_MA03.nx1 -> HRC_MA03.nx1
HRB_MA04.nx1 -> HRC_MA04.nx1
HRB_MA05.nx1 -> HRC_MA05.nx1
HRB_MAO1.nx1 -> HRC_MAO1.nx1
HRB_MAU1.nx1 -> HRC_MAU1.nx1
HRB_MAD1.nx1 -> HRC_MAD1.nx1
a stejně tak pro agendu HP a dále tabulky:
__B_MAD1.nx1 -> __C_MAD1.nx1
__B_MAD2.nx1 -> __C_MAD2.nx1
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2011.12.14a / 00:00
002) Pro uživatele 112016 upraveno DPH od 1.1.2012

2011.08.19a / 18:00
001) Hruška / Hruška / Brno, ostatní
doplněna funkce a oprávnění:
8773 Hruška - Doplnění SL do BO
vyžaduje tabulky:
BO__Z201
BO__CK00
SL__Z201
SL__CK00

2011.07.29b / 14:00
001) Hruška / Hruška / Číselníky
- doplněna funkce:
HP - oprava grafy 06/2011
oprávnění:
8772 Hruška / HP - oprava grafy 06/2011

2010.01.12d / 16:00
001) Pro uživatele 112016 nastaveno IČ a DIČ v programu

8.7

Hruška - MO síť
2020.01.13a / 00:00
001) Rozbory Hruška - MO síť - 10
zvětšen maximální počet dodavatelů z 300 na 500
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2019.10.09a / 14:00
001) Pro uživatele 112016
- Hruška / hruška MO síť
- typ ceny 6 nahrazen typem ceny 21
- požadavek: 1370 - Sklad - Generování obratů za kvartál

2002.11.19a / 07:00
01) Sklad
Sklad / Rozbory / Hruška s.r.o. / Hruška - MO síť
Hruška:
12 - Sledované obaly za den OD
... výpočet se provede v aktuálním měsíci
13 - Sledované obaly - konečný stav ke dni DO
... výpočet se provede v aktuálním měsíci
vybrat agendu HR a datum OD případně DO
jiné parametry nemají význam
- za druhy dokladů FA/HO/CA/VP/DL/PL
- za PL záporně
- jako počáteční stav se bere kladně RE (reklamace)
- za druh dokladu jsou obaly řazeny podle čísla partnera
- pro přehlednost jsou vynechány nulové počty obalů

2002.09.23a / 08:00
02) Sklad
- Rozbory MO Hruška
- sloupce PPSČ + Místo podnikání
- export do C:\MOHRUSKA.CSV pro import do MS Excel

2002.09.19a / 08:00
03) Sklad
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- Hruška - MO síť
- vedle názvu partnera doplněno PPSČ a Místo podnikání

2000.05.04a / 15:00
03) Rozbory - Hruska - MO sit
- 'zaskrtnutim' lze povolit vystup seznamu partneru a zbozi na sestave
- misto 'Obrat MO' je 'Obrat za dod.'
- zrusen 3. sloupec procent - ovoce/zelenina z celkoveho obratu
- zrusena moznost generovani z P4 souboru (vyber z PVT)
- o vice nez 20% zrychleno generovani funkce 6 a 8
- funkce 8 zpracovava data za libovolne ctvrtleti - sloupce odpovidaji
1./2./3. mesici ve ctvrtleti, doplnen soucet po mesicich
- upraveno pocitani

2000.04.10a / 17:00
01) Rozbory - Hruska - MO sit
- misto cisla dodavatele lze zaporne zadat skupinu zbozi
- samostatne lze oznacit pouziti typu ceny 5 a 6
- doplnena funkce 08 >>> Prehled odberu partneru 5+6 za dodavatele za 1.Q <<<
---> oznacit HR a 1+2+3 mesic a P4
- po mesicich 1,2,3 a celkem, trideno podle celkem sestupne
- do funkce 06 doplnen i celkovy obrat, obrat OZ (ovoce+zelenina 10000-49999)
a procenta
- pokud se pred cislem zbozi uvede '+', bude se misto pole PosledniDodavatel
brat z ciselniku zbozi pole Dodavatel (to by melo obsahovat cislo
standardniho dodavatele bez ohledu na posledniho dodavatele, pro drogerii
zatim obsahuje cislo puvodniho dodavatele)
- pokud se cislo dodavatele nevyplni nebo je nulove, bude vysledek za
vsechny druhy zbozi

2000.04.06a / 23:59
01) Doplnena funkce Rozbory / Hruska - MO sit
Nastin moznych problemu:
- udaj o poslednim dodavateli nemusi byt ten nejspravnejsi, protoze
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zbozi muze byt napriklad prijato z jineho skladu
===> idealni reseni je pouzit misto pole Posledni dodavatel
v ciselniku zbozi pole Dodavatel a to vyplnit / opravit
rucne !!! (pro drogerii zatim obsahuje prevzate puvodni cislo
dodavatele)
===> asi by bylo dobre doplnit i prehled za skupinu zbozi
(napr. ovoce+zelenina, ...)
===> muzu doplnit i vyber vice skupin zbozi a dodavatelu
- pro maximalni rychlost se ctou udaje o pohybech zbozi z databaze
radku
===> muze byt problem pri:
- zmene datumu na prelomu mesice (datum se zmeni v doklade,
pro radky zustane nezmenen)
- zmene partnera (stejne tak)
===> pro kazdy vyhovujici doklad
(partner 5+6 a datum pro zvolene mesice) zpracuje odpovidajici
radky dokladu (bude trochu pomalejsi)
- samostatne sloupce s obratem po mesicich + celkovy obrat
- samostatne sloupce pro cca. 10 vybranych dodavatelu / typu cen
a zadane obdobi
- sloupec obratu prodejny
- sloupec odberu ovoce/zeleniny 10000-49999 + %z celkoveho odberu
- sloupec celkoveho obratu a % z obratu prodejny
- sloupce obratu za konkretni zbozi
- obraty za zbozi/skupiny zbozi/dodavatele za odberatele
- samostatne pro typ ceny 5 a 6
- seznam odberatelu, kteri odebiraji dane zbozi/skupinu/dodavatele
- sloupec obratu ostatnich odberatelu (ne typ ceny 5+6)
- seznam odebiraneho zbozi bez dodavatele/skupiny
- graf prvnich N odberu + zbytek
- ...

8.8

Import CIS_ZBO.csv
2007.03.17a / 05:00
001) Hruška / Hruška / HK:
- VO - Import CIS_ZBO.csv
- analýza číselníku zboží VO HK
- výstup v adresáři \TEMP:
VO-EAN-Ano.txt
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VO-EAN-Ne.txt
- do číselníku zboží HR/HD nastaví Cena26/Cena27 pro nalezené zboží:
Cena26 ... CENA, odpovídá Cena06
Cena27 ... N_CENA, odpovídá ZdrojovaCena
- SQL pro ověření převodu - HR:
SELECT
Cislo,Nazev,ZdrojovaCena,Cena27 AS ZdrojovaCenaHK,
(Cena27-ZdrojovaCena) AS RozdilZC,Cena06,Cena26 AS Cena06HK,
(Cena26-Cena06) AS Rozdil06
FROM
HR__Z201
WHERE
(Abs(Cena26)>0.00099) or (Abs(Cena27)>0.00099)
ORDER BY
Cislo
- SQL pro ověření převodu - HD:
SELECT
Cislo,Nazev,ZdrojovaCena,Cena27 AS ZdrojovaCenaHK,
(Cena27-ZdrojovaCena) AS RozdilZC,Cena06,Cena26 AS Cena06HK,
(Cena26-Cena06) AS Rozdil06
FROM
HD__Z201
WHERE
(Abs(Cena26)>0.00099) or (Abs(Cena27)>0.00099)
ORDER BY
Cislo
- MO - Import CIS_ZBO.csv
- analýza číselníku zboží MO HK
- výstup v adresáři \TEMP:
MO-EAN-Ano.txt
MO-EAN-Ne.txt
- oprávnění:
8522 Hruška2 - HK - VO - Import CIS_ZBO.csv
8523 Hruška2 - HK - MO - Import CIS_ZBO.csv

8.9

Import PLU.DBF
2011.09.05a / 12:00
001) Hruška / Hruška / Prodejna Import
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- doplněna funkce Import PLU.DBF
soubor PLU.DBF musí být umístěn v podadresáři \DATA
volí se označení agendy, do které se bude importovat
oprávnění:
8776 Hruška / Import PLU.DBF
- pokud je zboží prodejny z PLU.DBF podle EAN nalezeno ve VO číselníku zboží HR/HD,
převezme se z něj:
Název
MJ
DPH
Skupina

8.10 Konfigurace
2008.02.27c / 12:00
002) Pro uživatele 112016 je při spuštění a ukončení programu v agendě HR a HP
testováno, zda není v konfiguraci zapnuto nastavení POS (pro tyto agendy
nesmí být)
v Konfigurace / 1. Program / Firma - POS a POS lokální

8.11 Majetek
2007.04.11a / 00:00
003) Hruška / Hruška / Majetek
- doplněna funkce
Doplnění Rok / Měsíc odpisování - rok 2006
oprávnění 8529

8.12 Manka
2007.01.01b / 15:00
003) Servis / Data / Inventura
- Inventura - MANKA -> odečtení od akt. zásob
- oprávnění 8498
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- soubor manka.txt obsahuje data v následujícím tvaru:
67105;135.000;8.03
číslo_zboží;manka_množství_MJ;manka_cena_MJ
- funkce zpracuje současně 2 soubory s manky:
mankaVPZ.txt a mankaZL.txt
- v číselníku zboží se nastaví:
ZasobaMJ := ZasobaMJ - manka_množství_MJ
ZasobaKC := ZasobaKc - manka_množství_MJ * manka_cena_MJ

8.13 Mzdy
2012.02.02a / 00:00
001) Mzdy
- nainstalujte na všechny počítače mzdové účtárny

8.14

Nabídka zboží
2003.05.16a / 13:00
03) Vyřazena funkce
Hruška - Nabídka zboží - podle skupiny
funkci nahrazuje kombinovaný SQL dotaz:
Scenar:
QA HR__Z201
SQL2
R2
SQL1:
select
Dodavatel,
Skupina,
Cislo,
Nazev,
DPH,
Egalizace,
Cena01

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

739

740

ES manas 2022 - Technická dokumentace

from
@
where
(skupina>6) and
(skupina<8888)
order by
skupina
SQL2:
select
MISNAZEVZS00(Skupina) as NazevSkupiny,
Dodavatel,
Skupina,
Cislo,
Nazev,
Round(MISDPH(DPH)) As DPHProc,
Egalizace,
Cena01 as CenaBezDPH,
MISCENASDPH(DPH,Cena01) as CenaSDPH,
MISMZVMJ(1900000000+Cislo,04) as VMJ
from
MEMO1
where
(vmj>2)
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UserName = 'SystemVariable2'
VarType = vtPageNo
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clBlack
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Size = 10
Font.Style = []
TextAlignment = taRightJustified
Transparent = True
mmHeight = 4233
mmLeft = 187325
mmTop = 265
mmWidth = 1852
BandType = 8
end
end
object ppGroup1: TppGroup
BreakName = 'Skupina'
DataPipeline = ppDBPipeline2
UserName = 'Group1'
mmNewColumnThreshold = 0
mmNewPageThreshold = 0
DataPipelineName = 'ppDBPipeline2'
object ppGroupHeaderBand1: TppGroupHeaderBand
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 10848
mmPrintPosition = 0
object ppShape5: TppShape
UserName = 'Shape5'
Brush.Color = 15132390
Shape = stRoundRect
mmHeight = 6350
mmLeft = 9525
mmTop = 794
mmWidth = 75142
BandType = 3
GroupNo = 0
end
object ppDBText8: TppDBText
UserName = 'DBText8'
DataField = 'Skupina'
DataPipeline = ppDBPipeline2
Font.Charset = EASTEUROPE_CHARSET
Font.Color = clBlack
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Font.Name = 'Times New Roman CE'
Font.Size = 12
Font.Style = [fsBold]
ParentDataPipeline = False
TextAlignment = taRightJustified
Transparent = True
DataPipelineName = 'ppDBPipeline2'
mmHeight = 5027
mmLeft = 10848
mmTop = 1588
mmWidth = 10848
BandType = 3
GroupNo = 0
end
object ppDBText9: TppDBText
UserName = 'DBText9'
AutoSize = True
DataField = 'S.Nazev'
DataPipeline = ppDBPipeline2
Font.Charset = ANSI_CHARSET
Font.Color = clBlack
Font.Name = 'Times New Roman CE'
Font.Size = 12
Font.Style = [fsBold]
Transparent = True
DataPipelineName = 'ppDBPipeline2'
mmHeight = 4995
mmLeft = 27252
mmTop = 1588
mmWidth = 36068
BandType = 3
GroupNo = 0
end
end
object ppGroupFooterBand1: TppGroupFooterBand
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 0
mmPrintPosition = 0
end
end
end

8.15 Oprávnění
2011.12.09a / 11:00
001) Pro uživatele 112016 na POS v plné verzi programu dojde k automatickému
doplnění následujících oprávnění a jejich nastavení pro skupinu 28:
1255 - Dávková fakturace
1600 - Generuj dávkové faktury
1612 - FAK - Tisk DOB
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1613 - FAK - Tisk FAK
1971 - ZB04E2 - Přepočítej DPC
8252 - Sklad/POS - Najdi řádek
8265 - Tisk dokladu - Výběr tiskárny
8741 - Zobrazení - Zásoba MJ
8742 - Zobrazení - Zásoba Kč
8745 - Zobrazení - Cena 1
8749 - Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení záporný počet obalů
8753 - Sklad / F7 - povolení záporné egalizace
8755 - Sklad / F8 - povolení záporné egalizace
8766 - Sklad / řádky - povolení záporného množství MJ v řádku

2008.02.19a / 09:00
005) Doplněna oprávnění:
8575 Zakázání agendy HR
8576 Zakázání agendy HP
zaškrtnutím uvedených oprávnění v povolení akcí oprávnění pro zvolenou
skupinu oprávnění (roli) lze této skupině oprávnění zakázat pracovat
s agendou HR nebo HP

8.16 Partner
2008.01.02a / 12:00
001) Hruška / Hruška / Číselníky
- Import c:\P200BM.txt -> BlobMemo
upraveno, importuje všechny partnery

8.17 PLUWHRUZ
2008.06.14a / 12:00
001) Hruška / Hruška / PLUWHRUZ.TXT ... pro uživatele 112016
- Import
- import souboru C:\PLUWHRUZ.TXT do číselníků:
WW__CK00 - číselník EANů
WW__ZK01 - číselník zboží
WW__O201 - číselník obalů
WW__ZS01 - číselník skupin zboží
po importu se soubory přejmenují na požadovanou agendu místo WW
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- import je možné provést v libovolné agendě
- při importu by měly být dostupné následující číselníky:
HR__CK00 - číselník EANů
HR__ZK01 - číselník zboží
HR__O201 - číselník obalů
HR__ZS01 - číselník skupin zboží
HD__CK00 - číselník EANů
HD__ZK01 - číselník zboží
HD__O201 - číselník obalů
HD__ZS01 - číselník skupin zboží
a nejlépe i číselníky z některé velké prodejny (není nezbytné):
XX__CK00 - číselník EANů
XX__ZK01 - číselník zboží
XX__O201 - číselník obalů
XX__ZS01 - číselník skupin zboží
- příklad vstupního souboru C:\PLUWHRUZ.TXT - soubor musí existovat:
EAN

Plutext
Prodcena Nakcena

Cislo
Nakcenabd Tand

DPH
1;PAŠTIKA

;
;60.00000; 62.85569; 57.66577;

0;

;27005
;125.0000;114.82060;105.34000;

0;

L
;575140
;19.80000; 16.14111; 14.80836;

0;

KG
;03320
;32.80000; 27.20640; 24.96000;

0;

9
280001;MASO HOVĚZÍ KRK
9
40822938;FANTA 05L
9
8595229901518;MUSLI SUŠENKY ČOKOL 240G
9
- import číselníků probíhá následovně:
- do číselníku obalů se doplní obal:
199 - vratné láhve
- do číselníku skupin zboží se doplní skupiny:
198 - vážené zboží
199 - původní zboží
- ze vstupního souboru se importují pouze ty řádky, které mají:
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- neprázdný EAN
- neprázdný název
- DPH 9 nebo 19
- vstupní řádek se zpracuje podle EANu:
- pro EANy 27xxxx, 28xxxx, 29xxxx se pracuje s váženým zbožím
- pro 8-mi místné a 13-ti místné EANy se testuje, zda zboží se stejným
EANem existuje v číselnících agend:
HR ... VO potraviny
HD ... VO drogerie
XX ... MO
- pro jiné EANy se bere, že odpovídající zboží v agendách HR/HD/XX neexistuje
a doplní se nové zboží s číslem:
- 1aaaaa - pro EANy max. délky 5 číslic
kde aaaaa je max. 5-ti místný EAN
- 3bbbbb - pro ostatní EANy
kde bbbbb je pořadové číslo 00001-99999
- pokud pro EAN8/EAN13 v agendách HR/HD/XX odpovídající zboží neexistuje,
doplní se nové zboží s číslem:
- 4ccccc
kde ccccc je pořadové číslo 00001-99999
- u váhových EANů se nastaví v číselníku zboží pole Int32_01 na 1, jinak na 0
- v číselníku zboží se nastaví pole podle údajů ve vstupním řádku:
Cena01 ... nákupní cena bez DPH
Cena02 ... prodejní cena včetně DPH
ZdrojovaCena ... nákupní cena bez DPH
Skupina ... 198 pro vážené zboží (27/28/29xxxx), 199 pro ostatní zboží
Obal2 ... 199 - vratné láhve - pokud je pole Tand ve vstupním řádku
nenulové
pro zboží, které podle EANu existuje v agendách HR/HD/XX, se dosadí:
Umisteni2 ... agenda HR/HD/XX, ze které bylo převzato nastavení
- na závěr se vypíše, kolik se podařilo najít podle EANu existujícího zboží
v agendách HR/HD/XX
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- pro testovací vstupní soubor s 24.226 řádky i data agend HR/HD/XX se
převedlo (na testovacích datech trvá import cca. 45 minut):
pro 12.701 vstupních řádků se našlo zboží v HR/HD/XX podle EANu
- 23.465 EANů
- 1 obal (199)
- 248 skupin zboží
- 22.190 zboží
1-59999 ... 10x zboží VO
6xxxx ... VPZ VO
7xxxx ... VPZ VO
8xxxx ... VPZ VO
1xxxxx ... původní zboží s EANy xxxxx
27xxxx ... vážené zboží
28xxxx ... vážené zboží
29xxxx ... vážené zboží
3xxxxx ... původní zboží s chybným EANem, pořadové číslo
4xxxxx ... původní zboží s neexistujícím EAN8/EAN13 v HR/HD/XX, pořadové číslo
5xxxxx ... drogerie
6xxxxx ... drogerie
1xxxxxx ... drogerie
69xxxxxx ... drogerie
70xxxxxx ... drogerie
94xxxxxx ... drogerie
95xxxxxx ... drogerie

8.18 POS
2009.03.02a / 12:00
002) Úprava pro uživatele 112016
- pro agendu XX se u všech tiskových sestav použije nezkrácená hlavička
- nezkrácená hlavička se použije i při tisku deníku dokladů na skladě

8.19 PRM
2011.11.16b / 14:00
001) Vyřazena podpora a funkce PRM pro uživatele 112016
- zrychlení skladových operací
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2011.06.08a / 09:00
002) Import dokladu PRM - doplněno logování

2011.05.12c / 11:00
001) Upraven import dokladu PRM
- doplněno logování
- doplněno do všech větví importu
- pro uživatele 112016, agendu HR a partnera 999xxx - PRM
se pro TypZbozi<>1 zboží nenaimportuje
parametr Typ zboží je v:
Karta zboží / Uživatel / Typ zboží (vlevo dole)

2010.12.15a / 09:00
001) Odeslání SALDO.F5 a PRM - uživatel 112016
- upraveno hlášení o správném odeslání - samostatné signalizuje SALDO.F5 a PRM

2010.11.25a / 17:00
002) Opraveno nastavení ceny PRM - při některé kombinace funkcí možný chybný zápis
zásob při importu dokladu pro PRM

2010.10.01a / 08:00
001) Export / Import akčních cen PRM
- doplněny informace o PC, ze kterého je prováděn export

2010.08.04a / 11:00
001) Export PRM
- místo EANu uvedeno číslo zboží
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2010.04.28a / 09:00
002) Úprava pro uživatele 112016
- pokud je v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje
zaškrtnuto pole (vlevo dole, síťový parametr)
Import PRM1
provede se spolu s importem SALDO.F5 i import PRM1 dat
POZOR - je nutné zaškrtnout POUZE na místě importu a ne v Ostravě,
protože při importu dochází k nulování obsahu tabulky HR__PRM1
a následným importem do ní POUZE polí nutných ke stanovení
prodejní ceny
v místě importu musí již tabulka HR__PRM1 existovat

2010.04.27a / 09:00
002) Export PRM1 dat
- upraveno
- ručně lze spolu se SALDO.F5 odeslat:
- Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / SALDO.F5 / Odešli SALDO.F5 přes WS

2010.04.26a / 16:00
002) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen
- upraven výběr řazení podle sloupců - AutoInc

2010.04.26a / 16:00
004) Spolu s exportem SALDO.F5 se provádí i export dat tabulky PRM1

2006.10.28a / 18:00
001) Servis / Import dat / Import PRM
- při importu se doplní názvy zboží
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- doplněna funkce pro jednorázové doplnění názvů zboží ve všech větách PRM
- oprávnění
8427 Import PRM - Doplň názvy zboží

2005.10.01b / 16:00 BETA
001) PRM
- pro odběratele 999033 a 999038 se použije mustr FA místo HRUDPCFA
- seznam až 8-mi speciálních odběratelů lze nastavit v:
Servis / Konfigurace / Skad/POS / PRM - standardní FA pro odběratele

2004.12.30d / 15:00
02) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen
- doplněn TEST
- doplní automaticky TypZbozi=1 a CarkovyKod do číselníku zboží

2004.12.28b / 18:00
01) Servis / Import dat
- záložka Import PRM
- význam polí importní tabulky
P01 ... PLU, číslo zboží
P02 ... EAN, čárkový kód
P03 ... NC, nákupní cena
P04 ... PC. prodejní cena

2004.11.28g / 16:00
01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- doplněn Tisk
- podle čísla zboží
- podle AutoInc
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2004.11.28f / 15:00
01) Sklad - Export PRM
- pro partnera 999xxx se automaticky nastavují nákupní a prodejní ceny
podle nastavení v Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
přednost má cena s nejvyšší prioritou (nejmenší číslo)
přednost má cena nastavená pro konkrétního partnera (prodejnu)
všechny výpočty se logují - v případě problémů hledejte v logu L4 ###

2004.11.28e / 13:00
01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- pro Přidej je možné nastavit dalších 12 čísel prodejen se stejnou
akční cenou

2004.11.28d / 12:00
01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- zadání a aktualizace údajů:
Číslo zboží
Priorita
Datum OD
Datum DO
Číslo partnera
Nákupní cena
Prodejní cena
Označení akce

2004.11.28c / 10:00
01) Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- doplněny akce oprávnění:
7176 - PRM - Přidat
7177 - PRM - Opravit
7178 - PRM - Zrušit
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7179 - PRM - Tisk
- data uložena v tabulce aa__PRM1
- přehled polí pro SQL:
AutoInc
... číslo věty
Cislo
... číslo zboží
Cislo32
... čárkový kód zboží
Nazev
... název zboží
NazevASCII
... název zboží pro vyhledávání
Stav
... priorita
ZmenaDatum
... Datum OD
ZmenaDatumServer ... Datum DO
PocetDni
... Datum OD ve tvaru RRRRMMDD
Dodavatel
... Datum DO ve tvaru RRRRMMDD
BlobMemoStav ... Číslo partnera
ZmenaPocet
... nákupní cena * 100
Skupina
... prodejní cena * 100
Poznamka
... označení akce
ZmenaKod
ZmenaKdo
ZmenaPC

... kód změny věty
... číslo uživatele
... číslo počítače

- doplňujeme
02) Pro partnera 999xxx se neprovede standardní export dokladu na USB/disketu
(musí být ale nastaven, jen je nahrazen vytvořením exportního souboru pro E-mail)

2004.11.28b / 07:00
01) Sklad - Export PRM
- lze nastavit E-mailovou adresu, na kterou se exportní soubor odešle
- Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- zatím pouze prázdné - pro nastavení oprávnění 7175
- k tisku dokladu lze použít i Win Tisk

2004.11.28a / 06:00
01) Sklad - Export PRM
- doplněny akce oprávnění:
7170 - PRM - export
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7171 - PRM - E-mail
7172 - PRM - Ulož do souboru
7174 - PRM - E-mail - opakování
7175 - PRM - nastavení cen
- seznam dokladů
- na pravé tlačítko myši nad zvoleným dokladem se zvolí Export PRM
v zobrazeném okně je zobrazen tvar exportního souboru a informace
o stavu jeho odeslání E-mailem
stav 1-3 ... exportní soubor byl vytvořen při uzavření dokladu
při tisku
v seznamu dokladů zobrazeno jako 1/ - 3/ před názvem
partnera
stav 9 ... exportní soubor byl odeslán E-mailem
v seznamu dokladů zobrazeno jako @/ před názvem
partnera
- E-mail, E-mail - opakování ... odeslání souboru PRM E-mailem
- Tisk ... tisk souboru PRM
- exportní soubor xxxxxxxx.PRM, kde xxxxxxxx je číslo dokladu včetně
levostranných nul, je uložen v tabulce hlaviček dokladů aar_X_xx
v poli BlobMemo a jeho stav v poli BlobMemoStav
kopie exportního souboru zůstává v adresáři \TEMP
všechny zápisy do exportního souboru se logují - [PRM/xxx]
- pro export PRM je nutné nastavit:
a) pro partnery 999xxx v číselníku partnerů:
- do pole Uživatel / Středisko ... typ prodejny - 1=A / 2=B / 3=C
- do pole Kontakt / E-mail ... E-mailovou adresu
b) pro zboží v číselníku zboží
- do pole Základ / Čárkový kód ... čárkový kód požadovaný dodavatelem

PRM - odeslání dokladů
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

759

760

ES manas 2022 - Technická dokumentace

from
HR7_X_FA
where
(cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999) and
(blobmemostav<9) and
(barva=1)
and (cislopartnera<>999033)
and (cislopartnera<>999038)
- pouze pro partnery PRM, t.j. cesta 999, mimo nastavene odberatele (999033
a 999038)
- BlobMemoStav by mel byt 1
- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren

8.20 Prodejna Brno
2010.04.17b / 01:00
002) Úprava pro uživatele 112016
Prodejna Brno
Databáze zboží ZBOZI.DBF má následující strukturu:
Structure for database: ZBOZI.DBF
Number of data records: 47629
Date of last update : 03/10/10
Field Field Name Type
Width
Dec
1 JKPOV
Character
13
14. 2 NAZEV
Character
40
54. 3 MNOZSTVI
Numeric
11
3
4 REZ_MN
Numeric
10
3
5 OZ_MN
Numeric
11
3
6 OBJEDN
Numeric
10
3
7 PRU_CENA
Numeric
13
5
109. 8 POS_CENA
Numeric
12
2
... Cena01
9 ZASOBA
Numeric
10
3
10 MAX_ZAS
Numeric
10
3
11 TOLERANCE
Numeric
2
12 PRIRAZKA
Numeric
3
146. 13 PRO_CENA
Numeric
12
2
... Cena02
158. 14 MJ
Character
2
160. 15 INT_KOD
Numeric
15
175. 16 CAR_KOD
Character
13
17 SKUP
Numeric
4
18 DAT_PP
Date
8
200. 19 DAN
Numeric
4
1
20 PS_CENA
Numeric
12
4
21 PS_MNOZ
Numeric
10
3
226.
22 INV_MNOZ
Numeric
10
3
23 PRIRAZK2
Numeric
3
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24 PRO_CEN2
25 PRIRAZK3
26 PRO_CEN3
27 PRIRAZK4
28 PRO_CEN4
29 PRIRAZK5
30 PRO_CEN5
31 HR2
32 HR3
33 HR4
34 HR5
35 DEN_OBR
336.
36 DRUH
37 BALENI
38 HMOTNOST
39 DODAV
40 POS_DODAV
41 VOLNA1
42 VOLNA2
43 SYMBOLY
44 VELIKOST
45 UNVYB
46 KODSL
47 VAHA
48 PCZMENA
49 DATUP
464. 50 MJM
470. 51 MNOMJM
482. 52 CENA_MJM
53 UMIST
54 MNOZK
55 DAL
56 SKUPLIM
** Total **

Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Character
Numeric
Numeric
Numeric
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
Numeric
Logical
Date
Character
Numeric
Numeric
Character
Numeric
Numeric
Numeric

12
3
12
3
12
3
12
7
7
7
7
12

2
2
2
2

2
1

8
8
6
6
30
30
15
6
6
1
2
1
8
6
12
12
20
10
6
4
534

Převod je proveden podle posledního převodu
prodejny Karin.
- číslo zboží je odvozeno z pole Int_Kod
je převedeno na 8-mi místné číslo 1xxxxxxx,
kde xxxxxxx je pravých 7 míst z pole Int_Kod
- název zboží je odvozen z pole Nazev, které je
převedeno z kódu Latin 2 do 1250
- do pole PLU je přavzato původní pole Int_Kod
- do pole ZdrojovaCena je dosazeno pole Pru_Cena
- do pole Cena01 je dosazeno pole Pos_Cena
- do pole Cena02 je dosazeno pole PRO_Cena
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- do pole ZasobaMJ je dosazeno pole INV_Mnoz
a pokud je nekladné tak pole Mnozstvi
- do pole Skupina je dosazeno pole Skup
- do pole EAN je dosazeno pole Car_Kod
- pole DPH 0/1/2 je nastaveno podle pole Dan 0/10/20
- vázaný obal Obal2 - 19 je nastaven pro O v poli Druh
- pro EAN začínající 24/28/29 je do pole Int32_01
dosazeno 1 (číslo váhy)
- kromě číselníku zboží je vytvořen
číselník EANů, skupin zboží a obalů
- v adresáři \TEMP se vytvoří soubor brno.csv
s poli z ZBOZI.DBF použitými pro import,
import je tak možné ověřit v MS Excel
Postup převodu:
1) soubor ZBOZI.DBF uložte do podadresáře \DATA
2) v ES manas zvolte Hruška / Hruška / Brno
3) do pole Agenda, do které se bude importovat
zadejte 2 znaky označení agendy, kterou budete
na prodejně používat, např. XX
4) Pokud nezaškrtnete pole
Importovat i věty s nulovou zásobou
budou se importovat pouze věty, které mají
nenulovou zásobu (kladnou nebo zápornou)

8.21 Prodejna Znojmo
2009.01.02a / 16:00
001) Úprava pro uživatele 112016
- Hruska / Hruska / Znojmo
- v prave polovine Prodejny Karin
- vstupni soubor ZBOZI.DBF musi byt umisten v podadresari \DATA
modre je uvedena presna cesta k souboru

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Hruška

- Agenda, do ktere se bude importovat
asi XX, pripadne lze zvolit jinou
- po spusteni Import se vlevo dole zobrazuje po stovkach
pocet naimportovanych polozek
- vytvari se tyto ciselniky:
aa__Z201 - zbozi
... puvodni cislo je v textovem poli PLU
... cislo se tvori 10000000 + puvodni cislo
... vazany obal 19 se bere pro neprazdne vstupni pole Druh
... vazene zbozi s EANy 2x by melo byt spravne nastaveno
aa__O201 - obaly
... jen obal 19 Lahev
aa__ZS01 - skupiny zbozi
aa__CK00 - EANy
aa je agenda nastavena v okne pri importu

2008.02.05b / 19:00
001) Hruška / Hruška / Znojmo
- EANy 28xxxx a 29xxxx se berou jen 6-ti místné

2008.01.27a / 18:00
001) Hruška / Hruška / Znojmo

8.22 Přehled obratů za dodavatele
2007.04.08a / 12:00
003) Hruška - Přehled obratů za dodavatele
- upraven název partnera v mohruska.csv

2007.01.08a / 15:00
001) MO Hruška - Přehled obratů za dodavatele
- oprávnení: 8500 MO Hruška - Přehled obratů za dodavatele
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

763

764

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- pro zvolené:
Agenda, Období (v roce datumu zpracování), Doklady Typ ceny 5/6/Vše
- pouze pro nexusDB2
- výstupem je tisková sestava a Excelová tabulka
c:\mohruska.csv

8.23 Rabat
2004.04.26e / 18:00
01) Hruška
- Export pole Rabat/Z
- do souboru c:\rabat.txt vyexportuje zboží s nenulovým polem Rabat
číslo_zboží rabat
- Import pole Rabat/Z
- ze souboru c:\rabat.txt doplní pole rabat do číselníku zboží

8.24

Rozbor MO
2021.02.22a / 00:00
004) 2125 - Účto - Rozbory MO
Účetnictví / Sestavy / Rozbory / Maloobchod
- upraveno pro účty: 521+524+527+528

2011.07.01a / 08:00
001) Hruška / Hruška / Rozbor MO
- sloupec Úpravy leasing nahrazen sloupcem Odpisy - suma účtu 551.xxx

2007.11.10a / 10:00
001) Hruška / Rozbor MO
- sloupce obsahující % jsou na konečném součtu počítány ze součtů
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sloupců

2007.08.13a / 15:00
002) Hruška / Hruška / Rozbor MO
- rozbor maloobchodu
- oprávnění 8561 Hruška - Rozbor MO - Generování
- parametry:
- datum OD/DO
- vyloučení střediska 407 - po zaškrtnutí se vyloučí středisko 407
- vyloučení střediska 507 - po zaškrtnutí se vyloučí středisko 507
- po řádcích
- po zaškrtnutí se vygeneruje sestava, ve které je prodejna na
řádku, částky jsou uvedeny v milionech Kč
- při nezaškrtnutí je každá prodejna na několika řádcích, částky
jsou uvedeny v tisících Kč

2000.07.02a / 13:00
- Rozbory - MO sit
- lze zaskrtnout za vsechny typy cen = vsechny partnery

8.25 Rozbory
2008.07.09a / 10:00
001) Uživatel 112016
- počet dodavatelů v rozborech rozšířen z 200 na 300

8.26 Saldokonto
2011.09.27a / 00:00
004) Hruška / Hruška
- Saldokonto
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- generování a tisk závazků a pohledávek upraveno pro rok
minulý
aktuální
následující

2003.06.27a / 13:00
03) Hruška / Hruška / Saldokonto
- nové funkce:
- Doplň saldo HR3_UH11
- Doplň saldo HR3_UH12
- Doplň saldo HR3_UR11
- Doplň saldo HR3_UR12
- funkce v reálu na fyzické úrovni doplňuje do hlaviček
a řádků účetních dokladů údaje nutné pro generování saldokonta
z řádků - pro již existující účetní doklady
obdobně jsou tyto údaje doplňovány v reálu při všech
ostatních funkcích programu
- UH musí být provedeno před UR
- doporučujeme před provedením funkcí zálohovat uvedené
účetní tabulky

8.27 Tisk
2007.11.24a / 10:00
001) Úprava pro uživatele 112016:
- minimalizován mustr sestavy, hlavička jen 2 řádky

8.28 Účetnictví
2002.07.30a / 09:00
01) Účetnictví - pouze pro Hruška s.r.o.
- Servis / Data / Import dat / Účetnictví
- HR2_UH15 - zaúčtování MO / GPC
- zaúčtování tržeb MO z GPC - jméno partnera prázdné
- zadá se účet banky, např. 221501
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- funkce se spustí nejprve bez zaškrtnutého pole Zaúčtovat
- vytvoří se pouze protokol - po jeho odsouhlasení
se funkce spustí znovu se zaškrtnutým polem Zaúčtovat
- HR2_UH15 - zaúčtování MO / VYP
- zaúčtování tržeb MO z VYP - jméno partnera VKLAD HOTOVOSTI
- zadá se účet banky, např. 221501
- funkce se spustí nejprve bez zaškrtnutého pole Zaúčtovat
- vytvoří se pouze protokol - po jeho odsouhlasení
se funkce spustí znovu se zaškrtnutým polem Zaúčtovat
- HR2_UH15 - zaúčtování mezd - ručně
- do zpracování se berou všechny věty s VS=9 a částkou MD 100-20.000 Kč
- funkce se spustí nejprve bez zaškrtnutého pole Zaúčtovat
- vytvoří se pouze protokol - po jeho odsouhlasení
se funkce spustí znovu se zaškrtnutým polem Zaúčtovat
- na konci protokolu je součet, který se ručně zaúčtuje

8.29 VP
2007.11.03d / 21:00
001) Sklad - úprava pro uživatele 112016
- na dokladech typu VP/VR může být partner POUZE s číslem 137xxx

8.30 Zálohová faktura
2009.09.02a / 18:00
001) Agenda HP + typ dokladu FZ - Zálohová faktura
- při zadání použita egalizace 1
-1*1,90*50010 ... zatížení 1,90/1,09 = 1,743
+1*1*50010 ...... zatížení 1/1,09 = 0,826

2009.09.01a / 00:00
001) Agenda HP + typ dokladu FZ - Zálohová faktura
- upraveno celkové zatížení v poli CastkaPoslednihoSmiru v hlavičce dokladu
ze zadané částky (prodejní cena včetně DPH) se odečte DPH
Př.:
-1*1,90*rohlik ... zatížení 1,90/1,09 = 1,743

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

767

768

ES manas 2022 - Technická dokumentace

+1*1*rohlik ...... zatížení 1/1,09 = 0,826
celkové zatížení v poli CastkaPoslednihoSmiru za doklad = -0,83 Kč

8.31 Zápočet
Inventura zboží
Generuj zápočet - celková cena
- význam zaškrtávacího pole Vynech zboží 1xxxx - 4xxxx
- zaškrtnuto - zpracovává pouze zboží v intervalu mimo 10000 - 49999
- nezaškrtnuto - zpracovává pouze zboží v intervalu 10000 - 49999
- oprávnění 2163 - Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem
- obdobná funkce - zjistí se celková cena přebytku ve zdrojové ceně a
přebytky se započítávájí s manky až do výše ceny přebytku
pro kontrolu musí být údaj SumaZ Kč (suma zápočtu přebytku a závazku
vyjádřená v Kč) nulový
Zpracuj K1
- oprávnění 2156 - Hruška/INV/Z - Zpracuj K1
- vybere se soubor s K1
- do polí Vyloučené zboží se uvedou čísla zboží, která mají být
vyloučena z importu
- z K1 se importuje MJ a cena Kč/MJ z řádku konečných zásob KZ, číslo
a název zboží se bere z hlavičky zboží,
obaly jsou ignorovány, součty na konci sestavy jsou rovněž ignorovány
- použitá pole číselníku zboží:
Double_02 ... K1MJ - množství MJ dle K1
Currency_02 ... K1KcMJ - cena MJ dle K1, je-li nulová, dosadí se
pole ZdrojovaCena
Currency_03 ... K1CenaCelkem - cena celkem dle K1
Zpracuj PF - Proforma faktury
- oprávnění 2157 - Hruška/INV/Z - Zpracuj PF
- zadá se minimální a maximální číslo dokladu proforma faktury
- do polí Vyloučené zboží se uvedou čísla zboží, která mají být
vyloučena z importu
- použitá pole číselníku zboží:
Double_03 ... PFMJ - množství MJ dle Proforma faktury
Zpracuj ZA - Zakladač
- oprávnění 2158 - Hruška/INV/Z - Zpracuj ZA
- zadá se jméno tabulky zakladače nebo se pole ponechá prázdné pro
samostatné vynulování pole Double_04 v číselníku
zboží
- do polí Vyloučené zboží se uvedou čísla zboží, která mají být
vyloučena z importu
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- použitá pole číselníku zboží:
Double_04 ... ZAMJ - množství MJ dle Zakladače
Generuj - množství
- oprávnění 2159 - Hruška/INV/Z - Generuj - množství
- použitá pole číselníku zboží:
Double_05 ... kladný přebytek / záporné manko v množství MJ
Double_06 ... manko - zápočet přebytku, množství MJ - 1. doklad pro
zápočet přebytku a mank
Double_07 ... manko - zůstatek manka, množství MJ - 2. doklad
zůstatku mank
- generuje soubor c:\zapocet.txt určený pro import DL zápočtu
přebytku a mank
generuje soubor c:\manka.txt určený pro import DL zůstatku mank
soubory se naimportují do zvoleného typu a datumu dokladu funkcí
Sklad / Import dokladu
formát souboru:
- řádky začínající ; jsou poznámky, které se neimportují
číslo_zboží ; množství_MJ ; cena_MJ
postup generování:
- přebytkem se rozumí kladný rozdíl inventurní_stav dokladový_sklad
kde inventurní_stav je součet množství MJ z proforma faktur a
zakladače
dokladový_sklad je množství MJ z K1
- za skupinu zboží se považuje pravé 4-místné číslo z čísla skupiny
- nejprve se průchodem číselníku zboží pro každou skupinu stanoví
celkový přebytek v množství MJ
- v dalším průchodu se pro každé zboží podle skupiny postupně
vyrovnává celkový přebytek až k nule vůči mankům pro
zboží ve stejné skupině
- v následujícím průchodu se zjištuje, zda nezbyl nezapočtený
přebytek pro některou skupinu
zboží a tento se započte s mankem nyní již libovolného zboží (i v
jiné skupině zboží)
- na závěr se v posledním průchodu do souboru c:\zapocet.txt
zapisuje:
- pro kladné pole Double_05 (přebytek)
číslo_zboží ; -Double_05 ; Currency_02
- pro záporné pole Double_05 (manko)
číslo_zboží ; Double_06 ; Currency_02
- a do souboru c:\manka.txt zapisuje:
- pro záporné pole Double_05 (manko)
číslo_zboží ; Double_07 ; Currency_02
Generuj - cena celkem
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- oprávnění 2163 - Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem
- obdobná funkce - zjistí se celková cena přebytku ve zdrojové ceně
a přebytky se započítávájí s manky až do výše ceny přebytku
Tisk - zápočet přebytku
- oprávnení 2160 - Hruška/INV/Z - Tisk - zápočet přebytku
- tiskne soubor c:\zapocet.txt určený pro import DL zápočtu přebytku
a mank
- součty MJ a celkem Kč by měly být nulové, jde o zápočet přebytku a
mank
- doklad by se měl do DL naimportovat s obráceným znaménkem
Tisk - manka
- oprávnění 2161 - Hruška/INV/Z - Tisk - manka
- tiskne soubor c:\manka.txt určený pro import DL zůstatku mank
- součty MJ a celkem Kč udávají celková manka
- doklad by se měl do DL naimportovat s obráceným znaménkem
- doklad by měl dorovnat K1 na inventurní stavy (finančně, ne
množstevně pro zápočet manka s přebytkem)
Tisk - obaly
- oprávnění 2162 - Hruška/INV/Z - Tisk - obaly
Oprávnění
2156 Hruška/INV/Z - Zpracuj K1
2157 Hruška/INV/Z - Zpracuj PF
2158 Hruška/INV/Z - Zpracuj ZA
2159 Hruška/INV/Z - Generuj - množství
2160 Hruška/INV/Z - Tisk - zápočet přebytků
2161 Hruška/INV/Z - Tisk - manka
2162 Hruška/INV/Z - Tisk - obaly
2163 Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem

9

Konfigurace

9.1

Binární konfigurace
2013.07.31a / 00:00
002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu

¨

- zrušena binární konfigurace (INI1.BIN, INI2.BIN, ...)
v PC00 (99997x,99998x,999991,999992)
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2011.08.29a / 14:00
002) Doplněna nová binární konfigurace programu pro nové připravované parametry:
- lokální uložena v adresáři programu v souborech
INI1.BIN - rozšířená
INI2.BIN - základní
pro případ porušení soboru s konfigurací je uchováván stav za poslední
týden v souborech:
*.BI1 - pondělí
...
*.BI7 - neděle
obdobně je doplněna i síťová binární konfigurace, uložená v tabulce PC00
ve větách:
999991 / BlobMemoPoznamka - INI1_LAN.BIN - rozšířená
999992 / BlobMemo
- INI2_LAN.BIN - základní
a týdenní kopie:
999971 /
999981 /
...
999977 /
999987 /

9.2

BlobMemoPoznamka - INI1_LAN.BI1 - pondělí - rozšířená
BlobMemo
- INI2_LAN.BI1 - pondělí - základní
BlobMemoPoznamka - INI1_LAN.BI7 - neděle - rozšířená
BlobMemo
- INI2_LAN.BI7 - neděle - základní

Číslo počítače
2010.05.04a / 09:00
002) Místo dosavadního čísla počítače nastaveného v konfiguraci použito nové
5-ti místné jedinečné číslo počítače 0 - 65535, které se nastaví automaticky
Tabulka číselníku počítačů má název ____PC02

9.3

Konfigurace
2016.12.27b / 14:00
005) Konfigurace - uživatel 112016
- na VO doporučuji ručně překopírovat konfiguraci HRG_PC00.nx1 na HRH_PC00.nx1

2015.10.12b / 14:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

771

772

ES manas 2022 - Technická dokumentace

001) Pro uživatele 112016 odblokován parametr konfigurace:
INI_PlochaTlacitkaOK_Lokalni
INI_PlochaTlacitkaOK

2014.05.29b / 12:00
001) Konfigurace
- doplněno výrazné upozornění (vlevo nahoře):
POZOR - na počítačí MUSÍ být nainstalována tiskárna!

2014.05.29a / 00:00
002) Vyřazena konfigurace 3. POS pro nedotykovou pokladnu

2013.09.04a / 00:00
003) Servis / Konfigurace
- Číselník uživatelů [ADMIN]
- Seznam skupin oprávnění (role)
- Seznam akcí oprávnění
- Povolení akcí oprávnění
- nahoře vlevo vedle názvu tabulky doplněn i počet vět

2013.07.31a / 00:00
002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu
- zrušen číselník PC (PC01)
- zrušeny tabulky PC02 a PC03
- v konfiguraci a konfiguraci mezd dole tučně zobrazeno:
agenda/rok znak/rok, tabulka konfigurace, číslo PC a číslo a jméno uživatele
stejné údaje jsou zobrazeny dole tučně i v F12 - Globální funkce
stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Přihlášení
stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Mzdy
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stejné údaje jsou zobrazeny dole netučně i v okně Pekárna
stejné údaje dále doplněny do:
- Seznam skladových dokladů / Základ - dole uprostřed
- většiny oken účetnictví a evidence majetku

2013.07.31a / 00:00
007) zcela přepracována práce s konfigurací
- pro uživatele 112016 mimo POS použita roční tabulka aar_PC00, kde aa je agenda a r je znak roku
- pro ostatní uživatele použita tabulka aaA_PC00, kde aa je agenda

2012.03.19a / 12:00
003) Servis / Konfigurace / 1. Program
- v záložce Zakladač
doplněny lokální parametry:
Tisk při výdeji
... při zaškrtnutí se zaškrtne pole Tisk v výdeji ze zakladače, implicitně nezaškrtnuto
Číslo systémového mustru
... číslo systémového mustru pro tisk při výdeji ze zakladače, implicitně 12302
... mustr převezměte z 12301 a upravte pro odlišení od příjmu

2012.03.18b / 12:00
002) Servis / Konfigurace / 1. Program
- doplněna záložka
Zakladač
s lokálními parametry:
Tisk při příjmu
... při zaškrtnutí se zaškrtne pole Tisk v příjmu na zakladač, implicitně nezaškrtnuto
Číslo systémového mustru
... číslo systémového mustru pro tisk při příjmu na zakladač, implicitně 12301
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2011.07.23a / 00:00
001) Servis / Konfigurace / SQL / SQL dotaz kombinovaný ...
- pro POS upraveno pro použití starších kombinovaných SQL dotazů určených původně pro
FlashFiler

2010.12.29a / 17:00
001) Konfigurace pro uživatele 112016 - velkoobchod
- podle datumu zpracování se použije odpovídající tabulka roční
konfigurace:
2010 - HRA_PC00
2011 - HRB_PC00
2012 - HRC_PC00
atd.
neplatí pro maloobchod, kde od verze programu 2010.05.04a / 09:00
je použita průběžná tabulka konfigurace
XXA_PC00
použitá tabulka konfigurace je zobrazena dole uprostřed v okně Přihlášení a
vpravo nahoře v okně F12 - Globální funkce

2010.05.26a / 12:00
003) Lépe ošetřen zápis do konfigurace

2010.05.04a / 09:00
003) Tabulka PC00 obsahující síťovou konfiguraci upravena z roční na trvalou
původní název aar_PC00 se mění na aaA_PC00
aa je agenda, r je znak roku, pro rok 2010 je to A
aktuální konfigurace pro rok 2010 tak zůstane nastavena trvale i v dalších letech
a konfigurace se nebude přebírat vždy do nového roku
tabulka aaA_PC00 tak slouží již pouze pro konfiguraci a ne jako číselník PC

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Konfigurace

FAQ - Konfigurace
- uložena v tabulce aaA_PC00, kde aa je agenda
- přehled vět konfigurace:
123456 - v poli Cislo32 zašifrované systémové heslo
999995 - pekárna - BlobMemoPoznamka - MANASP.INI
999996 - mzdy - BlobMemoPoznamka - MANASL3.INI
999997 - minimální - ZmenaDatum a maximální - ZmenaDatumServer datum
999998 - minimální - ZmenaDatum účetnictví
999999 - síťová konfigurace - BlobMemoPoznamka - MANASL.INI

2010.04.24a / 00:00
003) Konfigurace - 2. Sklad, POS - upraveno

2009.12.31a / 00:00
006) Upraveno a zrychleno převzetí konfigurace do nového roku

2009.12.27a / 12:00
001) Při prvním zadání datumu z roku 2010 v okně Přihlášení se automaticky
převezme konfigurace z roku 2009 do roku 2010
- upraveno

2009.12.23c / 20:00
003) Při prvním zadání datumu z roku 2010 v okně Přihlášení se automaticky
převezme konfigurace z roku 2009 do roku 2010
v konfiguraci v roce 2010 je nutné nastavit variabilní symboly, pokud
se na POS používá generování daňových dokladů (faktur, ...)
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2009.09.30a / 00:00
005) Servis / Konfigurace / Editace manas.INI
- nová funkce pro snadnou editaci lokální konfigurace manas.INI ES manas
je nabídnuta k editaci v editoru Windows Notepad - po změně je nutné
zvolit v Notepad Soubor / Uložit a následně Soubor / Konec
- soubor manas.INI je umístěn v adresáři programu - ten je zobrazen v okně Konfigurace dole

2009.02.17a / 00:00
003) Hlídání implicitně nastavené konfigurace - upraveno

2009.01.07a / 09:00
001) Kontrola nastavení síťové konfigurace
- při každém čtení síťové konfigurace se ověřuje, zda je vyplněn následující parametr:
1. Program,... / Firma / Základní údaje / Sídlo
pokud ne - to může být způsobeno tím, že se v novém roce automaticky nepřevzala
síťová konfigurace z minulého roku - se zobrazí varovná zpráva:
Nastavte konfiguraci (není vyplněno: 1. Program,... / Firma / Základní údaje / Sídlo)
nebo ji převezměte z minulého roku (Servis / Převod konfigurace z minulého roku)

FAQ - Převzetí síťové konfigurace z minulého roku
1) Servis / Převod konfigurace z minulého roku
funkce není vázána na oprávnění
2) okno Přihlášení / Nový rok / Převzít konfiguraci z minulého roku
funkce není vázána na oprávnění

FAQ - Kdy se vytváří tabulka aar_PC00_hhmmss
- jde o kopii aktuální konfigurace, která se vytváří v následujících případech:
1) Servis / Reklamace programu ... u všech 5-ti typů reklamace
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2) F12 - Globální funkce programu / Zpráva autorovi programu / Odeslat reklamaci autorovi programu
3) Okno Přihlášení / Archivace / Archivace všech tabulek / Archivace všech lokálních tabulek
4) Okno Přihlášení / Archivace / Archivace tabulek agendy / Archivace lokálních tabulek agendy
5) při spuštění manas.exe a manasNX.exe po havárii programu mimo POS
bod 5) neplatí pro verze ES manas od 2008.11.01

2008.01.02b / 17:00
002) Servis / Převod konfigurace z minulého roku
- pokud nedojde při prvním spuštění programu v roce k automatickému převzetí
konfigurace z minulého roku, je možné použít tuto funkci

2007.07.30a / 15:00
002) Servis / Konfigurace
- doplněna funkce
Zapiš kompletní konfiguraci
- funkce zapíše do konfigurace všechny parametry
standardně se zapisují pouze ty parametry, u kterých se změnila
původní hodnota, a ta může být implicitní a parametr tak není
v konfiguračním souboru *.ini vidět (to ale nevadí, použije se
implicitní hodnota parametru)
manas.ini ... lokální konfigurace
manasL.ini ... opis síťové konfigurace
manasL3.ini ... opis síťové konfigurace mezd
síťová konfigurace je uložena v číselníku PC pod číslem PC:
999996 ... mzdy
999999 ... program
- tuto funkci jednorázově spusťte

2006.02.11a / 15:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

778

ES manas 2022 - Technická dokumentace

001) Konfigurace
- rozdělena na 4 samostatné části:
1. Program, ostatní moduly
2. Sklad/POS
3. POS
4. Účto
- rychlejší spuštění i ukončení

INI
1. 15 Program
2. 12 Sklad
3. 14 POS
4. 13 Ucto

Konfigurace
Nastavení jednotlivých funkcí celého programu i jednotlivých jeho částí se provádí v modulu Konfigurace.
Zde zadané údaje se při práci s programem převezmou do jednotlivých agend podle aktuální potřeby.
Některé údaje je nutno vyplnit před samotným zahájením práce s programem, protože jsou nezbytné pro
bezproblémový chod, jedná se např. o určení druhu účetnictví (implicitně nastaveno tzv. podvojné
účetnictví, při daňové evidenci nutno změnit), nastavení počátečních čísel variabilních symbolů,
saldokontních účtů apod. Doporučujeme proto všechny záložky modulu Konfigurace důkladně projít a
potřebné údaje doplnit. Modul otevřeme přímo z pracovní plochy nebo zvolíme v horní liště pracovní
plochy.
Zvolíme-li funkci Konfigurace, otevře se panel se záložkami, v nichž nastavujeme hodnoty sdílené v
celém programu. Hodnoty se nastavují podle jednotlivých modulů programu. Po otevření úvodního panelu
volíme požadovaný modul pro nastavení:
1. Program, ostatní moduly - první panel konfigurace, který obsahuje záložky:
Firma - zde nastavíme základní údaje firmy, na niž je pořízena licence programu. V horní části jsou
uvedeny údaje o firmě z instalačního CD, tj. identifikační číslo, DIČ a obchodní jméno firmy. Při prvním
otevření nově zadávané účetní agendy v tomto panelu v pravé horní části zrušíme zatrhnutí pole
Účetnictví, pokud nová agenda není účetnictví, ale daňová evidence
Pokud zpracováváme účetnictví pro jinou firmu, je nutno údaje o této firmě vyplnit v záložce Zpracovávaná
firma:
Název - zde uvedeme název firmy (obchodní jméno)
IČO - identifikační číslo firmy
DIČ - uvedeme, pokud je firma plátcem DPH
Adresa - v tomto poli zadáme znovu obchodní jméno firmy a dále její adresu, tj. sídlo podnikání - údaje v
tomto poli uvedené se převezmou při zpracování účetnictví do hlavičky účetního dokladu.
Program - základní nastavení a přizpůsobení práce s daty našim potřebám
Grafy - zobrazování a aktualizace výstupů ve formě grafů
Majetek - základní nastavení způsobu výpočtu odpisů rovnoměrných i zrychlených a případné změny při
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úpravě legislativy
Plánovač - zde je možno nastavit čas, kdy se mají generovat saldokontní sestavy při větším objemu
zpracovaných dat.
E-mail - údaje pro odeslání E-mailu
2. Sklad/POS
Zde nastavíme parametry pro zpracování a tisk dokladů v modulu Sklad - minimální a maximální datum,
variabilní symboly, použití systémových nebo uživatelských šablon atd.
3. POS
Zde nastavíme parametry pro práci programu v modulu POS - Pokladní systém
4. Účto
Zde nastavíme parametry pro práci programu v modulu Účto (i daňová evidence)
Úvodní panel funkce Konfigurace dále obsahuje tlačítka pro nastavení údajů společných pro celý
ekonomický systém manas. Jsou to:
Volba tiskárny
Nastavení tisku
Je možno nastavit požadovanou tiskárnu a implicitní způsob tisku dokumentů z programu manas.
Číselník uživatelů
Jednotlivým uživatelům přidělíme čísla podle našeho uvážení, v dalších krocích je možno nastavit pro
každého uživatele různý stupeň oprávnění, tj. rozsah použití programového vybavení manas.
Seznam skupin oprávnění
Seznam akcí oprávnění
Povolení akcí oprávnění
Číselník PC
Číselník agend
Číselník agend skladů
Číselník středisek

Převod konfigurace z minulého roku
Tato funkce převezme nastavení Konfigurace z minulého roku. Je možno ji použít, pokud při převodu dat
do dalšího roku došlo k poruše převáděných dat a nastavení programu nebylo převedeno v požadovaném
tvaru. Aktuální konfigurace je přepsána původní až po potvrzení.

Servis - konfigurace
Nastavení jednotlivých funkcí celého programu i jednotlivých jeho částí se provádí v modulu Konfigurace.
Zde zadané údaje se při práci s programem převezmou do jednotlivých agend podle aktuální potřeby.
Některé údaje je nutno vyplnit před samotným zahájením práce s programem, protože jsou nezbytné pro
bezproblémový chod, jedná se např. o určení druhu účetnictví (implicitně nastaveno tzv. podvojné
účetnictví, při daňové evidenci nutno změnit), nastavení počátečních čísel variabilních symbolů,
saldokontních účtů apod. Doporučujeme proto všechny záložky modulu Konfigurace důkladně projít a
potřebné údaje doplnit. Modul otevřeme přímo z pracovní plochy nebo zvolíme v horní liště pracovní
plochy:
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Servis - Konfigurace
Otevře se panel se záložkami, v nichž nastavujeme hodnoty sdílené v celém programu. Hodnoty se
nastavují podle jednotlivých modulů programu. Po otevření úvodního panelu volíme požadovaný modul pro
nastavení.
Dále volíme jednotlivé panely konfigurace:
1. Program, ostatní moduly - první panel konfigurace, který obsahuje záložky:
Firma
Program
Grafy
Majetek
Plánovač
E-mail
2. Sklad / POS
3. POS
4. Účto
Úvodní panel obsahuje dále tlačítka pro nastavení údajů společných pro celý ekonomický systém
manas.
Jsou to:
Volba tiskárny
Nastavení tisku
Je možno nastavit požadovanou tiskárnu a implicitní způsob tisku dokumentů z programu manas.
Číselník uživatelů
Jednotlivým uživatelům přidělíme čísla podle našeho uvážení, v dalších krocích je možno nastavit pro
každého uživatele různý stupeň oprávnění, tj. rozsah použití programového vybavení manas.
Seznam skupin oprávnění
Seznam akcí oprávnění
Povolení akcí oprávnění
Číselník PC
Číselník agend
Číselník agend skladů
Číselník středisek

Konfigurace - FIRMA
1. Základní údaje
Zde nastavíme základní údaje firmy, na niž je pořízena licence programu. V horní části jsou uvedeny
údaje o firmě z instalačního CD, tj. identifikační číslo, DIČ a obchodní jméno firmy.
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Při prvním otevření nově zadávané účetní agendy v tomto panelu v pravé horní části zrušíme zatrhnutí pole
Účetnictví, pokud nová agenda není účetnictví, ale daňová evidence.
Do polí níže zadáváme případně další doplňující údaje, které se odsud přebírají při práci s jednotlivými
moduly programu.
Na této záložce můžeme také nastavit změnu vzhledu jednotlivých oken programu manas. Zaškrtnutím
pole Povolení vzhledu změníme strohý "windowsovský" vzhled na implicitně nastavený. V pracovní ploše
programu můžeme vyzkoušet některý z více než padesáti vzhledů (design) oken programu a poté námi
vybrané číslo vzhledu zapíšeme do pole Vzhled. Program potom bude mít při každém dalším spuštění
námi vybraný vzhled pracovní plochy (zvolený vzhled se poprvé nastaví až po ukončení programu a
následném novém spuštění).
POS
POS lokální ... pro chování klienta jako POS (pokladní systém, prodej prostřednictvím PC) je nutno
zatrhnout jedno z těchto polí
Parametr Fulltext - Fulltext lokální - při zaškrtnutí se vyhledává zboží v řádku skladového/POS dokladu
fulltextově (kdekoliv v textu). Pokud nepoužijeme, vyhledává program od zadaného řetězce zleva. Červené
parametry mají význam pouze na daném počítači, černé jsou síťové.
Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) - tento parametr je implicitně zaškrtnutý, pokud zpracováváme
Daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a nepřevezmeme při otevírání firmy nastavení konfigurace
pro tento typ účetnictví, je nutno jako první krok vstoupit do konfigurace a zrušit zatrhnutí parametru
Účetnictví.
Vzhled - na pracovní ploše programu (ne v konfigurace) můžeme postupně vybírat z více než padesáti
druhů vzhledu pracovní plochy a oken programu. Námi vybrané číslo vzhledu potom zapíšeme do tohoto
pole v konfiguraci programu a program potom bude mít při každém dalším spuštění nastavený námi
vybraný vzhled pracovní plochy.
Povolení vzhledu - zaškrtnutím tohoto pole změníme strohý "windowsovský" vzhled pracovní plochy na
vzhled implicitně nastavený - v tomto případě pod číslem 6.
Mluvení - zaškrtneme-li pole mluvení, bude spuštění i ukončení programu doprovázeno slovním
komentářem.
2. Zpracovávaná firma
Pokud zpracováváme účetnictví pro jinou firmu, je nutno údaje o této firmě vyplnit v záložce Zpracovávaná
firma.
Název - zde uvedeme název firmy (obchodní jméno)
IČO - identifikační číslo firmy
DIČ - uvedeme, pokud je firma plátcem DPH
Adresa - v tomto poli zadáme znovu obchodní jméno firmy a dále její adresu, tj. sídlo podnikání - údaje v
tomto poli uvedené se převezmou při zpracování účetnictví do hlavičky účetního dokladu.

Konfigurace - PROGRAM
1. Základní nastavení
DPH nulové, snížené, základní - do polí v levé části panelu zadáme aktuální procentní hodnoty DPH dle
platného zákona. V číselnících se pak používá pro DPH nulové hodnota 0, pro sníženou sazbu hodnota
1 a pro sazbu základní hodnota 2.
Dále můžeme zatrhnout některou z možností nabízených na obrazovce:
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Drogerie ... při zatrhnutí pole je nastaven jeden ze skladů jako drogerie (speciální funkce pro jednoho
klienta), pro jednoduché zpracování účetnictví a jednoho skladu nemá význam
Náklady 4xx xxx ... zatrhneme při zpracování účetnictví pro neziskové organizace a současném
nastavení nákladových účtů ve tvaru 4xx xxx. V tomto případě se do výsledovky dostávají účty účtové
třídy 4 (ne 5).
Zobrazovat oprávnění ... při zatržení zobrazuje program vlevo dole aktuální číslo oprávnění
- při přihlášení systémovým heslem slouží ke zjištění čísel oprávnění pro požadované funkce programu
Číslo prodejny ... bude použito v sestavách modulu POS
Čistá plocha ...
Info Internet - lokál
Info Internet - LAN ... při zaškrtnutí alespoň jednoho z výše uvedených zaškrtávacích polí se budou
zobrazovat linky na informace na Internetu v oknech:
- Editace partnera
- Editace zboží
- INFO - partner
- INFO - zboží
Informace je tak možné plošně vypnout a zapnout je jen na těch klientech, kteří mají přístup k Internetu.
Volba výběru funkcí ... zde je možno nastavit nadpisy tří sloupců, které slouží k rychlému otevření funkcí
programu při nastaveném vzhledu "Výběr".
Volba vzhledu pracovní plochy
- v příkladu na obrázku bude po spuštění programu implicitně nastaven vzhled "Ikony". V průběhu práce
je možno vzhled pracovní plochy měnit pomocí přepínacích tlačítek uprostřed horní lišty pracovní plochy,
po ukončení a opětovném spuštění programu je vždy aktuální vzhled naposledy použitý.
2. Server
Nastavení základních parametrů serveru, měl by dělat odborník.
3. Agenda
V této záložce je informace o zkratce právě aktuální agendy, skladu a střediska.
V záložce Agenda lze mimo jiné nastavit:
Minimální datum
Maximální datum
Maximální datum splatnost (pro faktury)
Maximální datum spotřeby (pro zakladač)
a všechny datumy zadávané v programu se na tyto mezní údaje kontrolují.
Pro uživatele ADMIN jsou rozsahy datumů bez omezení, pouze při změně data při spuštění programu
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platí omezení a pokud má být zadáno datum mimo povolené rozsahy, je nutné po přihlášení volit funkci
Agenda, kde již datum půjde změnit bez omezení.
Číselník agend
Číselník agend skladů
Číselník středisek - po kliknutí na tlačítko se otevře panel se seznamem všech agend (agend skladů středisek) zpracovávaných programem. Je možno upravit název agendy (skladu, střediska), případně
nepoužívanou agendu (sklad, středisko) vyřadit ze seznamu.
4. Zabezpečení
Panel zabezpečení obsahuje tlačítka, kterými se vyvolají číselníky - uživatelů, seznam skupin oprávnění,
seznam akcí oprávnění a databáze obsahující povolení akcí oprávnění.
V číselníku uživatelů je možné definovat větu uživatele číslo 255 (správce programu) a nastavit jméno,
které se potom v košilce účetního dokladu uvede v poli Vyhotovil.
5. Cesty
Obsahuje odkazy na umístění programu a jeho jednotlivých databází na disku počítače.
6. Program
Zde můžeme nastavit hlasový výstup programu při spuštění a ukončení.
7. Fonty
V této záložce můžeme nastavit velikost a typ fontu (písma), který se použije při tisku jednotlivých
sestav v účetnictví. Standardní nastavení není nutno měnit.
8. Tisk
Zde nastavujeme velikost písma v jednotlivých typech textů v programu, dále počet řádků na list a počet
kopií tiskových sestav, který se automaticky nastaví při tisku v programu. Do tohoto panelu jsou
postupně doplňovány informace o dalších implementovaných funkcích programu v oblasti tiskových
výstupů.
9. Tisk 2 - Nastavení parametrů tisku
V tomto panelu máte možnost definovat umístění sestavy na tiskové stránce, lze nastavit:
- Počet řádků na stránce ... implicitně 56, samostatně pro tisk naležato
- Počet znaků v řádku pro velikost fontu 12-4, samostatně pro tisk naležato
- Počet volných řádků shora ... implicitně 0 = odsazení shora
- Počet volných znaků zleva ... implicitně 0 = odsazení zleva
- Tisk naležato ... zaškrtnout při plánovaných tiscích naležato
- lokální parametry, nutno vyzkoušet samostatně pro každou tiskárnu
10. Moduly
Zde můžeme zatržením zvolit pouze ty moduly programového vybavení manas, jež aktivně používáme a
ty se pak objeví v horní liště pracovní plochy po spuštění programu. Změna se projeví při dalším spuštění
programu.
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11. LOG
Slouží správci programu k nastavení logování vybraných činností programu. Při práci se u zvolených
činností zaznamenávají všechny provedené operace a pomocí tohoto mechanismu je možno dohledat
případný problém v činnosti programu, ve výstupních sestavách atd.

Konfigurace - GRAFY
Program v reálu v modulech sklad a pokladní systém zaznamenává nápočty a obraty důležitých
ukazatelů.
1. Grafy
V této záložce je možné povolit zobrazování grafů z minulého (M) a předminulého (P) roku a povolit
aktualizaci (v aktuálním roce - A) a zobrazování týdenních grafů.
2. Grafy měsíční
Zde se povolí, které parametry se mají zaznamenávat v měsíčních grafech v měsíčních grafech.
3. Grafy týdenní
Zde se povolí, které parametry se budou zaznamenávat v týdenních grafech.
4. Zpracování zásob
Zde se povolí, které parametry se mají zaznamenávat v pohybech.

Konfigurace - MAJETEK
Odpisy majetku se počítají pro každý rok samostatně. Základní nastavení způsobu výpočtu a případné
změny při změnách zákona nastavíme v Konfiguraci programu, v záložce Majetek (Servis/Konfigurace/
Majetek).
1. Základní nastavení
V úvodní záložce Základní nastavení je nastaven vždy aktuální rok odpisování majetku. Dále zde zvolíme,
zda program má počítat i odpisy daňové - implicitně jsou počítány odpisy účetní a program oba typy
odpisů počítá odděleně.
Další zatrhávací pole sloužilo k určení poněkud odlišného způsobu výpočtu účetních odpisů u
specifického uživatele v předchozích účetních obdobích. Program nabízel při výpočtu účetních odpisů
více možností -standardně bylo v programu nastaveno, že pokud účetní odpisy majetku byly nastaveny
stejně jako daňové, počítaly se účetní odpisy zcela shodně s daňovými. Dále se dalo zatrhnout v
konfiguraci majetku pole Účetní odpisy jako daňové, ale v 1. roce měsíčně, program v prvním roce
odpisování majetku počítal účetní odpisy jako poměrnou část odpisů daňových. V dalších letech se
účetní odpisy rovnaly daňovým a rozdíl byl doúčtován v posledním roce odpisování majetku - tento
způsob výpočtu už není v aktuální verzi programu podporován.
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Počítání účetních odpisů
Aktuální verze Evidence majetku počítá účetní odpisy podle platné legislativy. Při zadávání majetku
zvolíme typ daňových odpisů, tento typ je zároveň převzat do záložky účetních odpisů. Daňové odpisy
podle zvoleného typu se počítají ročně (podle zákona o daních z příjmů) a účetní odpisy se v tomto
případě počítají rovnoměrně měsíčně od data zařazení majetku do používání. Doba odpisování je počet
měsíců uvedený u zvoleného typu odpisů, tj. počet roků dané odpisové skupiny x 12.
Lze nastavit odlišný způsob účetního odpisování majetku, a to tak, že zvolíme na záložce účetní odpisy
druh účetního odpisování z číselníku druhů majetku. V kartě majetku je pak v záložce Daňové odpisy
nastaven jiný druh majetku než v záložce Účetní odpisy. Způsob účetního odepisování (lineárně ročně
zadaný počet roků, měsíčně zadaný počet měsíců atd.) vybereme z číselníku druhů majetku (pokud zde
potřebný druh není zadán, lze jednoduše doplnit nový druh majetku, popsáno v části Číselník druhů
majetku.
Následující přepínací tlačítka slouží k určení způsobu účetního odpisování - od měsíce zařazení
(implicitně nastaveno) nebo od následujícího měsíce. Tato volba se týká všech druhů účetních odpisů.
2. Odpisové skupiny
V této záložce jsou nastaveny odpisové skupiny dlouhodobého majetku podle aktuální legislativy. Ke
každé odpisové skupině je přiřazeno pole s udaným počtem roků odpisování. Z důvodu neustálých změn
legislativy je konfigurace majetku systémová pro všechny účtované firmy, ale týká se vždy pouze
aktuálního účetního roku.
3. Rovnoměrné odpisování
Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování dlouhodobého majetku a sazby pro zvýšení odpisu v prvním
roce používání jsou uvedeny v následujících záložkách. Procenta zde uvedená lze při změně legislativy
změnit a jsou platná vždy aktuální účetní rok.
4. Zrychlené odpisování
Odpisové sazby pro zrychlené odpisování dlouhodobého majetku jsou v této záložce.
Údaje zde uvedené lze při změně legislativy změnit a jsou platné vždy aktuální účetní rok.
5. Odpisy do roku 2004
Poslední záložka obsahuje seznam odpisových skupin a procentních sazeb odpisů dlouhodobého
hmotného i nehmotného majetku do konce roku 2004. Protože metodu počítání účetních odpisů nelze v
průběhu odpisování měnit, slouží pro výpočet účetních odpisů nastavených jako daňové u majetku
pořízeného do roku 2004 k počítání účetních odpisů právě tyto původní sazby daňových odpisů. U nově
pořízeného majetku se postupuje podle aktuálních sazeb a aktuální legislativy.

Konfigurace - PLÁNOVAČ
Popis
1. Plánovač - Saldokonto
Zde je možno nastavit čas, kdy se mají generovat saldokontní sestavy při větším objemu zpracovaných
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dat.

Konfigurace - SKLAD / POS
Zde se nastaví parametry pro zpracování v modulu sklad a POS - Pokladní systém.
1. Doklady
2. Doklady 2
3. Omezení
V této záložce můžeme nastavit maximální hodnoty jednotlivých položek na pořizovaném dokladu, např.
číslo zboží, tara, egalizace, cena za měrnou jednotku atd..
4. VS
Na záložce Sklad - VS můžeme nastavit počáteční čísla variabilních symbolů jednotlivých typů dokladů,
které budeme používat. Variabilní symboly je nutno nastavit pouze u těch dokladů, které budeme opravdu
používat, ostatní pole mohou zůstat prázdná a údaje do nich se dají doplnit kdykoliv v průběhu roku při
práci s programem. Samostatná záložka VS-Drogerie je určena speciálně pro jednoho klienta.
5. Mustr
Každému typu dokladu lze připojit číslo mustru, tj. vlastně šablony, do níž se bude doklad při použití
tisknout. Jednotlivé mustry, šablony se dají měnit a nastavit jejich vzhled funkcí Servis - Šablony /
mustry (Systémové).
V distribuční verzi jsou všechny typy mustrů (šablon) pro jednotlivé doklady nastaveny. Pokud je v
konfiguraci před číslem mustru znaménko - (mínus), použije se při tisku dokladu distribuovaný
systémový mustr. Nastaví-li si uživatel svoji šablonu funkcí Servis - Šablony / mustry - Uživatelské, pak v
konfiguraci odstraní před číslem mustru znaménko mínus a pro tisk dokladu bude použit mustr (šablona)
upravený uživatelem.
6. Datum
V záložce datum zadáme u všech typů dokladů, které budeme v reálu používat minimální a maximální
datum. Je možno zadat datum v libovolném rozmezí, pro předcházení chybám v průběhu roku je vhodné
zvolit rozmezí právě aktuálního roku s případným přesahem do roku minulého a následujícího.
7. Číselníky
Zde se zatím nachází parametry týkající se zboží při editaci číselníku zboží:
... Požadovat skupinu zboží, tento parametr zabezpečí, že se provádí kontrola na správné zařazení do
skupiny zboží u aktuálního zboží při ukončení editace v číselníku.
... Požadovat hmotnost zboží, tento parametr zabezpečí, že se provádí kontrola na uvedení hmotnosti
zboží při ukončení editace číselníku zboží.
... Požadovat cenu 01, Požadovat cenu 02 - opět kontrola uvedení cen v číselníku zboží při ukončení
editace.
8. Tisk
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V této záložce nastavíme požadavky pro úpravu dokladů při tisku v modulu sklad, tj. zaokrouhlení
celkové částky dokladu podle našich požadavků, zaokrouhlení na padesátník u vybraných typů dokladů,
tisk údajů o saldokontu či obalovém kontu přímo na výstupních dokladech apod..
... Zaokrouhlení celkové částky - můžeme zvolit typ zaokrouhlení celkové částky na dokladu podle
našich požadavků.
... Zaokrouhlení na padesátník - při zaškrtnutém poli se použije v tomto typu dokladu zaokrouhlení
... Pořadí jako na dokladu - při zaškrtnutém poli se řádky dokladu vytisknou v tom pořadí, v jakém je
vidíme na monitoru počítače, tj. vzestupně, posledně pořizované řádky na první pozici nahoře.
9. Definice sloupců
Sloupce seznamu dokladů jsou číslovány zleva od čísla 1 - údaje v levé části aktivního okna. Vedle
každého čísla sloupce
je pole s volitelnou a proměnlivou hodnotou, která označuje druh informace zobrazované v daném sloupci.
Číselník
druhů zobrazovaných informací je v pravé části okna ve vnořeném okně. Změníme-li číselný kód v
proměnlivém poli
(pomocí šipek nebo přepsáním), změní se zároveň druh zobrazované informace v tomto sloupci. Můžeme
tak přesunout
námi preferovaný druh informace do levé části zobrazované sestavy - seznamu dokladů modulu Sklad.

Konfigurace - POS
Základní popis
1. POS
Popis
2. POS - new
Popis
3. Tisk
Popis
V rámci modulu POS je možný přímý tisk kusových cenovek zboží - zcela bez použití klávesnice.
V této záložce konfigurace POS se doplní do pole Start EAN ... EAN pro zahájení tisku cenovek
(cenovky se tisknou z panelu INFO z ČK) a dále do pole Stop EAN .... EAN pro ukončení tisku cenovek.
Oba EANy musí být doplněny do číselníku čárkového kódu a navázány na zboží v číselníku zboží (např.:
EAN pro zahájení tisku cenovek = 1111111111111 přiřazeno zboží = 11111111 EAN pro ukončení tisku
cenovek = 2222222222222 přiřazeno zboží = 22222222). Tyto servisní EANy mohou být vytištěny na
kartičce, kterou obsluha použije po sejmutí pro zahájení a ukončení tisku cenovek. Po zahájení tisku
cenovek se vlevo dole objeví červený text Tisk EAN a všechny další EANy až do zadání EANu pro
ukončení tisku cenovek způsobí tisk cenovky pro zadaný EAN modulem Cenovky. Po ukončení tisku
cenovky se okno Cenovky automaticky uzavře a je možné pokračovat v zadání dalšího EANu. Je nutno
vždy vyčkat, až se okno s tiskem cenovek uzavře a kurzor se objeví opět v poli pro zadání EANu .
4. Příjem
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Popis
5. Váhy
Popis
6. Scaner
Popis
7. LCD/Displej
Popis
8. Vypnutí prvků
Popis
Vypnutí prvků - doklady
Vypnutí prvků - hlavička
Vypnutí prvků - řádky
9. Rozbory 1
Popis

10. Rozbory 2
Popis

11. DPH
Popis

Konfigurace - ÚČTO
1. Účto
... Povinné středisko pro nákladové účty
Máme-li v účetnictví deklarována střediska, můžeme (ale nemusíme) při zadávání dat do účetního
dokladu zadat u nákladových a výnosových účtů středisko. Pokud chceme zabezpečit, že středisko
bude uvedeno POVINNĚ u všech nákladových a výnosových účtů, zatrhneme toto políčko.
... Typ dokladu / Tlačítko podle názvu
... Kontrola bankovního účtu
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Při zadávání čísla bankovního účtu do číselníku je prováděna kontrola správnosti zadaného čísla účtu
(algoritmus banky)
... Číslo dokladu ručně
V účetnictví lze zvolit dva druhy automatického účtování:
První typ čísluje doklady ve tvaru XXX / 000001. 000002 atd., kde XXX je číslo typu dokladu a za
lomítkem je uvedeno pořadové číslo věty v databázi účetních dokladů, v níž je tento doklad zaúčtován.
Druhý typ je opět ve tvaru XXX / 000001, 000002 atd., ale zde je za lomítkem uvedeno pořadové číslo
dokladu v rámci daného typu dokladu. Na vytištěné "košilce" k dokladu je pak uvedena i věta zaúčtování
dokladu pro lepší orientaci při kontrole.
Chceme-li doklady číslovat sami, zatrhneme políčko Číslo dokladu ručně a při pořizování dokladu
doplníme vždy naše interní číslo dokladu.
... Číslo dokladu v rámci typu dokladu
Tato volba je v distribuční verzi nastavena automaticky, tzn., že pokud políčko neodznačíme, budou se
účetní doklady číslovat druhým typem, tj. XXX / 000001, kde XXX je číslo typu dokladu a číslo za
lomítkem je pořadové číslo dokladu v rámci právě tohoto typu.
... Platby účtovat kladně
Při vytvoření dokladu o provedené platbě automatickým systémem (prostřednictvím modulu Platby) jsou
částky na dokladu vždy kladné.
... Košilka / datum zaúčtování = datum dokladu
Zatrhneme-li toto políčko, objeví se na "košilce" k účetnímu dokladu jako datum zaúčtování datum
použité na dokladu, tj. účtujeme-li 10.8. doklad s datumem 5.8., bude na dokladu jako datum zaúčtování
uvedeno 5.8.. Jestliže toto políčko nezatrhneme, objeví se na košilce vždy aktuální systémové datum
počítače, na němž zpracováváme účetnictví.
... DPH podle datumu dokladu
V hlavičce účetního dokladu zadáváme jako v pořadí první údaj datum dokladu. Zatrhneme-li toto políčko,
uvede se stejné datum i v poli datum uskutečnění zdanitelného plnění a my ho můžeme buď potrvdit
klávesou ENTER nebo přepsat jiným údajem.
... Nápočty účtů
V aktuální verzi programu je tato funkce neaktivní.
... Kontrola DPH podle účtové osnovy
Timto parametrem nastavíme kontrolu typů DPH zadávaných při pořizování dokladů na údaje uvedené v
účtové osnově.
.. DPH / řádek 534/535 záporně
Od 1.5.2004, tj. vstupu do EU a s tím související jinou legislativou a novým tiskopisem přiznání k DPH
ztrácí tento parametr smysl a zůstává zde pouze pro případný tisk dřívějších typů přiznání k DPH. Jeho
význam je daný jeho názvem.
.. Účtárna - neomezený datum
Při zatrhnutí tohoto pole neplatí pro uživatele přihlášeného jako Účtárna omezení zadávaných datumů
dokladů.
2. Import deníku
V této záložce nastavíme čísla typů dokladů pro import deníků dokladů vystavených v modulu Sklad do
Účetnictví. Nutno je vyplnit pouze u těch deníků, které se budou vytvářet, ostatní pole mohou být nulová.
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

790

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Zatrhneme-li vpravo od názvů tří typů hotovostních dokladů (zjednodušený daňový doklad, doklad za
hotové a za hotové z rozvozu) políčko součet, provede se import za každý den jednou položkou, tzn. že
nebude v účetnictví zaúčtováno například 20 vystavených dokladů, ale pouze součet za všechny toho dne
vystavené doklady rozlišený na celkovou částku a částky bez daně a daň podle jednotlivých daňových
sazeb.
3. Bankovní účty
Zde uvedeme čísla účtů a jejich číselné označení v naší účtové osnově pro provedení automatického
importu výpisů z účtů do účetnictví, pokud takovou službu využíváme.
4. Banka export / HP
Uvedeme číslo účtu a další požadované údaje pro vytvoření hromadného příkazu k úhradě přijatých
saldokontních dokladů. Je možno použít až pět různých účtů pro úhradu. V jednotlivých záložkách jsou
údaje pro vytvoření bankovního souboru pro specifického klienta, v další záložce jsou údaje potřebné pro
vytvoření souboru do HVB bank.
5. Saldokonto
V této záložce je nutno vyplnit především čísla účtů závazků a pohledávek z naší účtové osnovy (definice
pro jednotlivé sestavy saldokontní jsou nastaveny a není nutno je měnit). V této první záložce vyplníme
základní a nejvíce používané účty, další případná čísla účtů pro saldokontní sledování je možno nastavit v
záložce Saldokonto 3.
V pravé dolní části uvedeme do jednotlivých polí čísla vět, v nichž jsou zaúčtovány počáteční stavy všech
účtů (počáteční účet rozvažný) případně konečné převody rozvahových účtů. Sestavy saldokontních
dokladů jsou generovány z dat v jednotlivých účetních větách a účetní převody počátečních a konečných
stavů by saldokontní výsledky zkreslovaly.
6. Saldokonto vyrovnání
V této záložce můžeme uvést údaje pro vyrovnání tzv. malých pohledávek či závazků (má význam v
účetnictví velkého rozsahu, kde není možno jednoduše dohledat a ručně zaúčtovat rozdíly vzniklé
například zaokrouhlením částky platby odběratelem apod.) Pokud zde údaje nastavíme, převezmou se
při provádění funkce Vyrovnání malých pohledávek v modulu Účetnictví do aktivního panelu a zde je
můžeme ještě případně změnit.
7. Saldokonto účty
Poslední záložka konfigurace saldokonta je určena pro zadání dalších až devíti čísel účtů pohledávek a
závazků podle naší účtové osnovy, u nichž potřebujeme sledovat doklady z hlediska saldokonta.
Zároveň zde lze doplnit až 6 typů dokladů, pro které se nemá provádět test shody Částky s celkovým
obratem na saldokontních účtech (nastavených v konfiguraci) jako první typ dokladu se implicitně nastaví
3 (v číselníku dokladů nastaven jako bankovní výpisy).

9.4

Konfigurace - tabulka PC00
===================================================
Konfigurace
--------------------------------------------------Druh: PC00
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Typ: PC00
Název: Konfigurace
Soubor: aar_PC00 - Hruška mimo POS, manas
Soubor: aaA_PC00 - Hruška POS, ostatní
Funkce: Servis / Konfigurace
Funkce: Servis / Konfigurace - MZDY
===================================================

FAQ - Převod tabulky konfigurace programu PC00 do roku 2015 pomocí SQL
- platí pouze pro uživatele 112016 na VO a pekárně
- převod je nutný před prvním přihlášením libovolného klienta v roce 2015
- jsou důležité pouze tyto věty, které je nutné převést:
123456 - v poli Cislo32 zašifrované systémové heslo
999995 - pekárna - BlobMemoPoznamka - MANASP.INI
999996 - mzdy - BlobMemoPoznamka - MANASL3.INI
999997 - minimální - ZmenaDatum a maximální - ZmenaDatumServer datum
999998 - minimální - ZmenaDatum účetnictví
999999 - síťová konfigurace - BlobMemoPoznamka - MANASL.INI
- před převodem případnou původní tabulku z roku 2015 zaarchivujte
- pomocí EnterpriseManageru v aktuální tabulce v roce 2014 nechejte seřadit věty podle
pole Cislo a ručně vyřaďte případné duplicity výše uvedených vět - je nutné ponechat
vždy větu s nejnovějším obsahem pole BlobMemoPoznamka u vět 999995, 999996 a 999999
- při převodu nesmí být tabulka v roce 2015 obsazena, SQL k ní požaduje exklizivní
přístup (ruší případná původní se a vytváří se nová)
- převod se provede následujícím SQL (HP se zamění za HR/HD/XX pro jinou agendu):
//===================================================
DROP TABLE IF EXISTS HPF_PC00;
CREATE TABLE HPF_PC00 AS
(
SELECT
*
FROM
HPE_PC00
WHERE
(Cislo=123456) OR
(Cislo=999995) OR
(Cislo=999996) OR
(Cislo=999997) OR
(Cislo=999998) OR
(Cislo=999999)
)
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WITH DATA;
CREATE INDEX Cislo ON HPF_PC00 (Cislo);
CREATE INDEX Cislo32 ON HPF_PC00 (Cislo32);
CREATE INDEX Nazev ON HPF_PC00 (Nazev);
CREATE INDEX NazevASCII ON HPF_PC00 (NazevASCII);
CREATE INDEX Zkratka ON HPF_PC00 (Zkratka);
CREATE INDEX Stav ON HPF_PC00 (Stav);
CREATE INDEX Barva ON HPF_PC00 (Barva);
CREATE INDEX StavArchivace ON HPF_PC00 (StavArchivace);
CREATE INDEX StavPrenosu ON HPF_PC00 (StavPrenosu);
CREATE INDEX AutoIncDesc ON HPF_PC00 (Cislo DESC);
CREATE INDEX ZmenaDatumDesc ON HPF_PC00 (ZmenaDatum DESC);
CREATE INDEX SkupinaNazev ON HPF_PC00 (Skupina,Nazev);
CREATE INDEX ZkratkaASCIINazev ON HPF_PC00 (ZkratkaASCII,Nazev);
//===================================================

FAQ - Převod tabulky konfigurace programu PC00 pomocí SQL
- převod je nutný před prvním přihlášením libovolného klienta v roce 2014
- jsou důležité pouze tyto věty, které je nutné převést:
123456 - v poli Cislo32 zašifrované systémové heslo
999995 - pekárna - BlobMemoPoznamka - MANASP.INI
999996 - mzdy - BlobMemoPoznamka - MANASL3.INI
999997 - minimální - ZmenaDatum a maximální - ZmenaDatumServer datum
999998 - minimální - ZmenaDatum účetnictví
999999 - síťová konfigurace - BlobMemoPoznamka - MANASL.INI
- před převodem případnou původní tabulku z roku 2014 zaarchivujte
- pomocí EnterpriseManageru v aktuální tabulce v roce 2013 nechejte seřadit věty podle
pole Cislo a ručně vyřaďte případné duplicity výše uvedených vět - je nutné ponechat
vždy větu s nejnovějším obsahem pole BlobMemoPoznamka u vět 999995, 999996 a 999999
- při převodu nesmí být tabulka v roce 2014 obsazena, SQL k ní požaduje exklizivní
přístup (ruší případná původní se a vytváří se nová)
- převod se provede následujícím SQL (HP se zamění za HR/HD/XX pro jinou agendu):
//===================================================
DROP TABLE IF EXISTS HPE_PC00;
CREATE TABLE HPE_PC00 AS
(
SELECT
*
FROM
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HPD_PC00
WHERE
(Cislo=123456) OR
(Cislo=999995) OR
(Cislo=999996) OR
(Cislo=999997) OR
(Cislo=999998) OR
(Cislo=999999)
)
WITH DATA;
CREATE INDEX Cislo ON HPE_PC00 (Cislo);
CREATE INDEX Cislo32 ON HPE_PC00 (Cislo32);
CREATE INDEX Nazev ON HPE_PC00 (Nazev);
CREATE INDEX NazevASCII ON HPE_PC00 (NazevASCII);
CREATE INDEX Zkratka ON HPE_PC00 (Zkratka);
CREATE INDEX Stav ON HPE_PC00 (Stav);
CREATE INDEX Barva ON HPE_PC00 (Barva);
CREATE INDEX StavArchivace ON HPE_PC00 (StavArchivace);
CREATE INDEX StavPrenosu ON HPE_PC00 (StavPrenosu);
CREATE INDEX AutoIncDesc ON HPE_PC00 (Cislo DESC);
CREATE INDEX ZmenaDatumDesc ON HPE_PC00 (ZmenaDatum DESC);
CREATE INDEX SkupinaNazev ON HPE_PC00 (Skupina,Nazev);
CREATE INDEX ZkratkaASCIINazev ON HPE_PC00 (ZkratkaASCII,Nazev);
//===================================================

9.5

Konfigurace funkcí
2005.07.03c / 18:00
003) Definice funkcí
- aktualizuje se Sloupec

2005.06.17d / 09:00
01) Program - výběr používaných funkcí
- rozšířeno o nastavení funkcí samostatně pro každého přihlášeného uživatele
- standardní konfigurace funkcí je v souboru funkce2.INI, uživatelská v
funXXX.INI, kde XXX je číslo přihlášeného uživatele 000-255 (255 je admin)
- pro nově přihlášeného uživatele stačí vstoupit do definování funkcí
a upravit je pro uživatele, změna se projeví po ukončení a opětovném
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spuštění programu

2005.06.16a / 10:00
01) Servis / Konfigurace funkcí (lokální) [ADMIN]
- okno s funkcí vyplní celou plochu monitoru
- ikony lze k funkci přiřadit dvojklikem buď v záložce Ikony (při malém
rozlišení monitoru) nebo přímo v záložce

Konfigurace funkcí
umožňuje změnit strukturu funkcí nabízených ke spuštění při zvoleném vzhledu "IKONY" a zároveň
změnit ikony přiřazené jednotlivým funkcím programu.
1. Změna struktury funkcí
V levém sloupci pracovní plochy je seznam všech funkcí programu, před každou funkcí je zatrhávací
políčko. V základní verzi jsou všechna políčka zatrhnuta, tzn. že ve výběru se nabízí všechny použitelné
a spustitelné funkce programu. Zrušením zatrhnutí před názvem funkce funkci vyřadíme ze seznamu a
nebude se poté nabízet při volbě funkcí prostřednictvím ikon na pracovní ploše (na obrázku vidíme, že
funkce 1201-Faktura a 1202-Hotově bude na pracovní ploše, další funkce 1203-Dodací list atd. se při
výběru na pracovní ploše nebudou nabízet).
2. Změna ikony
Ikony přiřazené jednotlivým funkcím v základní verzi programu lze změnit tak, že v levém sloupci
umístíme kurzor na funkci, u níž chceme změnit ikonu, v pravém sloupci vybereme požadovanou ikonu a
dvojklikem provedeme výměnu ikony u aktivní funkce.
3. Změna sloupce
Vybereme-li jako vzhled pracovní plochy možnost Výběr (hlavní pracovní plocha programu, horní lišta
uprostřed), na pracovní ploše se zobrazí tři tabulky (sloupce) obsahující pouze základní a nejčastěji
používané funkce daného modulu (sklad, účetnictví, servis). Umístění jednotlivých funkcí do tabulek lze
nastavit právě funkcí Změna sloupce.
V poli číslo sloupce je uvedeno číslo sloupce, v němž je při vzhledu "Výběr" uvedena právě aktuální
funkce (0 znamená, že funkce není vybrána ani do jednoho sloupce rychlé volby, další sloupce jsou
číslovány zleva 1 - 3).
Změnu sloupce provedeme tak, že u vybrané funkce v poli číslo sloupce zadáme požadované číslo
sloupce, v němž se má zobrazit na pracovní ploše při vzhledu pracovní plochy "Výběr".
Požadujeme-li např. uvedení funkce Konfigurace funkcí ve sloupci 3, najdeme nejprve v levém sloupci
panelu funkci Konfigurace funkcí a umístíme do tohoto řádku kurzor, čímž se funkce stane aktivní, poté
zadáme hodnotu 3 do pole "Sloupec" a klikneme na tlačítko "Změna sloupce". Pokud chceme funkci z
rychlého výběru vyřadit, opět najedeme kurzorem na řádek s jejím názvem, do pole "Sloupec" zadáme
hodnotu 0 a klikneme na tlačítko "Změna sloupce".

2005.11.10a / 09:00
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001) Konfigurace funkcí (lokální)
- na oprávnění
8298 Servis - Konfigurace funkcí
si může každý uživatel lokálně na svém počítači nastavit funkce
programu, které používá pro 4 způsoby volby funkcí
lokálně lze změnit i nastavení ikon

Konfigurace funkcí
umožňuje změnit strukturu funkcí nabízených ke spuštění při zvoleném vzhledu "IKONY" a zároveň
změnit ikony přiřazené jednotlivým funkcím programu.
1. Změna struktury funkcí
V levém sloupci pracovní plochy je seznam všech funkcí programu, před každou funkcí je zatrhávací
políčko. V základní verzi jsou všechna políčka zatrhnuta, tzn. že ve výběru se nabízí všechny použitelné
a spustitelné funkce programu. Zrušením zatrhnutí před názvem funkce funkci vyřadíme ze seznamu a
nebude se poté nabízet při volbě funkcí prostřednictvím ikon na pracovní ploše (na obrázku vidíme, že
funkce 1201-Faktura a 1202-Hotově bude na pracovní ploše, další funkce 1203-Dodací list atd. se při
výběru na pracovní ploše nebudou nabízet).
2. Změna ikony
Ikony přiřazené jednotlivým funkcím v základní verzi programu lze změnit tak, že v levém sloupci
umístíme kurzor na funkci, u níž chceme změnit ikonu (ikona právě aktuální funkce je zobrazena v levé
části dolní lišty pracovní plochy, na obrázku vidíme aktivní funkci 2701-Účetní doklady a vlevo dole
aktuální ikonu pro tuto funkci).
V pravém sloupci vybereme požadovanou ikonu a dvojklikem provedeme výměnu ikony u aktivní funkce.
Na obrázku je aktivní funkce 2701-Účetní doklady, dole vlevo je původní ikona, v pravém sloupci je
podsvícena (zvolena kliknutím levým tlačítkem myši) ikona číslo 317, která se zároveň doplní vedle
původní ikony. Po dvojkliku na zvolenou novou ikonu je ikona vyměněna.
3. Změna sloupce
Vybereme-li jako vzhled pracovní plochy možnost Výběr (hlavní pracovní plocha programu, horní lišta
uprostřed), na pracovní ploše se zobrazí tři tabulky (sloupce) obsahující pouze základní a nejčastěji
používané funkce daného modulu (sklad, účetnictví, servis). Umístění jednotlivých funkcí do tabulek lze
nastavit právě funkcí Změna sloupce.
V poli číslo sloupce je uvedeno číslo sloupce, v němž je při vzhledu "Výběr" uvedena právě aktuální
funkce (0 znamená, že funkce není vybrána ani do jednoho sloupce rychlé volby, další sloupce jsou
číslovány zleva 1 - 3).
Změnu sloupce provedeme tak, že u vybrané funkce v poli číslo sloupce zadáme požadované číslo
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sloupce, v němž se má zobrazit na pracovní ploše při vzhledu pracovní plochy "Výběr".
Požadujeme-li např. uvedení funkce Konfigurace funkcí ve sloupci 3, najdeme nejprve v levém sloupci
panelu funkci Konfigurace funkcí a umístíme do tohoto řádku kurzor, čímž se funkce stane aktivní, poté
zadáme hodnotu 3 do pole "Sloupec" a klikneme na tlačítko "Změna sloupce". Pokud chceme funkci z
rychlého výběru vyřadit, opět najedeme kurzorem na řádek s jejím názvem, do pole "Sloupec" zadáme
hodnotu 0 a klikneme na tlačítko "Změna sloupce".
- v příkladu na obrázku je vybrána aktivní funkce 1904-Hotově z rozvozu, v poli Sloupec je zadána
hodnota 0, po kliknutí na tlačítko Změna sloupce bude funkce vyřazena z rychlého výběru na pracovní
ploše.

9.6

Log - síťový
2003.06.07c / 20:00
01) síťový LOG
- do pole String_16 se uloží název PC z číselníku PC

2003.06.07b / 12:00
01) síťový LOG
- každý den nová tabulka L_rrmmdd
- zatím se zapisují následující události:
Číslo

Oblast1

Oblast2

10001
10002
10003
soubory

101
101
101

101
102
103

Start programu
Stop programu
Start programu po havárii - zapíší se logové

10004
10005

102
102

101
102

Oprávnění OK
Oprávnění OK 2

10006

103

101

Formulář - aktivace okna

10007

104

101

10008
char;

104

102

GetUSB : char;
String_02 ... jednotka USB
GetUSBPodlePartnera ( CisloPartnera : longint ) :

103

String_02 ... jednotka USB
Int_01 ... číslo partnera
GetDKLPodlePartnera ( CisloPartnera : longint ) :

10009
104
boolean;

Popis

Int_01 ... číslo partnera
Int_02 ... 1 = je / 0 = není
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10010

104

104

10011
104
105
Jmeno : string );

10012
104
boolean;

106

797

GetUSBPodleINI : char;
String_02 ... jednotka USB
ZapisPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint;
BlobMemoLOG ... obsah USB
Int_01 ... číslo partnera
String_32 ... jméno
JePAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint ) :

Int_01 ... číslo partnera
Int_02 ... 1 = je / 0 = není
10013
104
107
CteniPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint;
Pozice : longint ) : string;
Int_01 ... číslo partnera
Int_02 ... pozice
String_32 ... jméno
BlobMemoLOG ... obsah USB
10014
104
108
CteniPocetPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera :
longint ) : longint;
Int_01 ... číslo partnera
Int_02 ... počet
BlobMemoLOG ... obsah USB
10015
104
109
ZrusPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint );
Int_01 ... číslo partnera
- důležitá pole - lze použít v SQL dotazech:
řetězec:
LOG ... text logové zprávy
Agenda
AgendaSklad
Stredisko
Formular ... název aktuálně zobrazeného okna
VerzeProgramu
FreeGdiRes ... parametry systému
FreeSysRes
FreeUsrRes
MemoryLoaded
WinProductName ... název Windows
IP ... IP adresa
ROpravneni ... název posledního oprávnění
RJmenoUzivatele ... jméno uživatele
datum a čas:
DatumZpracovani
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LOGDatumPC ... aktuální datum a čas PC klienta
LOGDatumServer ... aktuální datum a čas serveru FF
LOGDatumServerU ... aktuální datum a čas serveru FFU
celé číslo:
DatumZpracovani_RRRRMMDD
ServerHHMMDD ... čas serveru FF ve tvaru HHMMSS
ServerUHHMMDD ... čas serveru FFU ve tvaru HHMMSS
ServerHodina ... server FF - aktuální hodina
ServerMinuta ... server FF - počet minut od začátku dne
ServerSekunda ... server FF - počet sekund od začátku dne
GetTickCount ... počet ms od spuštění Windows
Mesic ... z datumu zpracování
Den
Tyden
DenVTydnu
PocetDni
Dekada
Ctvrtleti
Pololeti
LOGKdo ... číslo uživatele
LOGPC ... číslo PC
Opravneni ... číslo posledního oprávnění
SkupinaOpravneni
PocetStisknutiKlavesa
PocetStisknutiLMys
PocetStisknutiPMys
CPUFrequency ... parametry počítače
MemPhysFree
MemPhysTotal
MemVirtFree
MemVirtTotal
SystemUpTime
KeyboardDelay
KeyboardSpeed
DiskSize ... kapacita disku klienta
DiskFree ... volné místo na disku klienta
S_ClientCount ... parametry serveru FF
S_SessionCount
S_OpenDatabasesCount
S_OpenTablesCount
S_OpenCursorsCount
S_RamUsed
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S_MaxRam
S_UpTimeSecs
S_CmdHandlerCount
C_CmdHandlerCount
T_ClientCount
T_MessageCount
US_ClientCount ... parametry serveru FFU
US_SessionCount
US_OpenDatabasesCount
US_OpenTablesCount
US_OpenCursorsCount
US_RamUsed
US_MaxRam
US_UpTimeSecs
US_CmdHandlerCount
UC_CmdHandlerCount
UT_ClientCount
UT_MessageCount
reálné číslo:
T_MessagesPerSec ... počet zpráv za sekundu serveru FF
UT_MessagesPerSec ... počet zpráv za sekundu serveru FFU

9.7

Přímá volba konfigurace
2010.07.22a / 00:00
001) Servis / Konfigurace
- doplněna záložka
Přímá volba konfigurace
pro přímé nastavení konfigurace včetně záložek pro všech 109 záložek
- volba se potvrdí a spustí klávesou Spusť nebo dvojklikem na řádku výběru
1002 - 1. Program, ostatní moduly
1003 - 1. Program, ostatní moduly
1005 - 1. Program, ostatní moduly
1006 - 1. Program, ostatní moduly
1009 - 1. Program, ostatní moduly
1010 - 1. Program, ostatní moduly
1012 - 1. Program, ostatní moduly
1013 - 1. Program, ostatní moduly
1015 - 1. Program, ostatní moduly
1016 - 1. Program, ostatní moduly
1017 - 1. Program, ostatní moduly
1022 - 1. Program, ostatní moduly
1024 - 1. Program, ostatní moduly
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Program / Cesty
Grafy / Grafy
E-mail
Program / Obrázky
Firma / Základní údaje
Pekárna / Pekárna
Majetek / 112016
Program / LOG / Log 2
Program / Tisk
Firma / Zpracovávaná firma
Program / Základní nastavení
Program / Zabezpečení
Program / Moduly
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1025 - 1. Program, ostatní moduly / Grafy / Zpracování zásob
1032 - 1. Program, ostatní moduly / Program / Server
1034 - 1. Program, ostatní moduly / Program / Agenda
1037 - 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
1040 - 1. Program, ostatní moduly / Grafy / Grafy/nápočty měsíční
1042 - 1. Program, ostatní moduly / Grafy / Grafy/nápočty týdenní
1055 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Základní nastavení
1063 - 1. Program, ostatní moduly / Program / LOG / Log
1075 - 1. Program, ostatní moduly / Program / Tisk #2 / Tisk na výšku
1076 - 1. Program, ostatní moduly / Program / Tisk #2 / Tisk naležato
1077 - 1. Program, ostatní moduly / Program / Tisk #2 / Test tisku
1078 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Odpisové skupiny
1080 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Zrychlené odpisování
1081 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Rovnoměrné odpisování / Standardní
1082 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Rovnoměrné odpisování / Zvýšení odpisu v 1. roce o 10%
1083 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Rovnoměrné odpisování / Zvýšení odpisu v 1. roce o 15%
1084 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Rovnoměrné odpisování / Zvýšení odpisu v 1. roce o 20%
1086 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Do roku 2004 / Rovnoměrné odp. - hmotný m.
1087 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Do roku 2004 / Zrychlené odp. - hmotný m.
1088 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Do roku 2004 / Rovnoměrné odp. - nehmotný m.
1089 - 1. Program, ostatní moduly / Majetek / Do roku 2004 / Zrychlené odp. - nehmotný m.
1124 - 1. Program, ostatní moduly / Plánovač / Saldokonto
2001 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Číselníky / Zboží
2002 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Číselníky / Zboží - Výběr
2003 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Číselníky / Zboží - Sloupce
2004 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Texty
2014 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Datum / Datum #5
2019 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Definice sloupců / Šířka
2027 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Omezení
2028 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Doklady #2
2035 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / VS / VS
2036 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / VS / VS - Drogerie
2038 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Šablona/mustr / Šablona/mustr
2039 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Šablona/mustr / Šablona/mustr - Drogerie
2041 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Šablona/mustr / Šablona/mustr/DPC
2049 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Tisk
2051 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Doklady
2056 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Rozbory
2059 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Datum / Datum #1
2060 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Datum / Datum #2
2061 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Datum / Datum #3
2062 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Datum / Datum #4
2074 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Šablona/mustr / Třídění řádků
2116 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Definice sloupců / Seznam dokladů - síťové
2117 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Definice sloupců / Řádky dokladu - síťové
2118 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Definice sloupců / Seznam dokladů - lokální
2119 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Definice sloupců / Řádky dokladu - lokální
2120 - 2. Sklad/POS / Sklad/POS / Definice sloupců / Nastavení
3002 - 3. POS / Dotyková POS / Definice tlačítek POSTOP1
3003 - 3. POS / Dotyková POS / Rychlá volba - 3 x 9 - Zboží/podkategorie
3005 - 3. POS / Dotyková POS / START Okno / 1. sloupec
3006 - 3. POS / Dotyková POS / START Okno / 2. sloupec
3007 - 3. POS / Dotyková POS / START Okno / 3. sloupec
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3008 - 3. POS / Dotyková POS / START Okno / 4. sloupec
3010 - 3. POS / Dotyková POS / START Okno stoly 9x9
3011 - 3. POS / Dotyková POS / START Okno - logo
3012 - 3. POS / Příjem
3014 - 3. POS / Dotyková POS / Popis / Rychlá volba - 3 x 9 - Zboží/podkategorie
3015 - 3. POS / Dotyková POS / Popis / Definice tlačítek POSTOP1
3016 - 3. POS / Dotyková POS / Popis / START Okno
3017 - 3. POS / Dotyková POS / Popis / Ikony
3018 - 3. POS / Tisk
3019 - 3. POS / Dotyková POS / Popis / START Okno stoly 9x9
3020 - 3. POS / Scaner
3021 - 3. POS / LCD/Displej
3022 - 3. POS / Dotyková POS / Popis / START Okno - logo
3023 - 3. POS / POS NEW
3033 - 3. POS / POS
3053 - 3. POS / Váhy
3057 - 3. POS / Vypnutí prvků / Řádky
3069 - 3. POS / Rozbory
3071 - 3. POS / DPH
3072 - 3. POS / Vypnutí prvků / Doklady
3073 - 3. POS / Vypnutí prvků / Hlavička
4002 - 4. Účto / Účto / DPH / Přiznání DPH #1
4003 - 4. Účto / Účto / DPH / Přiznání DPH #2
4013 - 4. Účto / Účto / Bankovní účty
4031 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP / HVB Bank
4044 - 4. Účto / Účto / Účto
4045 - 4. Účto / Účto / Import deníku
4046 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP
4064 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP / Účet #1
4065 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP / Účet #2
4066 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP / Účet #3
4067 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP / Účet #4
4068 - 4. Účto / Účto / Banka export/HP / Účet #5
4090 - 4. Účto / Účto / Saldokonto / Saldokonto
4091 - 4. Účto / Účto / Saldokonto / Saldokonto vyrovnání
4092 - 4. Účto / Účto / Saldokonto / Saldokonto doklady
4093 - 4. Účto / Účto / Definice sloupců / Nastavení
4094 - 4. Účto / Účto / Definice sloupců / Seznam dokl. - síťové
4095 - 4. Účto / Účto / Definice sloupců / Seznam dokl. - lokální
4096 - 4. Účto / Účto / Definice sloupců / Řádky dokladu - síťové
4097 - 4. Účto / Účto / Definice sloupců / Řádky dokladu - lokální
4098 - 4. Účto / Účto / Definice sloupců / Šířka
4099 - 4. Účto / Účto / Sklad
4100 - 4. Účto / Účto / Sklad zaúčtování

9.8

Síťová konfigurace
2003.04.18c / 18:00
01) Připravena rozšiřující síťová konfigurace - věta 999996 v tabulce PC00
lokálně jako soubor manasL2.INI

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

801

802

9.9

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Tisk
2010.11.16a / 14:00
001) Servis / Konfigurace / 1. Program / Tisk #2
v Tisk na výšku a Tisk naležato
povolen rozsah nastavovacího pole Řádků na stránce na max. 999 řádků
vhodné pro pouze PDF tisk skladových dokladů
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- doplněn zaškrtávací parametr
Daňová tabulka v PRINTER.TXT

9.10 Zvuk
2010.11.20a / 07:00
001) Servis / Konfigurace / Program / Animace, zvuk
- nový lokální zaškrtávací parametr (podbarven žlutě)
Pípání / zvuky
při nezaškrtnutí jsou zvuky v programu potlačeny
jiné zvukove parametry potom nemají na nastavení vliv a nemusí se měnit

10

Majetek

10.1 Číselník osob
Číselník osob
Editace číselníku osob a pohyb po jednotlivých větách jsou shodné s číselníkem typů odpisů. V levé
horní části jsou umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po větách číselníku i pro doplnění či zrušení věty.
Stejně tak je možno pro pohyb po jednotlivých řádcích (větách) použít kurzor myši nebo kurzorová
tlačítka na klávesnici (šipky).
Číslování zvolíme podle našich potřeb - jednociferné či víceciferné, při zadání nové věty číslo zadáváme
ručně. Data z číselníku se přebírají do karty jednotlivého majetku při jeho zadávání v databázi majetku.
Použití číselníku osob a dat z něho není pro správnou funkci výpočtu odpisů nutné, slouží pouze k
případné kontrole a k vytváření přehledových tiskových sestav podle zadaných podmínek
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Číselník osob
Editace číselníku osob a pohyb po jednotlivých větách jsou shodné s číselníkem typů odpisů. V levé
horní části jsou umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po větách číselníku i pro doplnění či zrušení věty.
Stejně tak je možno pro pohyb po jednotlivých řádcích (větách) použít kurzor myši nebo kurzorová
tlačítka na klávesnici (šipky).
Číslování zvolíme podle našich potřeb - jednociferné či víceciferné, při zadání nové věty číslo zadáváme
ručně. Data z číselníku se přebírají do karty jednotlivého majetku při jeho zadávání v databázi majetku.
Použití číselníku osob a dat z něho není pro správnou funkci výpočtu odpisů nutné, slouží pouze k
případné kontrole a k vytváření přehledových tiskových sestav podle zadaných podmínek.

10.2 Číselník typů odpisů
2009.03.19a / 12:00
005) Majetek
- pro uživatele 112016 upraven název číselníku typů odpisů na
HPr_MAD1 pro agendu HP
HRr_MAD1 pro agendu HR
r je rok 0-9, A-Z

FAQ - Číselník typů odpisů podle platné legislativy:
Číslo
Poznámka
100

Skupina

Způsob

Roků

Měsíců

11

0

4

48

Dl. hmotný / 1a / rovnoměrné

101

1

0

3

36

Dl. hmotný / 1 / rovnoměrné

102

2

0

5

60

Dl. hmotný / 2 / rovnoměrné

103

3

0

10

120

Dl. hmotný / 3 / rovnoměrné

104

4

0

20

240

Dl. hmotný / 4 / rovnoměrné

105

5

0

30

360

Dl. hmotný / 5 / rovnoměrné

106

6

0

50

600

Dl. hmotný / 6 / rovnoměrné

110

11

1

4

48

Dl. hmotný / 1a / zrychlené

111

1

1

3

36

Dl. hmotný / 1 / zrychlené
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112

2

1

5

60

Dl. hmotný / 2 / zrychlené

113

3

1

10

120

Dl. hmotný / 3 / zrychlené

114

4

1

20

240

Dl. hmotný / 4 / zrychlené

115

5

1

30

360

Dl. hmotný / 5 / zrychlené

116

6

1

50

600

Dl. hmotný / 6 / zrychlené

1

0

Účetní odpis - 1 rok

2

0

Účetní odpis - 2 roky

151
0
3
počet roků odpisování-vzor
152
0
3
153

0

3

3

0

Účetní odpis - 3 roky

154

0

3

4

0

Účetní odpis - 4 roky

155

0

3

5

0

Účetní odpis - 5 let

0

20

Účetní odpis měsíční-20 měsíců

0

30

Účetní odpis měsíční-30 měsíců

162
0
3
počet měsíců odpisování-vzor
163
0
3
170

0

3

15

180

199

0

9

0

0

218
0
2
2
měsíce. od roku 2005
236
0
2
3
měsíce. od roku 2005
260
0
2
5
měsíce. od roku 2005
272
0
2
6
měsíce. od roku 2005
280
0
2
4
zadá se počet roků podle smlouvy
281
0
2
20
počet roků podle smlouvy
290
0
2
0
zadá se počet měsíců podle smlouvy
301
1
0
4

Účetní odpis - 15 let
Dlouh. majetek neodpisovaný

18

Dl. nehmotný 18 - audiovizual. d

36

Dl. nehmotný 36 - software. výzk

60

Dl. nehmotný 60 - zřizovací výda

72

Dl. nehmotný 72 - ostatní nezař.

0

Dl. nehmotný-sml.doba roky (4)

0

Dl. nehmotný-sml. doba 20 let

30

Dl. nehmotný-sml.doba měs (30)

0

Dl. nehmotný/1/rovn.do r.2000

302

2

0

6

0

Dl. nehmotný/2/rovn.do r.2000

303

3

0

12

0

Dl. nehmotný/3/rovn.do r.2000

311

1

1

4

0

Dl. nehmotný/1/zrych. do r.2000

312

2

1

6

0

Dl. nehmotný/2/zrych.do r.2000
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313

3

1

12

0

Dl. nehmotný/3/zrych.do r.2000

400

0

9

0

0

Drobný majetek neodpisovaný

1

12

Drobný majetek odp./1 rok

2

24

Drobný majetek odp./2 roky

3

36

Drobný majetek odp./3 roky

401
0
3
zadá se počet roků a měsíců
402
0
3
403

0

3

Skupina odpisování: 1/2/3/4/5/6/11=1a
Způsob odpisování: 0=rovnoměrný hmotný/1=zrychlený hmotný/2=nehmotný/3=účetní
odpisy/9=neodpisuje se

2007.04.16a / 21:00
001) Majetek
- přejmenován číselník typů odpisů z __r_MAD1 na __r_MAD2
původní označení __r_MAD1 platí pouze pro uživatele 112016 a
112025 (agenda EG)
stávající uživatelé modulu evidence majetku musí provést přiřazení
typů odpisů k majetku z nového číselníku typů odpisů (mimo uživatele
112016 a 112025)

2007.04.16a / 21:00
001) Majetek
- doplněn nový způsob odpisování:
4 = účetní odpisy ===> daňové odpisy

FAQ - Majetek - způsob daňového odpisování:
0 - klasický
1 - +10%
2 - +15%
3 - +20%
4 - 2004/Hmotný
5 - 2004/Nehmotn.
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FAQ - Majetek - Skupina odpisování:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 11=1a

FAQ - Majetek - Způsob odpisování:
0 = rovnoměrný hmotný
1 = zrychlený hmotný
2 = nehmotný
3 = účetní odpisy
4 = účetní odpisy ===> daňové odpisy
9 = neodpisuje se

2005.08.11a / 08:00
001) Evidence majetku
- Číselník druhů majetku
- rozšířeny skupiny odpisování na 1/2/3/4/5/6/11=1a
- doplněno:
Počet měsíců
- rozšířeno:
Způsob odpisování: 0=rovnoměrný hmotný
1=zrychlený hmotný
2=nehmotný
3=účetní odpisy
9=neodpisuje se

2004.10.06a / 06:00
1) Evidence majetku
- doplněna 6. skupina odpisování
- účetní odpisy hmotného majetku zařazeného od 1.1.2004 se počítají
jako poměrná část ročního odpisu od měsíce zařazení

Číselník typů odpisů
V jednotlivých větách (řádcích) číselníku typů odpisů jsou nastaveny typy daňových odpisů podle
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zařazení majetku do odpisové skupiny, zvoleného způsobu odpisování majetku a povahy majetku
(hmotný a nehmotný). Dále jsou zde nastaveny základní druhy účetních odpisů majetku. Další druhy
účetního odpisování lze nastavit podle individuálních potřeb každého uživatele (za dodržení zásad
vyplňování dat jednotlivých sloupců uvedených podrobně v nápovědě).
Pohyb po databázi je možný pomocí funkčních tlačítek vlevo nad řádky a dále pomocí kurzorových
kláves na klávesnici (šipky) nebo umístěním kurzoru myši do zvoleného řádku. Právě aktuální řádek má
zcela vlevo umístěn symbol šipky.
Popis sloupců číselníku
•
Číslo typu odpisů - je libovolné jedno až osmimístné číslo sloužící k rozlišení jednotlivých typů
odpisů. Čísla týkající se daňových odpisů rovnoměrných i zrychlených a odpisů nehmotného majetku
nedoporučujeme měnit stejně jako hodnoty nastavené v dalších sloupcích databáze. Doplňujeme-li další
druh majetku z hlediska účetního odpisování zvolíme číslo tak, aby se při pořizování nového druhu
majetku nabízely jednotlivé druhy účetních odpisů co nejblíže vedle sebe (číselná řada).
•
Název - zvolíme tak, aby jednoznačně charakterizoval druh majetku z hlediska odpisování. Typy
daňových odpisů jsou nastaveny a není nutno je měnit. Název případných doplňovaných typů účetních
odpisů volíme jednoznačný, aby bylo při výběru z číselníku při pořizování nového majetku jasné, jaký typ
odpisování majetku přiřazujeme.
•
Skupina odpisování - pouze u jednotlivých typů daňových odpisů zadáme skupinu odpisování
podle platné legislativy. Program pracuje pouze s číselnými kódy, proto "nesystémová" skupina 1a je
uváděna pod číslem 11. V horní části panelu číselníku typů odpisů je způsob vyplňování jednotlivých
sloupců naznačen:
•
Způsob odpisování - stejně tak i možné druhy způsobu odpisování jsou vypsány v horní části
panelu. Hodnoty ve sloupci Způsob odpisování mohou být následující:
0 - rovnoměrné odpisy hmotného majetku (nehmotného do roku 2000)
1 - zrychlené odpisy hmotného majetku (nehmotného do roku 2000)
2 - daňové i účetní odpisy nehmotného majetku (od roku 2005)
3 - účetní odpisy - počítají se pouze účetní odpisy, daňové jsou ignorovány i při vyplnění typu odpisu a
částky, tzn. lze vytisknout evidenční sestavu (v aktuálním systémovém číselníku je nastaveno několik
typů účetních odpisů, další typy lze jednoduše doplnit a vhodně nastavit přímo v číselníku)
4 - účetní => daňové - u majetku, který není nutno podle zákona odepisovat, ale uživatel se tak
rozhodne, v tom případě jsou vypočítány odpisy účetní a stejné hodnoty jsou převedeny do odpisů
daňových
9 - neodpisuje se, nastavíme u majetku, který vedeme pouze evidenčně
•
Počet roků - ve sloupci počet roků je v případě daňových odpisů uveden počet roků odpisování
podle platné legislativy. U typů účetních odpisů slouží k určení počtu roků účetního odpisování majetku
podle legislativy. Při výpočtu účetních odpisů majetku se údaje o odpisované době, tj. počet roků nebo
měsíců účetního odpisování přebírají právě z číselníku typů odpisů. Data pro výpočet daňových odpisů
jsou přebírána z konfigurace (Servis/Konfigurace/Majetek). Zadáme-li u typu odpisů účetních pouze počet
roků, bude majetek účetně odpisován rovnoměrně po uvedený počet roků.
•
Počet měsíců - ve sloupci počet měsíců je v případě daňových odpisů hmotného majetku uveden
počet měsíců v dané odpisové skupině. Necháme-li stejný typ odpisů účetních jako daňových, jsou
účetní odpisy počítány rovnoměrně od data zařazení po zde uvedený počet měsíců. U nehmotného
majetku je zde uveden počet měsíců odpisování podle platné legislativy. U typů účetních odpisů slouží k
určení počtu měsíců majetku odpisovaného účetně měsíčně. Při výpočtu odpisů majetku se údaje o
odpisované době, tj. počet roků nebo měsíců odpisování přebírají právě z číselníku typů odpisů.
Doplnění nového typu odpisů
V levé horní části panelu klikneme na tlačítko se symbolem "+". Do databáze se doplní nový prázdný
řádek, vlevo od řádku se objeví symbol tužky.
Kurzor umístíme do levého sloupce "Číslo" a z numerické klávesnice zadáme číslo v logické číselné řadě
podle toho, jaký typ odpisů potřebujeme doplnit (v příkladu je uvedeno číslo 65). Po jednotlivých
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sloupcích řádku se pohybujeme klávesou "Tab" nebo kurzorovými klávesami (šipka vlevo a šipka vpravo)
a do sloupců doplňujeme údaje logicky.
Po vyplnění všech údajů klikneme v levé horní části panelu na tlačítko odsouhlasení a nově doplněná věta
se zařadí správně do číselné řady.

Číselník typů odpisů
V jednotlivých větách (řádcích) číselníku typů odpisů jsou nastaveny typy odpisů podle zařazení majetku
do odpisové skupiny, zvoleného způsobu odpisování majetku a povahy majetku (hmotný a nehmotný).
Dále jsou zde nastaveny základní druhy účetních odpisů majetku. Další druhy účetního odpisování lze
nastavit podle individuálních potřeb každého uživatele.
V levé horní části panelu jsou umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích databáze, v
pořadí zleva:
- přesun na první větu databáze (číselníku)
- přesun na předchozí větu
- přesun na následující větu
- přesun na poslední větu databáze
Pohyb po databázi je možný také pomocí kurzorových kláves na klávesnici (šipky) nebo umístěním
kurzoru myši do zvoleného řádku. Právě aktuální řádek má zcela vlevo umístěn symbol šipky.
Další tlačítka jsou funkční a slouží k práci s databází:
+ po kliknutí se otevře nový prázdný řádek databáze, do něhož můžeme doplnit nový druh (účetní)
majetku. Kurzor umístíme do levého sloupce a postupně doplňujeme údaje do jednotlivých sloupců
databáze. K pohybu mezi sloupci využijeme kurzorové klávesy na klávesnici (šipky)
- vymaže (po dotazu a potvrzení) aktuálně zvolený řádek databáze.
- editace věty (kurzor umístěný ve větě se změní na editační)
šipka v levé části věty se změní na symbol tužky při editaci věty
- potvrzení provedené editace ve větě
- zrušení editace věty
- návrat k původnímu stavu
Význam jednotlivých tlačítek je vypsán při umístění kurzoru na tlačítko.
Popis sloupců číselníku
Číslo typu odpisů
je libovolné jedno až osmimístné číslo sloužící k rozlišení jednotlivých typů odpisů. Čísla týkající se
daňových odpisů rovnoměrných i zrychlených a odpisů nehmotného majetku nedoporučujeme měnit
stejně jako hodnoty nastavené v dalších sloupcích databáze. Doplňujeme-li další druh majetku z hlediska
účetního odpisování zvolíme číslo tak, aby se při pořizování nového druhu majetku nabízely jednotlivé
druhy účetních odpisů co nejblíže vedle sebe (číselná řada).
Název
zvolíme tak, aby jednoznačně charakterizoval druh majetku z hlediska odpisování. Typy daňových odpisů
jsou nastaveny a není nutno je měnit. Název případných doplňovaných typů účetních odpisů volíme
jednoznačný, aby bylo při výběru z číselníku při pořizování nového majetku jasné, jaký typ odpisování
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majetku přiřazujeme.
Skupina odpisování
Pouze u jednotlivých typů daňových odpisů zadáme skupinu odpisování podle platné legislativy. Program
pracuje pouze s číselnými kódy, proto "nesystémová" skupina 1a je uváděna pod číslem 11. V horní
části panelu číselníku typů odpisů je způsob vyplňování jednotlivých sloupců naznačen:
Způsob odpisování
Stejně tak i možné druhy způsobu odpisování jsou vypsány v horní části panelu. Hodnoty ve sloupci
Způsob odpisování mohou být následující:
0 - rovnoměrné odpisy hmotného majetku (nehmotného do roku 2000)
1 - zrychlené odpisy hmotného majetku (nehmotného do roku 2000)
2 - daňové i účetní odpisy nehmotného majetku (od roku 2005)
3 - účetní odpisy - odpisuje se pouze účetně, daňové jsou ignorovány, i když je záložka vyplněna (v
aktuálním systémovém číselníku je nastaveno několik typů účetních odpisů, další typy lze jednoduše
doplnit a vhodně nastavit přímo v číselníku)
4 - účetní odpisy => daňové (u majetku, který není nutno podle zákona odepisovat, ale uživatel se tak
rozhodne, v tom případě jsou vypočítány odpisy účetní a stejné hodnoty jsou převedeny do odpisů
daňových)
9 - neodpisuje se, nastavíme u majetku, který vedeme pouze evidenčně
Počet roků
Ve sloupci počet roků je v případě daňových odpisů uveden počet roků odpisování podle platné
legislativy. U typů účetních odpisů slouží k určení počtu roků účetního odpisování majetku. Při výpočtu
účetních odpisů majetku se údaje o odpisované době, tj. počet roků nebo měsíců účetního odpisování
přebírají právě z číselníku typů odpisů. Data pro výpočet daňových odpisů jsou přebírána z konfigurace
(Servis/Konfigurace/Majetek).
Počet měsíců
Ve sloupci počet měsíců je v případě daňových odpisů nehmotného majetku uveden počet měsíců
odpisování podle platné legislativy. U typů účetních odpisů slouží k určení počtu měsíců majetku
odpisovaného účetně měsíčně. Při výpočtu odpisů majetku se údaje o odpisované době, tj. počet roků
nebo měsíců odpisování přebírají právě z číselníku typů odpisů.
Poznámka
Zde můžeme zapsat libovolnou poznámku k aktuálnímu typu odpisů.
Doplnění nového typu odpisů
V levé horní části panelu klikneme na tlačítko se symbolem . Do databáze se doplní nový prázdný řádek,
vlevo od řádku se objeví symbol tužky.
Kurzor umístíme do levého sloupce "Číslo" a z numerické klávesnice zadáme číslo v logické číselné řadě
podle toho, jaký typ odpisů potřebujeme doplnit (v příkladu je uvedeno číslo 65). Po jednotlivých
sloupcích řádku se pohybujeme klávesou "Tab" nebo kurzorovými klávesami (šipka vlevo a šipka vpravo)
a do sloupců doplňujeme údaje logicky.
Po vyplnění všech údajů klikneme v levé horní části panelu na tlačítko a nově doplněná věta se zařadí
správně do číselné řady.
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10.3 Číselník umístění
Číselník umístění
Editace číselníku umístění a pohyb po jednotlivých větách jsou shodné s číselníkem typů odpisů. V levé
horní části jsou umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po větách číselníku i pro doplnění či zrušení věty.
Stejně tak je možno pro pohyb po jednotlivých řádcích (větách) použít kurzor myši nebo kurzorová
tlačítka na klávesnici (šipky).
Číslování zvolíme podle našich potřeb, opět je možno použít jednociferné či víceciferné označení. Při
zadání nové věty číslo zadáváme ručně. Data z číselníku se přebírají do karty jednotlivého majetku při
jeho zadávání v databázi majetku. Použití číselníku umístění majetku a dat z něho není pro správnou
funkci výpočtu odpisů nutné, slouží pouze k případné kontrole a k vytváření přehledových tiskových
sestav.

Číselník umístění
Editace číselníku umístění a pohyb po jednotlivých větách jsou shodné s číselníkem typů odpisů. V levé
horní části jsou umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po větách číselníku i pro doplnění či zrušení věty.
Stejně tak je možno pro pohyb po jednotlivých řádcích (větách) použít kurzor myši nebo kurzorová
tlačítka na klávesnici (šipky).
Číslování zvolíme podle našich potřeb, opět je možno použít jednociferné či víceciferné označení. Při
zadání nové věty číslo zadáváme ručně. Data z číselníku se přebírají do karty jednotlivého majetku při
jeho zadávání v databázi majetku. Použití číselníku umístění majetku a dat z něho není pro správnou
funkci výpočtu odpisů nutné, slouží pouze k případné kontrole a k vytváření přehledových tiskových
sestav.

10.4

Číselníky
Číselníky
Modul Evidence majetku využívá při výpočtech pevně nastavené hodnoty z Konfigurace majetku
(Servis/Konfigurace/Majetek) a dále údaje proměnlivé a doplňované z jednotlivých číselníků (databází).
Základní číselník, který stanovuje všechny druhy daňových odpisů a v němž se nastavují druhy odpisů
nedaňových je Číselník typů odpisů. Seznam osob, jimž jsou jednotlivé součásti majetku přiřazovány, je
v Číselníku osob, umístění majetku vybíráme z Číselníku umístění.

10.5 Daňové odpisy
2010.03.04a / 08:00
002) Evidence majetku
- upraven algoritmus pro daňové odpisy pro zohlednění změny vstupní ceny
- u majetku, u kterého byl v prvním roce odpisování daňový odpis zvýšen
o 10%, je nutné v kartě majetku nastavit toto zvýšení
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2007.04.23a / 11:00
003) Karta majetku
- Daňové odpisy
- doplněn Měsíc odpisování a Celkem měsíců
- pro měsíční daňové odpisy nehmotného majetku při jeho
technickém zhodnocení
- pole se nenastavují automaticky a je nutné jej nastavit ručně
- v poli Celkem měsíců se automaticky nastaví případné
prodloužení odpisování tak, aby bylo technické zhodnocení
odpisováno min. 1/2 dobu počtu měsíců odpisování
nehmotného majetku

10.6 Data
Prehled tabulek majetku
aar_MA00 ... majetek - majetek
aar_MA01 ... majetek - drobny majetek
aar_MA02 ... majetek - drobny majetek od roku 2002
aar_MA03 ... majetek - majetek ucetne neevidovany
aar_MA04 ... majetek aar_MA05 ... majetek - drobny dlouhodoby hmotny majetek v operativni evidenci
aar_MAD1 ... majetek - typy odpisu
HPr_MAD1 - HP - pekarna
HRr_MAD1 - HR - Hruska
__r_MAD1 - EGP
__r_MAD2 - ostatni
aar_MAO1 ... majetek - osoby
aar_MAU1 ... majetek - umist
aa je agenda
r je znak roku

FAQ - Majetek - význam tabulek:
aar_MA00 ... Majetek
aar_MA01 ... Drobný majetek
aar_MA02 ... Drobný majetek od roku 2002
aar_MA03 ... Majetek účetně neevidovaný
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aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000
aar_MA05 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
aar_MAO1 ... číselník osob
každý majetek může být přidělen konkrétní osobě
aar_MAU1 ... číselník umístění
umístění majetku - středisko, nebo i konkrétní umístění
(kancelář) v rámci střediska
__r_MAD1 ... číselník typů odpisů
systémový číselník, pouze pro čtení
změny a zápis nových vět je nutné vyžádat u dodavatele programu

Přehled tabulek majetku - aa je agenda, r je rok:
aar_MA00 ... Majetek
aar_MA01 ... Drobný majetek
aar_MA02 ... Drobný majetek od roku 2002
aar_MA03 ... Majetek účetně neevidovaný
aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci 10.001-20.000/40.000
aar_MA05 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
aar_MAO1 ... číselník osob - každý majetek může být přidělen konkrétní osobě
aar_MAU1 ... číselník umístění - umístění majetku - středisko, nebo i konkrétní umístění
(kancelář) v rámci střediska
__r_MAD1 ... číselník typů odpisů - systémový číselník, pouze pro čtení
změny a zápis nových vět je nutné vyžádat u dodavatele programu

Prehled tabulek majetku
aar_MA00 ... majetek - majetek
aar_MA01 ... majetek - drobny majetek
aar_MA02 ... majetek - drobny majetek od roku 2002
aar_MA03 ... majetek - majetek ucetne neevidovany
aar_MA04 ... majetek aar_MA05 ... majetek - drobny dlouhodoby hmotny majetek v operativni evidenci
aar_MAD1 ... majetek - typy odpisu
HP9_MAD1 - HP - pekarna
HR9_MAD1 - HR - Hruska
__9_MAD1 - E G P
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__9_MAD2 - ostatni
aar_MAO1 ... majetek - osoby
aar_MAU1 ... majetek - umist

MAD1
HP9_MAD1 - HP - pekarna
HR9_MAD1 - HR - Hruska
__9_MAD1 - E G P
__9_MAD2 - ostatni

10.7 Drobný majetek
2010.03.25b / 12:00
002) Evidence majetku - zadání drobného majetku
vstupní cena by měla být zadána do účetních odpisů do pole
Vstupní cena + Zůstatková cena
tím bude řádek s majetkem bílý
při vyřazení se do pole Datum vyřazení zadá datum vyřazení
a v poli Zůstatková cena se ručně částka vynuluje
do funkce Test je doplněno nastavení pole
Zůstatková cena z Vstupní cena pro nevyřazený majetek
pro
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]
pro tento majetek funkci Test jednorázově spusťte

2007.06.06b / 13:00
001) Majetek - doplněna funkce:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
tabulka MA05

2007.04.13a / 13:00
002) Upraveny názvy funkcí:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci
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2007.04.10a / 13:00
001) Majetek
- přejmenována funkce Majetek v operativní evidenci na
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
tabulka MA05
- doplněna nová funkce:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000

Drobný majetek
Číselník drobného majetku obsahuje stejná pole jako číselník majetku. Pro evidenci je možno využít
pouze kartu odpisů účetních a z číselníku typů odpisů zvolit požadovaný typ účetních odpisů drobného
majetku. Lze ho rovněž využít pouze jako evidenční databázi, kdy využijeme především pole osoba a
umístění pro vytváření kontrolních sestav a inventarizaci drobného majetku.

10.8 Evidence majetku
2015.12.28c / 17:00
001) Evidence majetku
- odpisy technického zhodnocení majetku doplněny do roku 2028
- pro výpočet odpisů za rok 2015 použijte min. tuto verzi programu
- ověřte správnost odpisů majetku s technickým zhodnocením
- před generováním odpisů za rok 2015 je nutné nastavit parametry
v konfiguraci - 1. Program, ... / Majetek / 112016
- viz.:
2010.03.26b / 14:00
Evidence majetku - pro uživatele 112016
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek / 112016
- každý rok aktualizujte technické zhodnocení nehmotného majetku
13002 v Kč k 12. měsíci v roce
- po vygenerování odpisů ověřte správnost parametrů majetku 13002
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2014.11.14a / 00:00
001) Evidence majetku
- karta majetku - Změna vstupní ceny - měsíční
- upraven výpočet

2014.11.07a / 00:00
002) Evidence majetku
- karta majetku - Změna vstupní ceny - měsíční
- povoleno zadání záporné hodnoty

Evidence majetku
Modul Evidence majetku slouží ke zpracování evidence majetku a k výpočtu odpisů u dlouhodobého
majetku. Program počítá daňové odpisy podle platné legislativy. Výpočet účetních odpisů lze variabilně
nastavit - shodný s odpisy daňovými, shodný s daňovými s poměrným rozlišením v prvním roce pořízení
nebo lineární určený počtem měsíců nebo roků.
Modul Evidence majetku využívá při výpočtech pevně nastavené hodnoty z Konfigurace majetku
(Servis/Konfigurace/Majetek) a dále údaje proměnlivé a doplňované z jednotlivých číselníků (databází).
Základní číselník, který stanovuje všechny druhy daňových odpisů a v němž se nastavují druhy odpisů
nedaňových je Číselník typů odpisů. Seznam osob, jimž jsou jednotlivé součásti majetku přiřazovány, je
v Číselníku osob, umístění majetku vybíráme z Číselníku umístění.
Před vlastním zpracováním evidence majetku je proto nutno nastavit požadované hodnoty v Konfiguraci
majetku (v distribuční verzi jsou vždy aktuální hodnoty nastaveny, volíme pouze individuálně požadované
rozdíly v počítání odpisů účetních), do Číselníku typů odpisů doplnit požadované druhy účetního
odpisování a vytvořit číselník osob a umístění, pokud chceme majetek sledovat i z těchto hledisek.
Před vlastním zpracováním evidence majetku je proto nutno nastavit požadované hodnoty v Konfiguraci
majetku (v distribuční verzi jsou vždy aktuální hodnoty nastaveny, volíme pouze individuálně požadované
rozdíly v počítání odpisů účetních), do Číselníku typů odpisů doplnit požadované druhy účetního
odpisování a vytvořit číselník osob a umístění, pokud chceme majetek sledovat i z těchto hledisek.
Panel Majetek je tvořen tabulkou se seznamem všeho evidovaného majetku. Každý řádek seznamu
představuje jeden majetek. Po jednotlivých položkách seznamu se pohybujeme pomocí kurzorových
kláves (šipek), umístěním kurzoru myši do požadovaného řádku seznamu nebo prostřednictvím
ovládacích tlačítek umístěných v levém horním rohu seznamu.
Popis jednotlivých posuvných tlačítek se nabídne na monitoru po kurzoru myši nad tlačítko. Význam
tlačítek zleva:
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- posun na první větu
- posun na předchozí větu
- posun na následující větu
- posun na poslední větu
- návrat aktuálního stavu

Evidence majetku
Modul Evidence majetku slouží ke zpracování evidence majetku a k výpočtu odpisů u dlouhodobého
majetku. Program počítá daňové odpisy podle platné legislativy. Výpočet účetních odpisů jde nastavit
shodný s odpisy daňovými, shodný s daňovými s poměrným rozlišením v prvním roce pořízení nebo
lineární určený počtem měsíců nebo roků. Podrobně jsou jednotlivé druhy účetních odpisů popsány v
kapitole Číselník typů odpisů.
Modul Evidence majetku využívá při výpočtech pevně nastavené hodnoty z Konfigurace majetku (Servis/
Konfigurace/Majetek) a dále údaje proměnlivé a doplňované z jednotlivých číselníků (databází). Základní
číselník, který stanovuje všechny druhy daňových odpisů a v němž se nastavují druhy odpisů nedaňových
je Číselník typů odpisů. Seznam osoby, jimž jsou jednotlivé součásti majetku přiřazovány, je v Číselníku
osob, umístění majetku vybíráme z Číselníku umístění.
Před vlastním zpracováním evidence majetku je proto nutno nastavit požadované hodnoty v Konfiguraci
(záložka majetek) (v distribuční verzi jsou vždy aktuální hodnoty nastaveny, volíme pouze individuálně
požadované rozdíly v počítání odpisů účetních), do Číselníku typů odpisů doplnit požadované druhy
účetního odpisování a vytvořit číselník osob a umístění, pokud chceme majetek sledovat i z těchto
hledisek.
Panel Majetek je tvořen tabulkou se seznamem všeho evidovaného majetku. Každý řádek seznamu
představuje jeden majetek. Aktivní je vždy věta označená vlevo šipkou:
V horní části panelu jsou tlačítka pro editaci evidence majetku:
•
F2 - Číslo - funkce pro rychlý přístup k editaci karty majetku při větším objemu dat. Otevře se
okno, pokud známe číslo majetku a zadáme ho do pole v tomto otevřeném okně, nabídne se ihned karta
tohoto majetku k prohlížení a opravě
•
Nový majetek - otevře se prázdná karta pro zadání nového majetku do evidence
•
Oprava majetku - otevře se právě aktivní věta databáze (tj. majetek) k opravě a prohlížení
•
Zrušení majetku - zruší (po dotazu a potvrzení) právě aktuální větu databáze
•
Test - test funkce, interní procedury programu
•
Export - export dat
Po jednotlivých položkách seznamu se pohybujeme pomocí kurzorových kláves (šipek), umístěním
kurzoru myši do požadovaného řádku seznamu nebo prostřednictvím ovládacích tlačítek umístěných
vlevo nad seznamem (nad sloupcem "Číslo").
Popis jednotlivých posuvných tlačítek se nabídne na monitoru po kurzoru myši nad tlačítko. Význam
tlačítek zleva:
- posun na první větu
- posun na předchozí větu
- posun na následující větu
- posun na poslední větu
- návrat aktuálního stavu
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Nad řádky seznamu majetku je pole pro nastavení komfortního prohlížení evidence majetku a zároveň
tisku sestav majetku pomocí označení námi vybraných parametrů a nastavení omezujících hodnot těchto
parametrů. Nejprve nastavíme hraniční hodnoty vybraného parametru a poté parametr zvolíme
zaškrtnutím pole před jeho názvem. U polí žlutě podsvícených je možno vybírat z číselníku
prostřednictvím klávesy F9 a F10. Seznam majetku níže na stránce bude odpovídat námi zadaným
hodnotám. Takto vytvořený seznam můžeme vytisknout. Sestava v implicitním nastavení obsahuje
všechny zatrhnuté údaje, zrušením zatrhnutí dosáhneme tvaru sestavy podle našich požadavků.
Data seznamu je možno seřadit podle údajů v libovolném sloupci vzestupně nebo sestupně.
Pro komfortnější tisk sestav byly doplněny další záložky, obsahující doplňující údaje sestav a některé
sestavy v předdefinovaném stavu:
Údaje o každém jednotlivém majetku jsou soustředěny v Kartě majetku. Karta se otevře dvojklikem myší
na libovolné pole v řádku požadovaného majetku nebo tlačítkem Oprava majetku po provedení volby
majetku (otevře se karta majetku, v jehož řádku je umístěn symbol šipky).
Karta nově zařazovaného majetku (prázdná karta) se otevře po kliknutí na tlačítko Nový majetek
umístěné v horní části panelu vpravo od ovládacích tlačítek. Zde je také umístěno tlačítko pro vymazání
položky majetku ze seznamu - Zrušení majetku.

10.9 Export do účetnictví
2009.01.29a / 00:00
001) Majetek - export do účetnictví
- typ dokladu je nastaven v konfiguraci v:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek / Základní nastavení
v poli
Typ dokladu pro zaúčtování měsíčních účetních dokladů
tento údaje se převezme s možností změny do:
Majetek / Účetnictví
do pole Typ dokladu
navíc je zde doplněna možnost nastavit datum účetního dokladu

10.10 Generování odpisů
2009.06.05a / 09:00
003) Doplněno logování generování odpisů majetku

2008.02.21c / 17:00
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001) Generování odpisů majetku
- při oznámení neexistence druhu majetku (typu odpisu majetku) se zobrazí
i číslo a název majetku

2007.04.22a / 22:00
001) Majetek
- negenerují se odpisy pro majetek, u kterého je v kartě majetku
nastaveno
Odpisovat - nezaškrtnuto
nebo
Již odepsáno - zaškrtnuto

2007.04.16a / 21:00
001) Majetek
- společná funkce Generování odpisů
- oprávnění: 8533
- pokud je pro majetek podle typu odpisu v číselníku typů odpisů
nastaven nenulový počet měsíců odpisování, odepisuje se majetek
účetně měsíčně, jinak se odpisuje účetně ročně podle zadaného
počtu roků odpisování
daňově se odpisuje vždy ročně

2007.04.13a / 13:00
002) Upraveny názvy funkcí:
Generování měsíčních účetních odpisů
Generování ročních účetních odpisů
Generování ročních daňových odpisů
- nová samostatná funkce pro generování ročních daňových odpisů
- oprávnění: 8531 MAJ - Generování ročních daňových odpisů
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2007.04.11b / 10:00
001) Majetek
- Generování odpisů ročních i měsíčních lze neomezeně opakovat, vždy
se aktualizují údaje v kartě majetku

2007.04.11a / 00:00
006) Upraveny názvy funkcí:
Generování ročních odpisů
Generování měsíčních účetních odpisů + ročních daňových

2006.11.01a / 12:00
004) Evidence majetku - generování odpisů
- Generování odpisů (měsíční odpisy)
- nové generování odpisů
- vyžaduje u každého odpisovaného majetku nastavení pořadového
čísla měsíce odpisování k 1.1. aktuálního roku
- upraveno
- Generování odpisů (roční odpisy)
- původní generování odpisů
- oprávnění: 8429 MAJ - Generování odpisů (roční odpisy)

Generování odpisů
Funkci Generování odpisů aktivujte dvojklikem na její název v levém stromovém menu. Ve spodním
stavovém řádku vlevo se objeví červený nápis Pracuji a vedle něj probíhá informace o celkovém počtu
zpracovávaných vět a pořadí aktuálně zpracovávané věty. Výsledek výpočtu je informativně uveden po
skončení v žlutě podsvíceném okně uprostřed pracovní plochy.
Funkce provede jednorázově výpočet podkladů pro roční zaúčtování účetních odpisů a oprávek a výpočet
daňových odpisů - výpočet měsíčních nebo ročních účetních odpisů je proveden pro všechen majetek v
evidenci a zároveň jsou vypočítány daňové odpisy podle platné legislativy. Vypočítané hodnoty se zapíší
do příslušných záložek karty majetku (podle nastavených typů odpisování). Výpočet lze kdykoli
opakovat (například po změně hodnot u některého majetku či po zadání nového majetku).
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Evidence majetku je koncipována i pro vedení velkého množství majetku, kdy počítat odpisy u každého
jednotlivého majetku by byla práce velmi zdlouhavá.
Operativní výpočet odpisů pro jednotlivý majetek lze provést přímo v kartě majetku po případné provedené
změně nebo přidání nového majetku tlačítkem "Generování odpisů".

10.11 Inventura
2010.03.25a / 00:00
003) Evidence majetku - správný postup tisku inventury a vyřazeného majetku:
Inventura všeho majetku po střediscích
- Účetnictví / Evidence majetku / Majetek
- záložka Seznam majetku
- zvolit 5 - Inventura
- zaškrtnout za všechny druhy majetku (+2,3,4,5)
- zaškrtnout za všechna střediska po střediscích (+2,3,4,5,třídění)
- žádné pole nezaškrtnuto v Zahrnout do sestav vyřazený majetek
- sestava je stránkovaná po střediscích, na konci každého
střediska je podsoučet a patička sestavy
- rozsah tisku lze omezit za Umístění (Středisko) od - do
- v záložce Parametry sestav vyplňte
- Druh inventury
- druh a datum inventury
- Vyhotovil

10.12 Karta majetku
2012.06.15a / 12:00
001) Majetek / Karta majetku
- v záložce Další parametry doplněno zaškrtávací pole:
V nemovitosti v nájmu neplátce
ve větě karty majetku uloženo v celočíselném poli Byte_07 s hodnotou 0/1
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2009.03.25a / 00:00
002) Evidence majetku - karta majetku
- záložka rozšířena
Technické zhodnocení + Změna vstupní ceny měsíční

2007.08.29c / 17:00
001) Evidence majetku
- v kartě majetku obnoveno v záložce Odpisy daňové pole Účet oprávek,
jde o účet daňových oprávek, podle kterého je řazena a součtována
sestava daňových oprávek

2007.04.13a / 13:00
004) Karta majetku:
- doplněna funkce Generování odpisů pro rychlé generování odpisů
pro aktuální majetek
- oprávnění: 8530
- doplněno součtové pole Techn. zhodnocení měsíční
- obsahuje součet polí v záložce Technické zhodnocení měsíční
- doplněna informace o posledním generování jednotlivých typů odpisů
U/M - účetní měsíční
D/M - daňové měsíční (není použito)
U/R - účetní roční
D/R - daňové roční
je zobrazen datum a čas generování a verze programu při generování
odpisů, viz pole v SQL:
DateTime_01 AS DatumUMesicni,
DateTime_02 AS DatumDMesicni,
DateTime_03 AS DatumURocni,
DateTime_04 AS DatumDRocni,
URL1Stav AS VerzeUMesicni,
URL2Stav AS VerzeDMesicni,
Opravil3 AS VerzeURocni,
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Opravil4 AS VerzeDRocni,
- zobrazen rok / měsíc k 1.1. aktuálního roku vyhledem k datumu zařazení
u účetních odpisů, rok u daňových
- v titulku okna majetku zobrazen rok odpisování
- Seznam majetku - F2 - Číslo - výběr majetku podle jeho čísla
- oprávnění: 8532
- po stisknutí F2 lze přímo zadat číslo majetku a otevře se jeho karta

2007.04.11a / 00:00
002) Majetek - Karta majetku
- při změně datumu zařazení se automaticky nastaví Rok a Měsíc odpisování
pro účetní odpisy a Rok odpisování pro daňové odpisy

2007.04.10a / 13:00
001) Majetek
- Karta majetku - doplněno:
- rok odpisování (text)
- u typu odpisu (dříve druh majetku) údaje z číselníku typů odpisů
- název Způsobu odpisování u daňových odpisů

2007.04.08b / 22:00
002) Majetek
- Karta majetku - v hlavičce sestavy doplněny názvy použitých tabulek

2006.11.01a / 12:00
001) Tisk karty majetku
- čísla účtů včetně úvodních nul
002) Karta majetku - význam polí Rok a měsíc odpisování (FAQ)
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- Odpisy účetní
- Rok / měsíc odpisování
pořadové číslo roku a měsíce k 1.1. aktuálního roku
- Odpisy daňové
- Rok odpisování
pořadové číslo roku k 1.1. aktuálního roku

Karta majetku
se otevře dvojklikem myší na libovolné pole v řádku požadovaného majetku nebo tlačítkem Oprava
majetku po provedení volby majetku (otevře se karta majetku, v jehož řádku je umístěn symbol šipky).
Karta nově zařazovaného majetku (prázdná karta) se otevře po kliknutí na tlačítko Nový majetek
umístěné v horní části panelu vpravo od ovládacích tlačítek.
Karta majetku obsahuje údaje nutné ke správnému výpočtu odpisů a oprávek, k zaúčtování vypočítaných
hodnot a k vytváření požadovaných tiskových sestav. Údaje v kartě můžeme v průběhu účetního období
opravovat a doplňovat prostřednictvím funkce Oprava majetku (karta se otevře dvojklikem v řádku
požadovaného majetku nebo klikem na tlačítko Oprava majetku po zvolení majetku myší nebo ovládacími
tlačítky)
V horní části karty jsou soustředěny údaje o majetku:
•
číslo majetku zadáme při pořizování nového majetku podle našich potřeb. Je možno číslovat
jednotlivé položky vzestupně v číselné řadě (1,2,3 ...) nebo vytvářet skupiny majetku již při číslování (má
význam při větším počtu položek - 101,102,103 - první skupina, 201,202,203 ... - druhá skupina atd.).
•
označení •
název majetku zadáme jednoznačný pro další rozlišení jednotlivých položek seznamu majetku
•
datum pořízení - zadáme datum pořízení majetku podle prvotních dokladů
•
datum zařazení - zadáme podle naší účetní evidence
•
datum vyřazení - při pořízené nového majetku ponecháme datum automaticky nastavené
(program nastaví "nesmyslné" datum - rok 1899, s datumem vyřazení se pracuje pouze pokud je zadáno
v aktuálním tvaru - aktuální kalendářní/účetní rok)
•
počet kusů - zadáme počet kusů majetku, u nově pořizovaného majetku je automaticky zadáno
číslo 1, lze přepsat
•
osoba - nutno zadat číselný kód osoby z číselníku osob, výběr z číselníku bude doplněn
•
umístění - kód umístění z číselníku, výběr bude doplněn
•
poznámka - možno vepsat libovolnou poznámku vztahující se k danému majetku
•
pořízení - doplňující údaje ke způsobu pořízení (nákup, ve vlastní režii, údaje o prodejci atd.)
•
vyřazení - doplňující údaje vztahující se k vyřazení majetku
•
generování odpisu •
tisk karty majetku Další část karty obsahuje údaje o odpisech daňových i účetních a je rozdělena na několik záložek:
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a) Odpisy daňové
•
typ odpisu - můžeme zadat přímo číselnou hodnotu nebo pomocí klávesy F9 (F10) otevřeme
číselník typů odpisů a požadovaný typ daňového odpisu vybereme (dvojklikem myší nebo klávesou
Enter). Zvolený typ je automaticky převzat do záložky účetních odpisů a v tom případě se účetní odpisy
počítají rovnoměrně měsíčně od data zařazení - počet měsíců vychází z odpisové sazby zvoleného typu
odpisů vynásobené 12.
•
způsob odpisování - standardně je zaškrtnut klasický způsob odpisování, tj. podle aktuálních
tabulek zákona o daních z příjmů. Vyhovuje-li námi evidovaný majetek podmínkám zákona na zvýšení
odpisu v prvním roce odpisování o 10, 15 či 20 %, zaškrtneme jiný požadovaný způsob odpisování.
•
vstupní cena - zadáme vstupní cenu majetku podle zákona o daních z příjmů (a zákona o
účetnictví) v aktuálním znění k datu zařazení majetku do evidence
•
odepsáno - toto pole vyplníme při zadávání již odepisovaného majetku do evidence, zadáme výši
daňových odpisů (oprávek) do konce předcházejícího účetního období
•
zvýšení ceny - rozumí se zvýšení ceny v průběhu účetního období, za které se počítají odpisy
•
odpis - v této kolonce je po provedení výpočtu odpisů funkcí generování odpisů zobrazen
aktuálně vypočítaný roční daňový odpis majetku
•
zůstatková cena - po provedeném výpočtu odpisů je doplněna aktuální zůstatková cena majetku
•
zůstatková cena-vyřazeno - v tomto poli se objeví po provedeném výpočtu odpisů u majetku v
aktuálním roce vyřazeného zůstatková cena pro vyřazení majetku z účetní evidence.
•
rok odpisování - u nově pořízeného majetku zadáme hodnotu 1, tzn. že majetek je odepisován
první rok. Pokud pořizujeme do evidence majetek již částečně odepisovaný zadáme aktuální rok
odpisování. Po provedeném výpočtu odpisů a převodu dat do následujícího roku je hodnota zde uvedená
zvýšena o 1. Pokud u majetku v aktuálním roce nastavíme "neodepisovat" (tj. zrušíme zaškrtnutí pole
Odepisovat), zůstane hodnota pole Rok odpisování po převodu do následujícího roku stejná. Hodnoty v
tomto poli se u účetních a daňových odpisů mohou lišit v závislosti na námi zvoleném postupu při
uplatňování daňových a účetních odpisů.
•
odpisovat x již odepsané - zaškrtávací pole, jejichž význam odpovídá jejich popisu. Standardně
je v nově otevřené kartě majetku nastaveno pole Odepisovat jako aktivní, pokud majetek z jakéhokoliv
důvodu odepisovat nechceme, musíme zaškrtnutí zrušit. Pole Již odepsané je naopak standardně
neaktivní a musíme je aktivovat u majetku zcela odepsaného.
•
účet majetku •
účet oprávek •
účet nákladů •
středisko •
účet vyřazeno - tato pole nemají u daňových odpisů praktický význam, do účetnictví vstupují
údaje ze záložky odpisů účetních, kde je nutno je vyplnit, pokud výsledné sestavy mají obsahovat
členění podle těchto hledisek.
b) Odpisy účetní
•
typ odpisu - je automaticky nastaven podle typu daňového odpisu (popsáno výše), můžeme ale
zadat jiný druh účetního odpisu z číselníku.
•
pro účetní odpisy nastavení od r. 2005 - pokud u nově zařazovaného majetku zvolíme účetní
odpisy jako odpisy daňové, zaškrtneme toto pole, aby se i účetní odpisy počítaly podle aktuálního
nastavení. Naopak u staršího majetku s odpisy nastavenými shodně (účetní jako daňové) musí zůstat
toto pole nezaškrtnuto. Daňové odpisy se v roce 2005 počítají podle nových daňových tabulek, ale u
účetních odpisů je nutno pokračovat v odpisování podle původních tabulek, tj. použít sazby platné do
konce roku 2004.
V aktuální verzi je toto pole neaktivní, protože pro nové uživatele nemá praktický význam.
•
vstupní cena - zadáme vstupní cenu majetku podle zákona o účetnictví (a zákona o daních z
příjmů) v aktuálním znění k datu zařazení majetku do evidence, u evidence drobného hmotného majetku
zadáme cenu celkovou, tj. za počet kusů uvedený v hlavičce karty majetku
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•
odepsáno - toto pole vyplníme při zadávání již odepisovaného majetku do účetní evidence,
zadáme výši účetních odpisů zúčtovaných do konce předcházejícího účetního období
•
zvýšení ceny - rozumí se zvýšení ceny v průběhu účetního období, za které se počítají odpisy
•
odpis - v této kolonce je po provedení výpočtu odpisů funkcí generování odpisů zobrazen
aktuálně vypočítaný roční účetní odpis majetku
•
zůstatková cena - po provedeném výpočtu odpisů je doplněna aktuální zůstatková cena majetku
•
zůstatková cena-vyřazeno - v tomto poli se objeví po provedeném výpočtu odpisů u majetku v
aktuálním roce vyřazeného zůstatková cena pro vyřazení majetku z účetní evidence.
•
rok odpisování, měsíc odpisování - je automaticky nastaven po potvrzení datumu zařazení
majetku do užívání v horní části karty. U nově pořízovaného majetku má rok hodnotu 1, tzn. že majetek
je odpisován první rok. Pokud pořizujeme do evidence majetek již částečně odepisovaný zadáme aktuální
rok odpisování. Po provedeném výpočtu odpisů a převodu dat do následujícího roku je hodnota zde
uvedená zvýšena o 1. Pokud u majetku v aktuálním roce nastavíme "neodpisovat" (tj. zrušíme zaškrtnutí
pole Odpisovat), zůstane hodnota pole Rok odpisování po převodu do následujícího roku stejná.
•
odpisovat x již odepsané - zaškrtávací pole, jejichž význam odpovídá jejich popisu. Standardně
je v nově otevřené kartě majetku nastaveno pole Odepisovat jako aktivní, pokud majetek z jakéhokoliv
důvodu odepisovat nechceme, musíme zaškrtnutí zrušit. Pole Již odepsané je naopak standardně
neaktivní a musíme je aktivovat u majetku zcela odepsaného.
•
účet majetku •
účet oprávek •
účet nákladů - tato pole mohou být u odpisů účetních vyplněna, protože právě tyto údaje vstupují
do účetní evidence. Pokud zde čísla účtů zadáme, vytvoří program výstupní sestavy přímo s daty pro
zaúčtování. Čísla účtů vybereme z číselníku (účtové osnovy). Pokud čísla účtů nezadáme, odpisy se
vypočítají, výsledné tiskové sestavy budou obsahovat všechen majetek bez rozlišení a údaje pro
zaúčtování budeme muset z těchto sestav vypočítat.
•
středisko - pokud účtujeme na střediska, zadáme zde středisko vztahující se k tomuto majetku
•
účet vyřazeno - zadáme číslo účtu pro zaúčtování zůstatkové ceny při vyřazení majetku z
evidence.

10.13 Majetek
2014.09.04a / 00:00
002) HP majetek 2014
1) Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek
- do pole Odpisy za rok zadejte 2014
2) V seznamu majetku spustit funkci Test

2014.05.30a / 00:00
002) Majetek
- vyřazena tabulka MA04

2014.05.15a / 00:00
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

826

ES manas 2022 - Technická dokumentace

001) Evidence majetku
- upraveno bez použití tabulky MA04
aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000

2014.01.01a / 00:00
002) Majetek
- rozšířeno do roku 2028

2013.12.14a / 11:00
001) Majetek
- Tisk za všechny druhy majetku
- doplněna zaškrtávací pole s možností zvolit konkrétní druhy majetku
1 - aar_MA01 ... Drobný majetek ... nepoužívá se
2 - aar_MA02 ... Drobný majetek od roku 2002 ... nepoužívá se
3 - aar_MA03 ... Majetek účetně neevidovaný
4 - aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000
5 - aar_MA05 ... Drobný
- Seznam majetku
- tmavě podbarven i vyřazený majetek s nenulovou zůstatkovou cenou
- u vyřazeného majetku by správně v kartě majetku měla být nastavena nulová zůstatková cena, t.j.
Odepsáno by mělo
být nastaveno na Pořizovací cenu

2013.12.13b / 06:00
001) Majetek - manasNX.exe - uživatel 112016
- doplněna funkce (dostupná pouze z Menu programu)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000 [MA04]
pro data v tabulce MA04 z roku 2006
tato tabulka byla použita při importu majetku a poté byla z programu vyřazena
(záznamy o důvodech bohužel nejsou)
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nyní je možné pracovat i s daty této tabulky, jsou součástí i inventurní soupisky
číslování vět v tabulkách MS05 a MA04 je obdobné, pod jedním číslem je tak
možné nalézt majetek v obou tabulkách - např. pro číslo majetku 10515, větśinou jde
ale majetek na jiných střediscích
- původní označení dat majetku z roku 2006:
aar_MA00 ... Majetek
aar_MA01 ... Drobný majetek ... nepoužívá se
aar_MA02 ... Drobný majetek od roku 2002 ... nepoužívá se
aar_MA03 ... Majetek účetně neevidovaný
aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000
aar_MA05 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
- Postup tisku Inventury:
- Účetnictví / Evidence majetku / Majetek (MA00)
- v Tisk zvolte 5 - Inventura
- současně zaškrtněte:
- za všechny druhy majetku ...
- za všechna střediska a po střediscích ...
- spusťte Tisk

2010.12.20a / 17:00
002) Evidence majetku
- upraven výběr majetku

2010.02.04b / 12:00
002) Majetek
- pokud není majetek vyřazen, měl by být rok vyřazení majetku nastaven
na 1900 (nebo menší než 1980)

2009.12.08a / 12:00
003) Majetek - změna parametru výběru vět
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- pro změnu parametru nesmí být zaškrtnuto pole pro výběr parametru

2009.06.05a / 09:00
007) Evidence majetku
- pro jiný majetek než
Majetek [MA00]
zablokovány některé funkce

2008.04.28a / 00:00
001) Evidence majetku
- upraveno omezení podle datumu zařazení / vyřazení

2007.07.02a / 15:00
004) Majetek
- úprava tisku oprávek pro uživatele 112025
- řazení daňových oprávek
- halíře v daňových i účetních oprávkách

2007.06.12a / 12:00
002) Evidence majetku
- v kartě majetku se nastaví název osoby, umístění a typu odpisování
při každé změně
- opuštění karty nového majetku se testuje existující typ odpisování

2007.04.22a / 22:00
001) Majetek
- řádky v seznamu majetku podbarveny barvou:
- bílá - odepisovaný majetek
- světle šedá - odepsaný majetek
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- tmavě šedá - vyřazený majetek

2007.04.22a / 22:00
003) Omezení vět pro prohlížení a tisk podle označených a nastavených parametrů
- doplněny sloupce a parametry
D/Skupina
U/Skupina
... daňová a účetní odpisová skupina 1-6/11(1a)

2007.04.19a / 12:00
002) Majetek
- rok odpisování majetku je převzat z roku agendy místo nastavení
v konfiguraci

2007.04.17a / 12:00
002) Majetek
- podrobnější logování při generování odpisu
- při nesprávném odpisu majetku v kartě majetku zaškrtněte pole Log
a spusťte Tisk karty majetku
kontrolní sestavu nám odešlete E-mailem přes záložku E-mail v okně tisku
- v seznamu majetku doplněno zaškrtávací pole
Tisk - Daňové odpisy místo Účetních
- v tiskových sestavách po Tisk, v tabulce a v omezení budou
použity daňové odpisy místo účetních

FAQ - Evidence majetku
- měsíční odpis se zaokrouhluje na 1 Kč nahoru stejně tak jako roční odpis,
tak jak je popsáno v účetních standardech
tímto způsobem navíc dojde vždy k plnému odepsání majetku v posledním
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měsíci odpisování
- měsíc odpisování v účetních odpisech je vzhledem k 1.1. roku odpisování,
t.j. pokud je majetek zařazen v 1. měsíci roku odpisování a má se odpisovat
od měsíce zařazení, bude v měsíci odpisování 1, jinak 0
- v poli Označení je možné nějakým číselným vyjádřením označit skupinu
majetku, která se má tisknout společně, např. při převodu majetku ze
střediska na středisko

2006.11.01a / 12:00
005) Evidence majetku - seznam majetku
- doplněn sloupec U/Odpis včetně omezení a tisku

2005.08.10b / 15:00
001) Evidence majetku
- požaduje rozlišení monitoru min. 800 x 600 bodů

2005.03.31a / 15:00
06) Evidence majetku
- v kartě majetku doplněna samostatně pro účetní a daňové odpisy
zaškrtávací pole:
Odepisovat ... při zrušení zaškrtnutí se nastaví nulový roční odpis
Již odepsáno ... při zaškrtnutí se majetek bere jako odepsaný
(odepsáno a oprávky = vstupní cena, odpis a
zůstatková cena nulové)

2003.08.19a / 18:00
05) Evidence majetku
- doplněna funkce Zrušení majetku
- oprávnění 2101
- po potvrzení
- upraven výpočet odpisů
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- v záložce Doplnění doplněna jednorázová funkce Oprava roku odpisování
- zvýší o 1 rok odpisování účetních i daňových odpisů

Majetek
Panel Majetek je tvořen tabulkou se seznamem všeho evidovaného majetku. Každý řádek seznamu
představuje jeden majetek. Po jednotlivých položkách seznamu se pohybujeme pomocí kurzorových
kláves (šipek), umístěním kurzoru myši do požadovaného řádku seznamu nebo prostřednictvím
ovládacích tlačítek umístěných v levém horním rohu seznamu.
Popis jednotlivých posuvných tlačítek se nabídne na monitoru po najetí kurzoru myši nad tlačítko.
Údaje o každém jednotlivém majetku jsou soustředěny v Kartě majetku. Karta se otevře dvojklikem myší
na libovolné pole v řádku požadovaného majetku nebo tlačítkem Oprava majetku po provedení volby
majetku (otevře se karta majetku, v jehož řádku je umístěn symbol šipky). Karta nově zařazovaného
majetku (prázdná karta) se otevře po kliknutí na tlačítko Nový majetek umístěné v horní části panelu
vpravo od ovládacích tlačítek. Zde je také umístěno tlačítko pro vymazání položky majetku ze seznamu Zrušení majetku.
Všechny typy majetku zadáváme do tohoto panelu, zvolením odpovídajícího číselného označení typu
odpisu zároveň rozdělíme majetek do skupin podle druhu, tj.:
•
dlouhodobý hmotný majetek
•
dlouhodobý nehmotný majetek
•
drobný majetek
Omezení prohlížených vět
Ze seznamu karet majetku lze vybírat pouze námi požadované karty zvolením vhodného omezujícího
kritéria. Můžeme zvolit pouze některá čísla vět, název, datum zařazení, pořízení či vyřazení a další.
Všechna použitelná omezující kritéria jsou umístěna v horní části panelu Evidence majetku.
Nastavení tiskových sestav
Všechny tiskové sestavy jsou vytvořeny na základě aktuálně zadaných kritérií. Typ tiskové sestavy
vybíráme uprostřed horní části panelu hned nad řádky databáze. Můžeme zvolit následující typy
tiskových sestav:
1.
Seznam
2.
Zařazení
3.
Vyřazení
4.
Převod
5.
Inventura
Po kliknutí na tlačítko Tisk je nabídnuta nejprve k prohlížení na monitoru tisková sestava formálně
obsahující všechna pole databáze evidence majetku (tj. číslo, název, typ odpisů, datum zařazení,
vyřazení atd.) a lišící se pouze obsahově (podle zvoleného typu tiskové sestavy).

10.14 Nehmotný majetek
2010.03.26b / 14:00
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002) Evidence majetku - pro uživatele 112016
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek / 112016
- každý rok aktualizujte technické zhodnocení nehmotného majetku
13002 v Kč k 12. měsíci v roce
nyní nastavte pro rok 2009
po vygenerování odpisů ověřte správnost parametrů majetku 13002

10.15 Nový majetek
2010.04.29b / 17:00
002) Majetek
- obnoveno původní zadání nového majetku
- nabídne se následující číslo majetku oproti naposled otevřené kartě majetku
- účty se převezmou z naposled otevřené karty majetku

2010.03.25d / 16:00
002) Evidence majetku
- upraveno zadání účtu v záložce Odpisy účetní
- pro nový majetek se převezmou parametry z poslední karty
majetku (po najetí do karty majetku)
všechny parametry je nutné pro zadávaný majetek
v případě potřeby změnit
Odpisy měsíční
Technické zhodnocení + Změna vstupní ceny - měsíční
Další parametry
Poznámka
- nový majetek
nabídne se číslo posledního majetku + 1

2009.03.25a / 00:00
004) Majetek / Nový majetek
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- nabídne se číslo nového majetku o 1 vyšší než aktuální číslo majetku
a pokud existuje tak poslední číslo majetku +1
lze přerušit Esc při potvrzení čísla nového majetku

10.16 Oprávky
2007.11.07c / 21:00
002) Evidence majetku
- upraven tisk daňových a účetních oprávek - odpis u vyřazeného majetku

2007.06.28a / 12:00
001) Evidence majetku
- sestava daňových oprávek řazena stejně jako u účetních oprávek, t.j.
podle účtu účetních oprávek a čísla majetku s podsoučty podle účtu
účetních oprávek

Oprávky - daňové
Funkce vytvoří tiskovou sestavu (pro prohlížení na monitoru či pro tisk na tiskárně) daňových oprávek k
aktuálnímu datu a stavu majetku v Evidenci majetku.

Oprávky - účetní
Funkce vytvoří tiskovou sestavu (pro prohlížení na monitoru či pro tisk na tiskárně) účetních oprávek k
aktuálnímu datu a stavu majetku v Evidenci majetku.

10.17 Počet kusů
2007.04.22a / 22:00
002) Majetek s uvedením Počet kusů <> 1
- údaje se vztahují k celkovému počtu kusů majetku

10.18 Přečíslování
FAQ - Majetek uživatele 112016 - přečíslování MA04
aar_MA00 ... Majetek
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MA00 - 4.857 vět,
6 - 1.848,
13.001 - 13.006, ... SW, duplicita čísel s MA05
19.001, ... Certifikát
21.003 - 21.117,
28.002 - 30.949,
38.101 - 38.158,
282.901 - 310.157
datum změny 25.4.2006 - 2.12.2013
aar_MA03 ... Majetek účetně neevidovaný
MA03 - 4.631 vět
6.001 - 6.006,
30.701 - 30.726,
40.701 - 40.789,
50.201 - 53.404,
60.001 - 69.903,
70.001 - 79.945,
85.407,
150.701 - 151.302
datum změny 25.4.2006 - 17.10.2013
aar_MA05 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
MA05 - 5.451 vět,
10.001 - 15.465,
datum změny 1.6.2006 - 3.12.2012
až nedávno opětovně zařazená tabulka majetku:
aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - 10.001-20.000/40.000
MA04 - 1.395 vět,
10.001 - 11.399,
datum změny 25.4.2006 - 6.6.2007 - jen 23 položek změněno po importu dat
SQL pro přečíslování z 10.001 - 11.399 na 110.001 - 111.399 aby se vyloučila
duplicita s MA05:
UPDATE
HRD_MA04
SET
Cislo=Cislo+100000

10.19 Převod majetku do nového roku
FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
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3) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2017 do roku 2018 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2017
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaH_MA*.* a aaI_MA*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2017 do roku 2018 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2018
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2016
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2015 do roku 2016 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2016
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test
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FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2016
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaF_MA*.* a aaG_MA*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2015 do roku 2016 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2016
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2014 do roku 2015 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2015
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *F_MA*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2014 do roku 2015 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2015
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b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

2014.03.21a / 00:00
002) Majetek - převod z minulého roku
- zakončen hláškou:
Převod dat z minulého roku proveden - POZOR nesmí se opakovat! Spusťte Test.

FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2013 do roku 2014 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2014
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_MA*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2013 do roku 2014 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2014
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
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Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

FAQ - Síťová verze - Převod tabulek majetku do roku 2012 (Př.: agenda XX)
- před provedením akce zaarchivujte data serveru
- překopírujte s přejmenováním (např. přes pomocný adresář) pokud existují:
XXB_MA00.nx1 -> XXC_MA00.nx1
XXB_MA01.nx1 -> XXC_MA01.nx1
XXB_MA02.nx1 -> XXC_MA02.nx1
XXB_MA03.nx1 -> XXC_MA03.nx1
XXB_MA04.nx1 -> XXC_MA04.nx1
XXB_MA05.nx1 -> XXC_MA05.nx1
XXB_MAO1.nx1 -> XXC_MAO1.nx1
XXB_MAU1.nx1 -> XXC_MAU1.nx1
- dále je nutné převést data majetku z roku 2011 do roku 2012
- popsáno samostatně

FAQ - Převod majetku do roku 2011
- před převodem majetku do roku 2011 DOPORUČUJEME archivovat všechny
tabulky ????MA??.*
- po převedení majetku do roku 2011 přihlášeni v roce 2011 spusťte:
Majetek / Převod dat z minulého roku
POZOR - lze provést POUZE jednorázově!
- pro ověření převodu srovnejte oprávky účetní a daňové v roce 2010 a 2011

2010.03.31a / 00:00
003) Majetek
- Převod dat z minulého roku přesunut z Data / Majetek do
Seznam majetku / Převod dat z minulého roku

FAQ - Převod majetku do roku 2010
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- před převodem majetku do roku 2010 DOPORUČUJEME archivovat všechny
tabulky ????MA??.*
- po převedení majetku do roku 2010 přihlášeni v roce 2010 spusťte:
Servis / Data / Převod dat z minulého roku
POZOR - lze provést POUZE jednorázově!
- pro ověření převodu srovnejte oprávky účetní a daňové v roce 2009 a 2010

Rucni prevod majetku do roku 2010 - sitova verze
1) ukoncete server
2) zaarchivujte tabulky v datovem adresari serveru:
????MA??.*
3) v datovem adresari serveru rucne prekopirujte s prejmenovanim
nasledujici tabulky (pokud existuji):
aa9_MAD1.nx1 => aaA_MAD1.nx1
aa9_MAO1.nx1 => aaA_MAO1.nx1
aa9_MAU1.nx1 => aaA_MAU1.nx1
aa9_MA00.nx1 => aaA_MA00.nx1
aa9_MA01.nx1 => aaA_MA01.nx1
aa9_MA02.nx1 => aaA_MA02.nx1
aa9_MA03.nx1 => aaA_MA03.nx1
aa9_MA04.nx1 => aaA_MA04.nx1
aa9_MA05.nx1 => aaA_MA05.nx1
__9_MAD1.nx1 => __A_MAD1.nx1
__9_MAD2.nx1 => __A_MAD2.nx1
kde aa je oznaceni agendy
pro FlashFiler pouzijte .ff2 misto .nx1
puvodni tabulky musi zustat zachovany.
Napr. postupem v prikazovem radku v datovem adresari serveru:
copy HR9_MAO1.nx1 HRA_MAO1.nx1
4) spustte server
5) v programu min. verze 2010.04.13a spustte v aktualnim datumu v roce 2010
v Majetek / Prevod dat z minuleho roku
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POZOR - lze provest pouze jednorazove
6) overte na nejakem konkretnim majetku po generovani odpisu, ze
prevod probehl v poradku a vsechny parametry majetku jsou nastaveny
spravne

Prevod majetku do roku 2010 - jednouzivatelska verze
- nutny pouze pokud nebyly tabulky majetku ????MA??.*
automaticky prevedeny pri prevodu dat do roku 2010
- pokud ano, provedte jen kroky 4), 5) a 6)
1) ukoncete program
2) zaarchivujte tabulky v adresari programu:
????MA??.*
3) v adresari programu rucne prekopirujte s prejmenovanim
nasledujici tabulky (pokud existuji):
aa9_MAD1.nx1 => aaA_MAD1.nx1
aa9_MAO1.nx1 => aaA_MAO1.nx1
aa9_MAU1.nx1 => aaA_MAU1.nx1
aa9_MA00.nx1 => aaA_MA00.nx1
aa9_MA01.nx1 => aaA_MA01.nx1
aa9_MA02.nx1 => aaA_MA02.nx1
aa9_MA03.nx1 => aaA_MA03.nx1
aa9_MA04.nx1 => aaA_MA04.nx1
aa9_MA05.nx1 => aaA_MA05.nx1
__9_MAD1.nx1 => __A_MAD1.nx1
__9_MAD2.nx1 => __A_MAD2.nx1
kde aa je oznaceni agendy
pro FlashFiler pouzijte .ff2 misto .nx1
puvodni tabulky musi zustat zachovany.
Napr. postupem v prikazovem radku v datovem adresari serveru:
copy HR9_MAO1.nx1 HRA_MAO1.nx1
4) spustte program
5) spustte v aktualnim datumu v roce 2010
v Servis / Data / Majetek - Prevod dat z minuleho roku
POZOR - lze provest pouze jednorazove
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6) overte na nejakem konkretnim majetku po generovani odpisu, ze
prevod probehl v poradku a vsechny parametry majetku jsou nastaveny
spravne

FAQ - Převod majetku do roku 2009
- přehled tabulek majetku - aa je agenda, r je rok:
aar_MA00 ... Majetek
aar_MA01 ... Drobný majetek
aar_MA02 ... Drobný majetek od roku 2002
aar_MA03 ... Majetek účetně neevidovaný
aar_MA04 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci 10.001-20.000/40.000
aar_MA05 ... Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci - rok 2006
aar_MAO1 ... číselník osob - každý majetek může být přidělen konkrétní osobě
aar_MAU1 ... číselník umístění - umístění majetku - středisko, nebo i konkrétní umístění
(kancelář) v rámci střediska
__r_MAD1 ... číselník typů odpisů - systémový číselník, pouze pro čtení
změny a zápis nových vět je nutné vyžádat u dodavatele programu
- převod tabulek majetku se provede v jednouživatelské verzi v rámci
převodu dat do nového roku
u síťové verze je nutné tabulky majetku převést ručně - překopírovat
s přejmenováním
Př.: HR8_MA00.* -> HR9_MA00.*
ručně také překopírujte s přejmenováním:
__8_MAD1.* -> __9_MAD1.*
__8_MAD2.* -> __9_MAD2.*
- před převodem majetku do roku 2009 DOPORUČUJEME archivovat všechny
tabulky ????MA??.*
- po převedení majetku do roku 2009 přihlášeni v roce 2009 spusťte:
Servis / Data / Převod dat z minulého roku
POZOR - lze provést POUZE jednorázově!
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2007.04.23a / 11:00
001) Servis / Data / Majetek - Převod majetku
- upraven Převod majetku do aktuálního roku
- při převodu se provádí následující akce:
- technické zhodnocení se přičte ke zvýšení vstupní ceny
- odpis se přičte k odepsáno a vynuluje se
- vynuluje se měsíční technické zhodnocení
- vynulují se měsíční účetní a daňové odpisy
- postup u síťové verze např. HR6 -> HR7:
1) překopírovat:
__6MAD?.* => __7MAD?.*
HR6?MA*.* => HR7?MA*.*
případné existující tabulky napřed zazálohovat a přepsat
2) spustit program v roce 2006
- spustit Test a opravit zjištěné nesrovnalosti
- vygenerovat pro kontrolu převodu v Seznamu majetku
Daňové + účetní oprávky
- spustit Test a opravit zjištěné nesrovnalosti
3) spustit program v roce 2007 a spustit
Servis / Data / Majetek / Převod majetku
- spustit Test a opravit zjištěné nesrovnalosti
- vygenerovat pro kontrolu převodu v Seznamu majetku
Daňové + účetní oprávky
- převede se i vyřazený majetek z důvodu kontroly oprávek,
je možné jej po kontrole ručně zrušit

2007.04.11a / 00:00
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Majetek

001) Majetek - Převod dat z minulého roku
- v Servis / Data / Majetek
- Převod se provádí v aktuálním roku, do kterého se majetek převádí
- doplněna zaškrtávací pole
Zvýšit rok odpisování o +1 a měsíc odpisování o +12 - Účetní odpis
Zvýšit rok odpisování o +1
... nezaškrtávat při přerušení účetního nebo daňového odpisování
v aktuálním roce
- před spuštěním funkce musí být tabulky majetku aar_MA?? překopírováný
do nového roku agendy r+1 při převodu agendy do nového roku nebo
ručně u síťové verze

2005.04.21b / 16:00
01) Evidence majetku
- pro převod majetku z roku 2004 do roku je nutné provést:
a) před převodem doporučujeme zaarchivovat data z roku 2004 i 2005
b) ručně překopírovat s přejmenováním tabulky:
EG4_MA00.FF2 -> EG5_MA00.FF2
EG4_MA01.FF2 -> EG5_MA01.FF2
EG4_MA02.FF2 -> EG5_MA02.FF2
EG4_MAD1.FF2 -> EG5_MAD1.FF2
EG4_MAO1.FF2 -> EG5_MAO1.FF2
EG4_MAU1.FF2 -> EG5_MAU1.FF2
EG znamená označení agendy
c) v Servis / Data / Majetek spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat 2004->2005
oprávnění 8235

10.20 Převod majetku - jednouživatelská verze
FAQ - Převod majetku v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2021
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1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a
3) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2020 do roku 2021 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2021
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

10.21 Převod majetku - síťová verze
FAQ - Převod majetku v síťové verzi ES manas do roku 2021
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaH_MA*.* a aaI_MA*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a
3) Evidence majetku
pro převod majetku z roku 2020 do roku 2021 je nutné provést:
a) spustit program a přihlásit se v roce 2021
b) v Majetek / Převod dat z minulého roku spustit JEDNORÁZOVĚ funkci:
Převod dat z minulého roku
c) potom v seznamu majetku spusťte funkci Test

10.22 Sestavy
2013.08.29a / 00:00
004) Majetek - do sestav doplněn:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (MA05)
Postup:
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- Účetnictví / Evidence majetku / Majetek (MA00)
- v Tisk zvolte 5 - Inventura
- současně zaškrtněte:
- za všechny druhy majetku ...
- za všechna střediska a po střediscích ...
- spusťte Tisk

2010.03.25a / 00:00
002) Evidence majetku
- u sestav doplněna zaškrtávací pole
Zahrnout do sestav vyřazený majetek
2000-2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

010.01.12b / 00:00
001) Majetek / Sestavy
- doplněna sestava Inventura
- doplněna sestava Inventura po střediscích

2009.03.25c / 09:00
001) Evidence majetku
- Sestavy / Oprávky účetní + daňové
- při změně Skupiny odpisování se nabídnou Typy odpisů pro zvolenou skupinu
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a je možné zaškrtnutím vybrat jen požadované

2009.03.25a / 00:00
001) Evidence majetku - doplněny sestavy (POUZE verze pro NexusDB):
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky
Oprávky

- účetní - 01-01
- účetní - 01-02
- účetní - 01-03
- účetní - 01-04
- účetní - 01-05
- účetní - 01-06
- účetní - 01-07
- účetní - 01-08
- účetní - 01-09
- účetní - 01-10
- účetní - 01-11
- účetní - 01-12

s účetními oprávkami do konce zvoleného měsíce 01 až 12
majetek s technickým zhodnocením je označen vedle sloupce Druh
# ... technicky zhodnocen dříve
# ... technicky zhodnocen měsíčně
## ... technicky zhodnocen dříve i měsíčně
majetek se zvýšením vstupní ceny je označen vedle sloupce Název majetku
# ... zvýšení vstupní ceny

2009.03.25a / 00:00
003) Majetek / Sestavy
- Zhodnocený majetek
- samostatně uveden majetek se změnou vstupní ceny

2009.01.29a / 00:00
002) Majetek
- doplněny 2 sestavy + oprávnění na pravé tlačítko myši
8676 MAJ - Protokol o zařazení majetku
8677 MAJ - Protokol o vyřazení majetku
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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- lze postupně vytisknout pro majetek libovolně omezený výběrem vět

2007.04.23b / 17:00
001) Majetek - Karta majetku / Sestavy
- doplněna sestava včetně oprávnění: 8538 MAJ - Měsíční daňové odpisy
- u sestavy Měsíční účetní / daňové odpisy lze zaškrtnutím pouze nenulové
omezit rozsah sestavy
- doplněna sestava Oprávky účetní a daňové
- lze omezit za zvolené Umístění
- lze omezit za skupinu daňových odpisů:
vše / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 11=1a / 1-6,1a
- lze zvolit zaškrtnutím rozšířenou sestavu pro přiznání DP

2007.04.22a / 22:00
001) Majetek
- sestavy doplněny o sloupce
Sk ... daňová skupina odpisování 1-6/11(1a)
Umístění

2007.04.19a / 12:00
002) Majetek
- v Seznamu majetku doplněna záložka Sestavy s následujícími sestavami
a odpovídajícími oprávněními:
8534 MAJ - Oprávky účetní + daňové
8535 MAJ - Vyřazený majetek
8536 MAJ - Zhodnocený majetek
8537 MAJ - Měsíční účetní odpisy
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10.23 Seznam majetku
2011.09.27a / 00:00
003) Seznam majetku
- Zahrnout do sestav vyřazený majetek
- rozšířeno o roky 2016-2025

2007.04.13a / 13:00
005) Seznam majetku
- doplněny sloupce s možností omezení výběru a tisku:
Označení
DatumVyřazení
U/Odepsáno
U/Technické zhodnocení roční
U/Technické zhodnocení měsíční
U/Zvýšení vstupní ceny
U/Zůstatek vyřazeno

10.24 Tabulky
===================================================
Majetek
--------------------------------------------------Druh: MA00
Typ: MA00
Název: Majetek
Soubor: aar_MA00
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Majetek
Soubor: aar_MA01
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Drobný majetek
Soubor: aar_MA02
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Drobný majetek od roku 2002
Soubor: aar_MA03
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Majetek účetně neevidovaný
Soubor: aar_MA05
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci
--------------------------------------------------Druh: MAD1
Typ: DBXX_U
Název: Majetek - Číselník typů odpisů
Soubor: HPr_MAD1
Soubor: HRr_MAD1
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Soubor: __A_MAD2 ... ostatní agendy
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Číselník typů odpisů
--------------------------------------------------Druh: MAO1
Typ: DBXX_U
Název: Majetek - Číselník osob
Soubor: aar_MAO1
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Číselník osob
--------------------------------------------------Druh: MAU1
Typ: DBXX_U
Název: Majetek - Číselník umístění
Soubor: aar_MAU1
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Číselník umístění
===================================================

10.25 Technické zhodnocení
2007.04.23a / 11:00
004) Technické zhodnocení
- pokud je zadáno, odpisuje se, uživatel musí sám zvážit
- v Testu se testuje jeho výše < 40.000 Kč za rok

10.26 Test
2009.12.08a / 12:00
001) Majetek - Test
- doplněn test shody účetní a daňové vstupní ceny
- doplněn test nastavení účetního a daňového roku a měsíce odpisování
z datumu zařazení majetku - pro neodepsaný a nevyřazený majetek
- "nulový" datum vyřezení (1899/1980) se nastaví na 1.1.1900
platí to i pro nový majetek nebo opravu majetku
- datumy pořízení/zařazení/vyřazení se nastaví na celé datumy bez času

2009.03.25b / 08:00
001) Evidence majetku - doplněny testy majetku
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2007.04.23a / 11:00
002) Test majetku
- testují se všechny důležité parametry majetku
- test proveďte a opravte zjištěné nesrovnalosti

2007.04.19b / 12:00
001) Majetek
- Test
- test rozšířen o test záporné hodnoty dat

2007.04.19a / 12:00
002) Majetek
- Test
- doplněn test na necelá čísla - např. u Vstupní ceny nebo Odepsáno dříve
- tento test spusťte a hlášený majetek opravte

2007.04.16a / 21:00
001) Majetek
- Test majetku
- nastaví správný rok/měsíc odpisování pro účetní odpisy a
rok odpisování pro daňové odpisy podle datumu zařazení a nastavení
parametru v konfiguraci zda odpisovat od měsíce zařazení nebo
od následujícího měsíce
- měsíc/rok odpisování se nastavuje automaticky bez možnosti změny
- spusťte jednorázově:
1) v Seznamu majetku funkci Test
2) v Evidenci majetku funkci Generování odpisů
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10.27 Tisk
2009.12.08a / 12:00
002) Majetek - Tisk
- změna parametrů výběru vět se uplatní ihned v následujícím tisku

2007.04.19a / 12:00
002) Majetek
- Tisk
- za všechny druhy majetku (2,3,4,5)
- za všechna střediska po střediscích (2,3,4,5,třídění)
- funkce bude dokončena v další verzi programu
- má vliv i na třídění řádků v tabulce, při zaškrtnutí jsou řádky
řazeny podle umístění a čísla majetku

2007.04.17b / 19:00
003) Majetek - Tisk
- v Seznamu majetku
- tisknou se všechny věty omezené podle parametrů zobrazené v tabulce
- zvolí se druh tisku:
1 - Seznam
- tisknou se všechny sloupce se zaškrtnutým polem Tisk
2 - Zařazení
- zadá se Vyhotovil (parametr se pamatuje)
- v záložce Parametry sestav se zadá Způsob nabytí, Prodejna a Odpovědný pracovník
3 - Vyřazení
- zadá se Vyhotovil (parametr se pamatuje)
- v záložce Parametry sestav se zadá Důvod vyřazení
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4 - Převod
- zadá se Vyhotovil (parametr se pamatuje)
- zadá se Ze střediska, Na středisko
5 - Inventura
- zadá se Vyhotovil (parametr se pamatuje)
- v záložce Parametry sestav se zadá Druh inventury, Prodejna a Odpovědný pracovník

2007.02.03a / 07:00
001) Majetek
- datumy <= 1901.01.01 a 1980.01.01/800101 se netisknou
- účty uvedeny včetně úvodních nul
- tisk karty majetku na 1 stranu

10.28 Účetní odpisy
2011.01.12b / 11:00
001) Hruška / Majetek
- Doplnění Rok / Měsíc odpisování - účetní odpisy
- upraveno

2011.01.12a / 00:00
001) Hruška / Majetek
- doplněna funkce - oprávnění 8529:
Doplnění Rok / Měsíc odpisování - účetní odpisy
pro rok odpisování nastavený v:
... nastavte v Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek - Odpisy za rok
nastavení se provede pro zaškrtnuté:
Rok - účetní odpisy
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Měsíc - účetní odpisy

10.29 Vyřazený majetek
2014.03.21a / 00:00
001) Majetek - sestava Vyřazený majetek
- upraveno, za vyřazený majetek MA00 se nepovažuje majetek s implicitním rokem <= 1980
platí mimo jiné pro pozemky

2010.03.25a / 00:00
003) Evidence majetku - správný postup tisku inventury a vyřazeného majetku:
Inventura všeho majetku po střediscích
- Účetnictví / Evidence majetku / Majetek
- záložka Seznam majetku
- zvolit 5 - Inventura
- zaškrtnout za všechny druhy majetku (+2,3,4,5)
- zaškrtnout za všechna střediska po střediscích (+2,3,4,5,třídění)
- žádné pole nezaškrtnuto v Zahrnout do sestav vyřazený majetek
- sestava je stránkovaná po střediscích, na konci každého
střediska je podsoučet a patička sestavy
- rozsah tisku lze omezit za Umístění (Středisko) od - do
- v záložce Parametry sestav vyplňte
- Druh inventury
- druh a datum inventury
- Vyhotovil

Vyřazený majetek
- záložka Seznam majetku
- zvolit 3 - Vyřazení
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- v Zahrnout do sestav vyřazený majetek zaškrtnout požadované roky

10.30 Zaúčtování
2007.04.26a / 08:00
001) Majetek
- nová funkce včetně oprávnění:
8539: MAJ - Podklady pro zaúčtování měsíčních účetních odpisů
zvolí se měsíc
sestava obsahuje obraty na jednotlivých účtech po střediscích (umístění),
následují součty za analytické a syntetické účty
současně se vygeneruje XML soubor určený pro import do účetnictví
a XSL soubor pro prohlížení v Internet Exploreru, obojí v podadresáři \DATA:
\DATA\manasuct.xsl
\DATA\MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml
... příklad pro měsíc 1 pro agendu HR
vygenerovaný XML soubor lze po kliknutí na modrý link po generování
otevřít v Internet Exploreru
import do účetních dokladů se provede v Účetní doklady / Import XML
- Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek / Základní nastavení
- doplněno pole:
Typ dokladu pro zaúčtování měsíčních účetních dokladů
- Příklad XML souboru pro import do účetnictví:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="manasuct.xsl"?>
<manas:ucto xmlns:manas="http://www.manas.info/">
<manas:uh00>
<manas:uhsoubor>MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml</manas:uhsoubor>
<manas:uhverzexml>2007.04.25a</manas:uhverzexml>
<manas:uhverzemanas>2007.04.26a/08:00/NX</manas:uhverzemanas>
<manas:uhtypdokladu>5</manas:uhtypdokladu>
<manas:uhcislodokladu></manas:uhcislodokladu>
<manas:uhdatumdokladu>26.04.2007</manas:uhdatumdokladu>
<manas:uhpredmetoperace>MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml</
manas:uhpredmetoperace>
<manas:uhvs></manas:uhvs>
<manas:uhks></manas:uhks>
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<manas:uhss></manas:uhss>
<manas:uhpartner>0</manas:uhpartner>
<manas:uhbankovniucet></manas:uhbankovniucet>
<manas:uhcastkasaldo>0.0</manas:uhcastkasaldo>
<manas:uhdatumuskzdpl>26.04.2007</manas:uhdatumuskzdpl>
<manas:uhdatumsplatnosti>26.04.2007</manas:uhdatumsplatnosti>
<manas:uhzakazka>0</manas:uhzakazka>
<manas:uhpoznamka>0</manas:uhpoznamka>
<manas:uhpc>2</manas:uhpc>
<manas:uhuzivatel>255</manas:uhuzivatel>
<manas:uhdatumxml>26.04.2007 08:02:21</manas:uhdatumxml>
<manas:ur00>
<manas:urucet>073201</manas:urucet>
<manas:urstredisko>307</manas:urstredisko>
<manas:urcastkamd>0.00</manas:urcastkamd>
<manas:urcastkadal>44722.00</manas:urcastkadal>
<manas:urdph>0</manas:urdph>
<manas:urpoznamka>MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml</manas:urpoznamka>
</manas:ur00>
</manas:uh00>
</manas:ucto>

Podklady pro zaúčtování
Funkce vytvoří tiskovou sestavu (pro prohlížení na monitoru či pro tisk na tiskárně) obsahující podklady
pro zaúčtování oprávek k aktuálnímu datu a stavu majetku v Evidenci majetku. Data k zaúčtování jsou
setříděna podle účtů zadaných v jednotlivých kartách majetku při pořizování majetku do Evidence
majetku.

10.31 Zrychlené odpisy
2009.12.07b / 12:00
004) Majetek - zrychlené odpisy
Na základě schválené změny zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
lze hmotný majetek zařazený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 ve skupině
1 resp. 2 odepsat za 12 resp. 24 měsíců (1. rok 60%, 2. rok 40%),
od následujícího měsíce, odpis se zaokrouhlí na celé koruny nahoru
do Účetnictví / Evidence majetku / Číselník typů odpisů doplňte
2 nové typy odpisů:
Číslo: 200911 Název: 1.1.2009-30.6.2010 skupina 1
Číslo: 200912 Název: 1.1.2009-30.6.2010 skupina 2
nic jiného není nutné vyplňovat, odpisy jsou počítány Přímo programem
v kartách odpovídajícího majetku potom nastavte:
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Odpisy Daňové / typ odpisu
200911 pro skupinu odpisování 1 nebo 200912 pro skupinu odpisování 2
poté spusťte:
Účetnictví / Evidence majetku / Generování odpisů
nejprve se vypočítá měsíční odpis a ten se zaokrouhlí na celé koruny
nahoru a ten se pak násobí počtem měsíců pro výpočet ročního odpisu

11

Mzdy

11.1 2015
2015.01.31a / 00:00
001) Mzdy 2015
- před generováním mezd za 1/2015 si aktualizujte program na tuto nebo novějśí verzi programu
- sledujte i následující aktualizace programu s případnými úpravami parametrů nebo algoritmu výpočtu
- výpočet mezd pro rok 2015 je dostupný POUZE pro aktuální verzi NexusDB 3/4, není dostupný
pro starší verze NexusDB 2.07.06 nebo 2.08.03 ani pro FlashFiler
pokud používáte tyto starší verze serverů, je nutný přechod na aktuální verzi NexusDB 4.00.07
- nastaveny parametry mezd pro rok 2015:
- kalendář
- minimální mzda 9.200 Kč (bylo 8.500 Kč), pro částečnou a trvalou invaliditu 8.000 Kč
- minimální zdravotní pojištění 1.242 Kč (bylo 1.148 Kč)
- průměrný měsíční fond hodin 156.875
jako počet hodin za rok pro 7,5 = 251 x 7.5 = 1.882.5 / 12 = 156.875
- minimální hodinová mzda zvětšena z
50,60 pro 8,00 hod
52.20 pro 7,75 hod (50.60/775*800)
54.00 pro 7,50 hod (50.60/750*800)
na
55,00 pro 8,00 hod
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56.80 pro 7,75 hod (55.00/775*800)
58.70 pro 7,50 hod (55.00/750*800)
- daňové zvýhodnění na děti (sleva na děti):
1. dítě: 13 404 Kč/rok; 1 117 Kč/měsíc
2. dítě: 15 804 Kč/rok; 1 317 Kč/měsíc
3. dítě: 17 004 Kč/rok; 1 417 Kč/měsíc
pro ZTP/P jsou částky dvojnásobné
maximální vyplacený měsíční bonus 5.025 Kč a roční maximální bonus 60.300 Kč.
- redukční hranice pro nemoc:
redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci
90%
60%
30%
2014 151.38 227.15 454.13
2015 155.40 232.93 465.85
redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky OSSZ

2014
2015

90%
865
888

60%
1.298
1.331

30%
2.595
2.662

- nastavení parametrů prosím v konfiguraci mezd ověřte, včetně nastavení kalendáře 2015 i 2014
- ověřte taktéž správnost výpočtu mezd podle nových parametrů a algoritmů, včetné slevy na dítě a
nemocenské

11.2 2016
FAQ - 2016 - Mzdy - Kalendář
// -------------------------------------------(*
pole dny:
1 = pracovní den, 2 = den volna (So/Ne),
3 = svátek v pracovní den, 4 = svátek v den volna
Nastaveno podle:
http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?year=2016&type=s1
*)
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// 2016
INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[01].Dny:='3221111122111112211111221111122';
INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[01].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[02].Dni:=29;
INI_MZDY_BR[02].Dny:='11111221111122111112211111221..';
INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[02].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[03].Dny:='1111221111122111112211113223111';
INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[03].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[04].Dny:='122111112211111221111122111112.';
INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[04].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[05].Dny:='4111112411111221111122111112211';
INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[05].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[06].Dny:='111221111122111112211111221111.';
INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[06].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[07].Dny:='1221331122111112211111221111122';
INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_BR[07].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[08].Dny:='1111122111112211111221111122111';
INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_BR[08].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[09].Dny:='112211111221111122111112211311.';
INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[09].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[10].Dny:='2211111221111122111112211113221';
INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[10].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;
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INI_MZDY_BR[11].Dny:='111122111112211131221111122111.';
INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[11].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[12].Dny:='1122111112211111221111144311112';
INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[12].Fond:=22;
// --------------------------------------------

FAQ - 2016 - Mzdy - Parametry
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;
INI_MZDY_LimitSrazkoveDane:=10000.0;
INI_MZDY_ProcentoSrazkoveDane:=15.0;
INI_MZDY_ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0;
INI_MZDY_SlevaPoplatnik:=24840.0;
INI_MZDY_SlevaDite:=13404.0;
INI_Mzdy_Dite890:=INI_MZDY_SlevaDite/12.0;
INI_MZDY_SlevaDiteZTP:=26808.0;
INI_MZDY_SlevaCastecnyID:=2520.0;
INI_MZDY_SlevaPlnyID:=5040.0;
INI_MZDY_SlevaZTP:=16140.0;
INI_MZDY_SlevaStudent:=4020.0;
INI_MZDY_MinimalniMzda:=9900.0 {2015: 9200.0};
INI_Mzdy_ZP_970:=1337.0; // minimalni ZP = min. mzda * 0.135
INI_MZDY_MinHodMzda_800:=58.70 {2015: 55.00};
INI_MZDY_MinHodMzda_775:=60.60 {2015: 56.80}; // 55.00/775*800
INI_MZDY_MinHodMzda_750:=62.60 {2015: 58.70}; // 55.00/750*800
INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin:=157.50;
// 2015 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 252 x 7.5 = 1.890 / 12 = 157.50

FAQ - 2016 - Mzdy - Nemocenská
http://finexpert.e15.cz/nemocenske-davky-v-roce-2016
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Pro rok 2016 jsou redukční hranice 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč

FAQ - 2016 - Mzdy - Minimální mzda + Minimální ZP
http://www.mpsv.cz/cs/22117
// 2016
INI_MZDY_MinimalniMzda:=9900.0 {2015: 9200.0};
INI_Mzdy_ZP_970:=1337.0; // minimalni ZP = min. mzda * 0.135
INI_MZDY_MinHodMzda_800:=58.70 {2015: 55.00};
INI_MZDY_MinHodMzda_775:=60.60 {2015: 56.80}; // 55.00/775*800
INI_MZDY_MinHodMzda_750:=62.60 {2015: 58.70}; // 55.00/750*800
// 2016 - invalida
INI_MZDY_MinimalniMzda:=9300.0 {2015: 8000.0};
INI_Mzdy_ZP_970:=1256.0; // minimalni ZP = min. mzda * 0.135
INI_MZDY_MinHodMzda_800:=55.10 {2015: 48.10};
INI_MZDY_MinHodMzda_775:=56.90 {2015: 49.70}; // 55.10/775*800
INI_MZDY_MinHodMzda_750:=58.80 {2015: 51.30}; // 55.10/750*800

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
1) Parametry mezd pro rok 2016
- nastaveno od verze 2015.12.29a

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
3) Úprava algoritmů výpočtu mezd pro rok 2016
- výpočet nemocenské 2016
- nastaveno od verze 2015.12.29a

11.3 2017
2017.02.01a / 00:00
002) Mzdy - parametry pro rok 2017:
- minimální hodinová mzda pro denní úvazek:
8,00 hod = 66,00 Kč
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7,75 hod = 68,20 Kč
7,50 hod = 70,40 Kč
- průměrný měsíční fond hodin = 162,50

2017.01.31a / 00:00
002) Mzdy
- Parametry:
- minimální mzda = 11.000 Kč
- dopočet u ZP = 1.485 Kč
- obojí platí i pro invalidní zaměstnance
- upraven výpočet nemocenské:
1.RH = 164,85
2.RH = 247,10
3.RH = 494,20

2017.01.30a / 00:00
002) Mzdy
- nastaven kalendář 2017 podle:
http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?year=2017&type=s1
// 2017
INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[01].Dny:='4111112211111221111122111112211';
INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[01].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[02].Dni:=28;
//
'.............................xx';
INI_MZDY_BR[02].Dny:='1112211111221111122111112211...';
INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[02].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[03].Dny:='1112211111221111122111112211111';
INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=23;
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INI_MZDY_BR[03].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[04].Dny:='221111122111132231111221111122.';
INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=18;
INI_MZDY_BR[04].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[05].Dny:='3111122311112211111221111122111';
INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[05].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[06].Dny:='112211111221111122111112211111.';
INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[06].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[07].Dny:='2211331221111122111112211111221';
INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_BR[07].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[08].Dny:='1111221111122111112211111221111';
INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_BR[08].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[09].Dny:='122111112211111221111122111312.';
INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[09].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[10].Dny:='2111112211111221111122111114211';
INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[10].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[11].Dny:='111221111122111132211111221111.';
INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[11].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[12].Dny:='1221111122111112211111243311122';
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Mzdy

INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_BR[12].Fond:=21;

11.4

2018
2018.01.08a / 00:00 - aktualizovaná
002) Mzdy 2018
- tuto nebo novější verzi programu nainstalujte až po zpracování mezd 12/2017, před
převodem dat do roku 2018 !!!
- FAQ pro převod mezd do roku 2018 jsme aktualizovali, postupujte podle jeho aktuální verze!

2018.01.08a / 00:00 - aktualizovaná
003) Nastaveny parametry mezd pro rok 2018 - viz. FAQ - Změny ve mzdách v roce 2018

FAQ - Změny ve mzdách v roce 2018
3) Kalendář 2018
// 2018
// http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?type=s1
// http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar
INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[01].Dny:='3111122111112211111221111122111';
INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[01].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[02].Dni:=28;
//
'............................xxx';
INI_MZDY_BR[02].Dny:='1122111112211111221111122111xxx';
INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[02].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[03].Dny:='1122111112211111221111122111132';
INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[03].Fond:=22;
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INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[04].Dny:='231111221111122111112211111221x';
INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[04].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[05].Dny:='3111221311122111112211111221111';
INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[05].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[06].Dny:='122111112211111221111122111112x';
INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[06].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[07].Dny:='2111332211111221111122111112211';
INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[07].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[08].Dny:='1112211111221111122111112211111';
INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_BR[08].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[09].Dny:='221111122111112211111221111322x';
INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_BR[09].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[10].Dny:='1111122111112211111221111124111';
INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_BR[10].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[11].Dny:='112211111221111142111112211111x';
INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[11].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[12].Dny:='2211111221111122111112233311221';
INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=18;
INI_MZDY_BR[12].Fond:=21;
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4) Minimální mzda (2017 -> 2018)
11.000 Kč -> 12.200 Kč
5) Bonus na 1. dítě (2017 -> 2018)
1.117 Kč -> 1.267 Kč měsíčně
13.404 Kč -> 15.204 Kč ročně
6) Dopočet u ZP (2017 -> 2018)
1.485 Kč -> 1.647 Kč
7) Redukční hranice nemocenská (2017 -> 2018)
do 164,85 Kč
-> do 175,00 Kč
od 164,85 do 247,10 Kč -> od 175,00 Kč do 262,33 Kč
od 247,10 Kč do 494,20 Kč -> od 262,33 Kč do 524,65 Kč
nad 494,20 Kč
-> nad 524,65 Kč

11.5 780
2021.07.09a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2780 - Mzdy - SLOM 780
- upraven název SLOM 780 při generování mezd
- v Číselníku složek mezd název upravte ručně
003) Doplněno logování

11.6 861
2020.11.04a / 00:00
001) 2089 - Mzdy - 861 - doplnění SLOM
- nová složka mzdy 861 - náhrada karanténa
- pracuje se s ní stejně jako se SLOM 860 - náhrada nemoc
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- v Mzdy / Čiselníky / Číselník složek mezd
stiskněte vpravo dole
Naplnění

11.7 862 - Karantény
2021.05.03a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2164 - Mzdy - 862 - NEMPRI
2165 - Mzdy - 862 - ELDP
- provedena revize všech funkcí a sestav Mezd
se SLOM 862 se pracuje stejně jako s 772

2021.04.09a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2152 - Mzdy - SLOM 862 - 2x na účet zaměstnance
- upraveno

2021.03.26c / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2144 - Mzdy - Izolačka
- upraveny sestavy 136 a 137

2021.03.26a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2144 - Mzdy - Izolačka
- nová složka mzdy 862 - příspěvek ke karanténě
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- pracuje se s ní stejně jako se SLOM 772
- v Mzdy / Čiselníky / Číselník složek mezd
stiskněte vpravo dole
Naplnění
- upraveny sestavy 136 a 137 - čtvrtletní a roční příjmy

11.8 ALLIANZ
2019.08.12b / 11:00
002) Mzdy - Allianz - nový tvar datového souboru - uživatel 112016
- úprava 1151
- soubory se samostatně generují pro agendu HP - Pekárna

2019.06.30a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) Mzdy - Allianz - nový tvar datového souboru
- NUTNÉ spustit po vygenerování mezd před
převodem mezd do následujícího měsíce
- data pro Allianz se vytváří za měsíc období
mezd
postup pro generování pro období 05/2019:
- ukončete program na všech mzdových počítačích
- změňte období mezd na 05/2019
- vygenerujte Allind/PP
- změňte období mezd zpět na na 06/2019
- pokračujte ve zpracování mezd v období 06/2019
- v \DATA se vytvoří 2 soubory pro odeslání:
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A1901432.m00 ... zaměstnavatel
a
B1901432.m00 ... zaměstnanec
kde m je měsíc z období mezd - 0-9/A/B/C
- pole CisloSmlouvy je zatím prázdné, pole RodneCislo je vyplněné
- oba soubory se vytvoří ve funkci:
- Mzdy / Výpočet mezd / Allind/PP
pole Datum nemá na oba soubory vliv
- na konci se po zobrazení sestavy
a původního datového tvaru zobrazí i oba
nové soubory
- příklady obsahu obou souborů:
A
--------------------------------------------------S;19014325;;H R U Š K A , spol. s r.o.;25612603;AZPS;188300.00;3552;19014325;;201903;1;273
Z;cislosmlouvy;6059170535;Šenkýřová Ludmila ID1;;560.00;;
...
B
--------------------------------------------------S;19014325;;H R U Š K A , spol. s r.o.;25612603;AZPS;145700.00;3558;19014325;;201903;1;231
U;cislosmlouvy;6256171229;Mimrová Zdeňka;;5000.00;;
...

2019.06.21a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) Mzdy - ALLIANZ

2014.06.02a / 00:00
002) Mzdy - Výpočet mezd / ALLIANZ/PP
- datum ddmm v sestavě a datovém souboru lze nastavit v poli Datum vpravo od funkce
- den z ddmm je nastaven v Konfiguraci mezd / PP / Odvod - Den
- Př.:
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\TEMP\PP1.TXT
Penzijní připojištění - ZA BREZEN

2014

Strana :

1

Os.číslo Rodné čís. Jméno
DDMM
zaměstnanec zaměstnavatel
==================================================================================
4311 596212062
Jméno 1
0405
2000.00
0.00
7389 6259170534 Jméno 2
0405
500.00
415.00
\DATA\19014325.200
000019014325596212062 Jmeno 1
0000190143256259170534Jmeno 2

0405
0405

003) Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Smlouvy
- doplněno datumové pole S účinností od (03) pro smlouvu:
03 - Mzdový výměr - příloha k pracovní smlouvě
- Př.:
...
S účinností od: 11.12.2003

V Ostravě dne 1.11.2013
...

11.9 Banka
2008.08.14a / 00:00
001) Mzdy - export ZP Agel do KBHRUSKA-odvod.txt

11.10 Bonusy
2005.02.17a / 12:00
01) MZDY
- Mzdy / Výpočet mezd
- vpravo nahoře doplněno zaškrtávací pole Rekapitulace 1/Bonusy
- při zaškrtnutí je na začátku standardní Rekapitulace mezd
rekapitulace výpočtu bonusů
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- Mzdy - bonusy
- daňové zvýhodnění na děti 907 je uvedeno vždy podle počtu dětí (*500 Kč
nebo *1,000 Kč pro invalidní dítě)
- daňový bonus 908 se uplatní POUZE, pokud vyměřovací základ daně z příjmu
je min. ve výši minimální mzdy (7.185,-- Kč), jinak se "odloží" pro
roční zúčtování 2005 pomocí mzdové složky 908 - daňový bonus neuplatněný
(daňový bonus#)

2005.02.04b / 12:00
01) MZDY
- doplněn výpočet daňových bonusů
- doplněny mzdové složky:
905 - záloha ze zdanitelné mzdy (původní 911)
906 - daňové zvýhodnění na děti = počet dětí * 500,-- Kč
907 - daňový bonus - připočítá se k K výplatě

11.11 CN - Časová náhrada
2011.05.04a / 00:00
005) Mzdy - Sestava 131 - Průměrná výdělky CN
- řazeno podle střediska a příjmení a jména

2008.11.10a / 15:00
001) Mzdy - doplnění CN

2007.11.09a / 00:00
002) Mzdy
- do výpočtu CN zařazena mzdová složka 632 - odměny DOPČ

2004.07.07c / 17:00
01) MZDY - nastavení CN pro nového zaměstnance
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- 1. způsob (doporučujeme nepoužívat):
Karta zaměstnance / CN
- CN se zadá do pole
Výdělek průměrný pro CN
- 2. způsob (lepší):
Karta zaměstnance / CN
- údaje se zadají do rámečku CN pro předchozí čtvrtletí
např. pro CN = 222 Kč se zadá:
- Mzda Kč * 100 = 22200
- Hodiny * 100 = 100
- CN Kč/hod. * 100 = 22200

11.12 Číselník středisek
2010.08.06a / 12:00
006) Číselník středisek
- okno je zvětšeno přes celou obrazovku
- nové NUT4 od 1.1.2008 by se měly správně nabízet i zobrazovat
původní

od 1.1.2008

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

CZ0611
CZ0612
CZ0613
CZ0614
CZ0615

CZ0631
CZ0632
CZ0633
CZ0634
CZ0635

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

CZ0621
CZ0622
CZ0623
CZ0624
CZ0625
CZ0626
CZ0627

CZ0641
CZ0642
CZ0643
CZ0644
CZ0645
CZ0646
CZ0647

FAQ - nastavení NUTS4 pro střediska
- od verze 2009.08.20a / 16:00 byl upraven číselník NUTS na aktuální stav
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- v číselníku středisek je hodnota NUTS4 uřčena pro statistiku
- změny se týkají těchto okresů:
Okres

dosavadní
kód KODNUTS

nový
kód LAU1

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

CZ0611
CZ0612
CZ0613
CZ0614
CZ0615

CZ0631
CZ0632
CZ0633
CZ0634
CZ0635

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

CZ0621
CZ0622
CZ0623
CZ0624
CZ0625
CZ0626
CZ0627

CZ0641
CZ0642
CZ0643
CZ0644
CZ0645
CZ0646
CZ0647

po změně kódů NUTS těchto krajů:
Kraj Vysočina
kód KODNUTS CZ061 se mění na nový kód CZ063
Jihomoravský kraj kód KODNUTS CZ062 se mění na nový kód CZ064
změna je popsána zde:
http://www2.czso.cz/csu/rso.nsf/5873954e2ae286eec12570f8003e7738/
e97fa0e9fcf126d1c12574db004501e9/$FILE/zmeny08a.doc
- pokud nebyla změna v číselníku středisek provedena ručně pomocí
Opravit středisko / Zapiš je od verze 2010.01.23a/12:00 doplněna
automatická změna v rámci funkce Test ve
Mzdy / Číselníky / Číselník středisek
spusťte funkci Test

2009.08.20a / 16:00
005) Mzdy - střediska - upraven číselník CZ NUTS4 - stav od 1.1.2008

2007.08.13a / 15:00
001) Číselník středisek
- doplněno pole Prodejna pro označení velikosti prodejny podle obratu
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1 znak
uloženo jako 1. znak v poli Poznamka

11.13 Číselník kmenových středisek
2005.10.27b / 15:00 BETA
001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd
- Číselník kmenových středisek (aar_UM00)
údaje se automaticky naplní při prvním vstupu do číselníku
- Doplněna oprávnění:
8290 Mzdy - Číselník kmenových středisek
8291 Mzdy - Číselník kmen. střed. Tisk
8292 Mzdy - Číselník kmen. střed. Export SQL

11.14 Číselníky
2014.03.13a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky / Mzdy
- další postupy doporučuji provést až po úspěšném vygenerování mezd za 2/2014
tuto nebo novější verzi programu nainstalujte na všechny počítače pro zpracování mezd (tam, kde se
aktualizují
střediska kmenová a výplatní v kartách zaměstnanců, tam kde se generuje XML pro zaúčtování)
- doplněna záložka a funkce pro nastavení mzdových středisek 9xxx
Nastavení středisek 9xxx
- tuto funkci jednorázově spusťte
- Oprávnění: 8820 Servis/Data/Číselníky/Mzdy - Nastavení středisek 9xxx
- ze středisek 1-999 (xxx) s neprázdným polem Zkratka se doplní střediska 9xxx pro účetnictví
- případné chybějící středisko 9xxx doplňte do číselníku středisek ručně a v Mzdy / Číselníky /
Číselník středisek
mu potom doplňte všechna povinná pole
- mzdy budou stále používat střediska 1-999 (pravé 3 číslice z 9xxx), do účetnictví přenášená jako
9xxx
účetní střediska 9001-9999 (9xxx), jako STRK/STRV v karté zaměstnance použijte 001-999 (xxx)
jako doposud
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- Mzdy / Číselníky / Číselník středisek
- nabídnou se přímo střediska 9xxx
- ve mzdách je středisko uvedeno v kartě zaměstnance v záložce Pracovní zařazení:
- Středisko kmenové - pole STRK
- Středisko výplatní - pole STRV
- u obou je použíto původní číslování xxx
- na mzdových sestavách se pracuje s původním trojmístným střediskem xxx
- v XML pro zaúčtování mezd se použije nové účetní středisko 9xxx
- při zaúčtování v XML se nejprve středisko kmenové STRK transformuje na (jinak zůstává původní s
přičtením 9000):
- HP:
101 - 104 na 100
201 - 206 na 200
301 - 302 na 300
401 - 402 na 400
- HR:
010
030

na 10
na 30

110 - 131 na 3
132
na 1
133 - 134 na 3
140
na 7
141 - 142 na 1
150
na 3
160
na 7
170
na 7
180
na 2
210 - 250 na 4
260
na 20
310
320
330
331
340

na
na
na
na
na

5
5
5
5
5

410
420

na 6
na 6
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431
440
442
450

na
na
na
na
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6
6
6
6

2009.03.19a / 12:00
002) Mzdy
- Mzdy / Číselníky
- funkce
Generování 912 - 2009/3 [93]
připravena pro rok 2009 (za rok 2008)
003) Mzdy
- Mzdy / Číselníky
- funkce
Přeplatek daně z příjmu 2008 - Sestava
připravena pro rok 2009 (za rok 2008)

2009.01.29b / 01:00
001) Mzdy / Číselníky
- nová funkce a oprávnění: 8678 MZDY - Doplnění roku narození NARP
funkce projde karty všech zaměstnanců a do pole NARP nastaví datum narození
z rodného čísla
funkci je možné použít opakovaně, doplňuje vždy pouze doposud nenastavené
datumy narození
od této verze programu se datum narození aktualizuje při změně karty
zaměstnance

Číselníky
V této záložce modulu mzdy jsou soustředěny základní číselníky, především Číselník složek mezd a pro
větší firmy také číselník středisek.
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11.15 ČSSZ
FAQ - 2016 - Legislativa - užitečné linky

ČSSZ
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/
e - Podání
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/
Pro SW vývojáře
http://www.podnikatel.cz/clanky/cssz-ma-nove-tiskopisy-jsou-interaktivni-a-vyplnuji-se-online/
ČSSZ má nové tiskopisy. Jsou interaktivní a vyplňují se online

11.16 ČSSZ XML
2012.07.19c / 11:00
002) Mzdy - Přihláška ČSSZ
- datum narození se bere z karty zaměstnance:
ELDP / 1. Identifikace pojištěnce / Datum narození

2012.04.24a / 14:00
003) Mzdy - XML ČSSZ - přihláška / odhláška / změna
- Zaměstnání malého rozsahu se použije pro Formu mzdy 6 = DPČ+DPP v záložce Mzdové zařazení
v kartě zaměstnance
- v ELDP použito správně již dříve

2011.08.22a / 00:00
001) Mzdy / ČSSZ - přihláška / odhláška / změna
- upraveno XML pole job - zaměstnání malého rozsahu
A pro Druh činnosti 10=A - DPČ
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2009.03.09a / 12:00
002) Mzdy - XML soubory pro ČSSZ
- upraven parametr sqnr - pořadové číslo zaměstnance

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
09) Mzdy / XML
- doplnena zmena pro CSSZ do souboru c:\zmena.xml
- v karte zamestnance, ktery ma ve zmenovem XML
figurovat, je nutne v zalozce Osobni udaje
vpravo dole zaskrtnout zaskrtavaci pole
Zaradit do zmena.xml pro CSSZ a nastavit
datum zmeny

2005.08.10a / 12:00
001) Mzdy / XML
- ČSSZ - přihláška
- ČSSZ - odhláška
- neberou se zaměstnanci s druhem činnosti jiným než 0 (9=dohody)
- bere data z aktuálního měsíce mezd

2005.08.09c / 15:00
001) Mzdy / XML
- ČSSZ - přihláška
- ČSSZ - odhláška
- zadá se datum nástupu/ukončení OD/DO
- výstup uložen v:
c:\prihlaska.xml
c:\odhlaska.xml
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- oprávnění:
8271 Mzdy - XML ČSSZ - přihláška
8273 Mzdy - XML ČSSZ - odhláška

2005.08.04a / 14:00
001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd - XML / ČSSZ
- doplněna původně nepovinná pole:
Jtim : string; // ND 1-5, pracovní úvazek - hodiny týdně
Jday : string; // ND 1-4, pracovní úvazek - dny týdně
nastaveno implicitně na 5

2005.08.01a / 07:00
001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd - XML / ČSSZ
- do XML doplněna hlavička
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
v popisu XML není
- po zaškrtnutí zaškrkávacího pole
zahrnout i vedlejší pracovní poměry
se do XML zahrnou i vedlejší pracovní poměry
druh činnosti se nastaví na 1 (2. pracovní poměr), pokud byl nulový
- Druh činnosti v kartě zaměstnance:
0 - 1. pracovní poměr
1 - 2. pracovní poměr
2 - 3. pracovní poměr
3 - dohoda o pracovní činnosti
4 - dobrovolný pracovník pečovatelské služby
5 - nepravidelná výpomoc
6 - dohoda o pracovní činnosti
7 - společník, jednatel, komandista
8 - člen družstva
9 - domácí zaměstnanec
10 - A - 4. pracovní poměr
11 - B - 5. pracovní poměr
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12 - C - 6. pracovní poměr
13 - D - dohoda o prac. čin. (3.)
14 - E - dohoda o prac. čin. (4.)
15 - F - dohoda o prac. čin. (5.)
16 - G - dohoda o pracovní činnosti (6.)
17 - H - dohoda o pracovní činnosti (7.)
18 - I - dohoda o pracovní činnosti (8.)
19 - J - dohoda o pracovní činnosti (9.)
20 - K - dohoda o pracovní činnosti (10.)
21 - T - určeno pouze pro vezeňskou službu
22 - Z - student
- výstup řazen podle rodného čísla
- kontrolní opis dat

2005.07.30a / 16:00
001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd
- XML / ČSSZ
- Oprávnění: 8271 Mzdy - XML ČSSZ
- vygeneruje c:\cssz.xml s přihláškou zaměstnanců
- data se přebírají z červnových mezd - HR56QZ11
- jsou zařazeni pouze zaměstnanci:
a) s trvalým pracovním poměrem - OSCP<>OSC1 (číslo <> čísla vedlejšího prac. poměru)
b) s datumem nástupu < 1.7.2005 - DATA
c) s datumem ukončení pracovního poměru > 30.6.2005 - DAUP
d) českou státní příslušností (podle pokynů se pro cizince má podat papírová forma
přihlášení)
- tvar XML:
<PRIHL>
<employee dep="" act="" fro="" dat="" >
<client bno="" >
<name sur="" ona="" fir="" tit="" />
<birth dat="" nam="" cit="" />
<stat mal="" sta="" cnt="" chl="" />
<adr str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" />
<fdr str="" num="" pnu="" cit="" />
</client>
<comp vs="" id="" cni="" nam="" str="" num="" pnu="" cit=""
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cnt="" />
<job fro="" to="" rel="" per="" tim="" day="" ear="" />
<forin nam="" str="" num="" pnu="" cit="" cnt="" id="" />
<pens typ="" tak="" />
</employee>
</PRIHL>
- popis na Internetu:
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/
- vyplňují se pouze povinná pole:
// nemusi byt v prihlasce
Ffro : string; // D 10, datum platnosti, RRRR-MM-DD, pouze 3+5
Jto : string; // D 10, zamestnan do, RRRR-MM-DD - pouze odhlaska
// prihlaska
Fdep : string; // N 3, ciselnik, cislo okresu, 100-999
Fact : string; // N 1, ciselnik, akce (prihlaska, ...), 1-9
Zmal : string;
Zsta : string;
Zcnt : string;
Zcnt2: string;

// AN 1, ciselnik, pohlavi
// N 1, ciselnik, rodinny stav
// A 2, ciselnik, statni obcanstvi
// A 2, ciselnik, trvaly pobyt - stat

Fdat : string; // D 10, datum vyhotoveni, RRRR-MM-DD
Zdat : string; // D 10, datum narozeni, RRRR-MM-DD
Zbno : string; // N0 9-10, rodne cislo, jen cislice
Zsur : string; // AZ 1-35, prijmeni
Zfir : string; // AZ 1-24, jmeno
Znam : string; // AZ 1-35, rodne prijmeni
Zcit : string; // ANZ 1-20, misto narozeni
Zstr : string; // ANZ 1-48, trvaly pobyt - ulice
Znum : string; // ANZ 1-8, trvaly pobyt - cp
Zpnu : string; // ANZ 1-11, trvaly pobyt - psc
Zcit2: string; // ANZ 1-48, trvaly pobyt - obec
Fvs : string; // N 8, VS zamestnavatele
Fnam : string; // ANZ 1-100, nazev zamestnavatele
Fstr : string; // ANZ 1-48, sidlo zamestnavatele - ulice
Fnum : string; // ANZ 1-8, sidlo zamestnavatele - c.p.
Fpnu : string; // ANZ 1-11, sidlo zamestnavatele - psc
Fcit : string; // ANZ 1-48, sidlo zamestnavatele - obec
Fcnt : string; // A 2, ciselnik, sidlo zamestnavatele - stat
Jfro : string; // D 10, zamestnan od, RRRR-MM-DD
Jrel : string; // AN 1, ciselnik, druh vydelecne cinnosti
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11.17 Daňová sleva na dítě
2016.01.14a / 00:00
001) Mzdy - Daňová sleva na dítě 2016
- Daňová sleva na druhé dítě stoupne o 100 Kč na 1417 Kč za měsíc
a na třetí a další dítě o 300 Kč na 1717 Kč měsíčně.
Na první dítě zůstane sleva stejná, stále ve výši 1117 Kč měsíčně.

11.18 Daňové zvýhodnění na děti
2018.02.17a / 00:00
003) Mzdy - daňové zvýhodnění na 1. dítě
- upraveno a ověřeno

2018.02.16a / 00:00
002) Mzdy - daňové zvýhodnění na dítě
- upraveno a ověřeno

2018.02.15a / 00:00
002) Mzdy - daňové zvýhodnění na dítě
- upraveno

2018.02.13a / 00:00
002) Mzdy - daňové zvýhodnění na dítě
- upraveno

2017.08.10a / 00:00
002) Mzdy
Od 1.7.2017 se daňové zvýhodnění na děti
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zvyšuje na druhé ,třetí a každé další:
1.dítě – měsíční daňové zvýhodnění : 1117,-Kč
2.dítě – měsíční daňové zvýhodnění : 1617,-Kč
3.dítě – měsíční daňové zvýhodnění : 2017,-Kč

2016.05.05a / 07:00
001) Mzdy - Daňové zvýhodnění na děti
- zvýšené sazby se automaticky nastaví od mezd 5/2016

SQL - Mzdy - Podklady pro doplatek daňového zvýhodnění za 1-3/2016
v ročním zúčtování mezd za rok 2016
===================================================
- danove zvyhodneni na deti je ve SLOM 906
- DanoveZvyhodneni
--------------------------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
OSCP,
BYRP AS RodneCislo,
NARP AS DatumNarozeni,
JMRP,
DVRP, // vztah, musi byt 3 pro odpocet
RPIN AS RPIN1, // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3
'0' AS RPIN2,
'0' AS RPIN3
FROM
HRG1QZ13
WHERE
(DVRP=3) AND
(RPIN<>'1')
UNION ALL
SELECT
OSCP,
BYRP AS RodneCislo,
NARP AS DatumNarozeni,
JMRP,
DVRP, // vztah, musi byt 3 pro odpocet
'0' AS RPIN1,
RPIN AS RPIN2, // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3
'0' AS RPIN3
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FROM
HRG2QZ13
WHERE
(DVRP=3) AND
(RPIN<>'1')
UNION ALL
SELECT
OSCP,
BYRP AS RodneCislo,
NARP AS DatumNarozeni,
JMRP,
DVRP, // vztah, musi byt 3 pro odpocet
'0' AS RPIN1,
'0' AS RPIN2,
RPIN AS RPIN3 // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3
FROM
HRG3QZ13
WHERE
(DVRP=3) AND
(RPIN<>'1')
) AS X
ORDER BY
OSCP,
RodneCislo
--------------------------------------------------- k částkám za 1-12/2016 se připočte za řádky z tohoto SQL:
- 100 Kč za každý řádek s RPIN '2'
- 300 Kč za každý řádek s RPIN '3'-'6'
- 2x100 Kč za každý řádek s RPIN '8'
- 2x300 Kč za každý řádek s RPIN '9'
===================================================

2016.04.25e / 12:00
001) Mzdy - Daňové zvýhodnění na děti
- od 25.04.2016 se navyšuje viz:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-dubna-2016-kterym-se-meni-zakonc-5861992-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21050.html
9. V § 35c odst. 1 větě první
se částka ˙15 804 Kč˙ nahrazuje částkou ˙17 004 Kč˙
a částka ˙17 004 Kč˙ se nahrazuje částkou ˙20 604 Kč˙.
17004-15804=1200 = +100 Kč měsíčně ... 1.317 -> 1.417
20604-17004=3600 = +300 Kč měsíčně ... 1.417 -> 1.717

2016.01.20a / 00:00
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001) Mzdy
- upraveno daňové zvýhodnění na děti - podle sazeb roku 2015

Daňové zvýhodnění na děti
http://www.podnikatel.cz/clanky/zmena-v-danovych-slevach-pro-rok-2016-vite-co-se-meni/?
utm_content=buffer3737a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Změna v daňových slevách pro rok 2016
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-23382
Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016
http://www.mesec.cz/clanky/vice-deti-vice-slev-na-dani-stat-chce-zvyhodnit-rodiny-sdetmi/
#utm_medium=kolotoc&utm_source=mesec-cz&utm_campaign=vice-deti-vice-slev-na-dani-stat-chcezvyhodnit-rodiny-sdetmi
Více dětí, více slev na dani. Stát chce zvýhodnit rodiny s dětmi

11.19 Data
2008.01.10a / 06:00
002) Mzdy - data pro rok 2008
- v tabulce zaměstnanců (QZ11) upraveny BlobMemo položky:
BlobMemo5 - Data 2008
BlobMemo6 - Mzdový list 2008

11.20 Datový sklad mezd
2012.05.11a / 10:00
001) Mzdy
- Datový sklad
- u každého měsíce v aktuálním roce se zobrazí počet zaměstnanců v datovém skladu

2011.09.27a / 00:00
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005) Mzdy / Mzdy / Datový sklad
- doplněna funkce
Datový sklad MZDY - pro rok: ... pro zvolený rok 2004-2029
oprávnění:
8777 Mzdy - Datový sklad mzdy ... zvolený rok

2011.05.04a / 00:00
002) Mzdy / Mzdy / Datový sklad
- Datový sklad MZDY - 2011
- oprávnění:
8768 Mzdy - Datový sklad mzdy 2011
- upraveno oprávnění
8767 Mzdy - Datový sklad mzdy 2010
003) Mzdy - Import do datového skladu
Import do datového skladu (převáděného měsíce) spusťte až po
převodu mezd do dalšího měsíce

2009.01.26a / 14:00
003) Mzdy
- ošetřen test datového skadu při spuštění mezd v minulých letech

2009.01.17a / 00:00
004) Mzdy
- doplněna funkce a oprávnění:
8674 Mzdy - Datový sklad mzdy 2009

2008.01.10a / 06:00
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001) Mzdy
- doplněna funkce + oprávnění
8569 - MZD1 - Datový sklad - Datový sklad MZDY - 2008

2007.10.17a / 12:00
001) Mzdy / Datový sklad
- pokud dojde omylem k opakovanému importu měsíčních dat mezd do datového
skladu mezd, je nutné datový sklad zrušit a postupně opakovat import
jednotlivých měsíců
při opakovaném importu je NUTNÉ zaškrtnout nové zaškrtávací pole:
Opakovaný import - toto pole zaškrtněte při opakovaném importu jednotlivých
měsíců do prázdného datového skladu mezd
datový sklad je v tabulce aar_QZ40, kde aa je označení agendy a r
označení roku, zrušení datového skladu mezd se provede zrušením tabulky
při ukončeném programu
- upravena signalizace stavu, kdy jsou data daného měsíce do datového
skladu mezd naimportovaná

2007.01.22a / 10:00
001) Mzdy
- Mzdy / Datový sklad
- doplněn Datový sklad 2007
- oprávnění: 8513 Mzdy - Datový sklad 2007

2005.10.25a / 11:00 BETA
002) Přehled položek datového skladu aar_DT01:
9001-9013 ..... saldokonto
RRRRMMDD ...... mzdy
3xxx/35xx ..... sestavy mzdy
98xxxxxx K4 ... log K4 z počítače xxxxxx
99xxxxxx L4 ... log L4 z počítače xxxxxx
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2005.01.19b / 16:00
Mzdy - Datový sklad
Mzdy / Datovy sklad - zakladni popis
1) Nejprve je nutne data naimportovat do datoveho skladu
- zvoli se mesic a stiskne Import
2) Dolovani dat z datoveho skladu mezd
- komfortni generator 3 typu sestav - textove + 2 vizualnich s moznosti
exportu do vsech beznych datovych formatu
- v zalozce Vyber poli se vyberou pole, ktere maji byt na sestave
ve vybranem poradi
vybrana pole se z leveho seznamu dostupnych poli presunou do praveho
seznamu vybranych poli:
a) dvojklikem
b) pomoci funkce [=>]
pomoci funkce Vyprazdni se nastavi vychozi stav bez vybranych poli
- v zalozce Omezeni je mozne nastavit omezujici parametry (min/max,
obsahuje u retezce) po povoleni zvoleneho omezujiciho parametru
zaskrtnutim povolovaciho policka
- u poli podsvicenych zlute je mozne pouzit vyber hodnot z ciselniku
F9 - podle nazvu
F10 - podle cisla
- v zalozce Tridit podle se vyberou pole, podle kterych ma byt
vystup setriden - vyber se provede stejne jako u vyberu poli
- pro opacne trideni se zvoli pole s textem DESC
- pro prvni 3 indexy se v textove sestave generuji podsoucty
- v zalozce Dolovani dat
- je mozne zadat Nadpis a podnadpis sestavy
- po spusteni funkce SQL se provede generovani rozboru a vysledek
se zobrazi v tabulce v zalozce Tisk / Export
- v zalozce Tisk / Export
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- vygenerovany vyber dat je zobrazen v tabulce
- Tisk TEXT
- generovani a tisk tiskove sestavy
- je mozne vypnout nasledujici typy radku:
- Radky
- Oddeleni souctu
- Soucet +
- Soucet ++
- Soucet +++
- kazda radek s daty zacina poradovym cislem
- je-li zvoleno trideni, po zmene 1. pole trideni se uvede podsoucet
- na konci je soucet poli
- Export
- export vysledku
- Report #1
- vizualni navrhar tiskove sestavy #1
- Report #2
- vizualni navrhar tiskove sestavy #2
Pr.:
1) Vyber poli
OSCP/I
Jmeno/S32
2) Omezeni
OSCP OD: 7 DO: 7
3) Tridit podle
OSCP
4) Dolovani dat
stisknout SQL
5) Export/Tisk
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Stisknot Tisk TEXT
Vyznam zkratek:
Ix ... pole ma vytvoren Index (az 100x rychlejsi zpracovani SQL)
A ... pole AutoInc, pro novou vetu se automaticky pricte 1
C ... realna hodnota - Currency - castka v Kc
D ... datum a cas - DateTime
F ... realna hodnota - Double
I ... celociselna hodnota - Int32, Byte
M ... BlobMEMO pole pro uchovani libovolne velkych dat
S ... retezec znaku s ceskym razenim, cislo udava delku retezce
ASCII ... retezec je preveden na velka pismena bez diakritiky pro rychle vyhledavani a razeni
bez ohledu na diakritiku
RRRRMMDD ... datum ve tvaru celeho cisla pro rychle vyhledavani a razeni
Datovy sklad - Mzdy
Spolecne udaje:
Ix A
S
I
Ix I

AutoInc
8 Tabulka
CisloVety
Vypocet

Ix I
OSCP ... osobni cislo pracovnika
Ix I
OSHL ... osobni cislo pro hlavni pracovni pomer - u vedlejsiho
pracovniho pomeru
Ix I

MesicVypoctu

Ix I
Ix I

STRK ... stredisko kmenove
STRV ... stredisko vyplatni

// udaje pro rychle vyhledani a razeni
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix

S
S
S
S
S
S
S

Ix
Ix
Ix
Ix

I
I
I
I

32
16
80
1
2
7
16

JmenoASCII
RodneCisloASCII
PoznamkaASCII
PohlaviASCII
StatASCII
ZPPojistovnaASCII
KlicASCII
DatumNarozeni_RRRRMMDD
DatumNastupu_RRRRMMDD
DatumUkonceniPP_RRRRMMDD
DatumDuchodu_RRRRMMDD
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S

80 Poznamka

Ix I

SLOM ... slozka mzdy

Ix I

TBPSC ... trvale bydliste - PSC

Ix I

RokNarozeni

Ix I

DruhVety

DRUH VETY = 22 - Pole z tabulky QZ22 - SLOM - slozky mezd
I
I
I
I
F
F
F
S

Mesic
Rok
OD
DO
Hodiny
Sazba
Kc
16 Klic

DRUH VETY = 24 - Pole z tabulky QZ24 - TRV - trvale slozky mezd
S
S
S
S
F
S
S
S
S
S
S
F
F

16
16
22
22
10
10
10
10
10
10

Prijemce
PrijemceASCII
Ucet
UcetASCII
TrvKc
VS
VSASCII
KS
KSASCII
SS
SSASCII
ZustatekDluhu
KCSZ

DRUH VETY = 23 - Pole z tabulky QZ13 - rodinny prislusnik
S
S
D
I
S
S

32 Jmeno
16 RodneCislo
DatumNarozeni
Vztah
1 Invalidita
1 InvaliditaASCII

DRUH VETY = 3 - Pole z datoveho souboru mezd - slozky mezd
I
I
I
I
F

V3SLOM
V3OD
V3DO
V3MM
V3Dny
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F
F
F
S

V3Hodiny
V3Sazba
V3Kc
18 V3Text

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
F

18
18
30
30
10
10
10
10
10
10
16

Ix S
Ix S

V3Prijemce
V3PrijemceASCII
V3Ucet
V3UcetASCII
V3VS
V3VSASCII
V3KS
V3KSASCII
V3SS
V3SSASCII
V3Poznamka
V3KCSZ

18 V3TextASCII
16 V3PoznamkaASCII

DRUH VETY = 11 - Pole z datoveho souboru mezd - ostatni
F
F
F

V2CN
V2DNP
V2Dovolena

F
F
F
F

V4ZakladDane
V4Osoba
V4Deti
V4Invalidita

F
F
F

V5HrubaMzda
V5CistaMzda
V5KVyplate

F

V6Dobirka

F
F
F
I
I
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F

V7DPVZ
V7DPDan
V7DPSrazkova
V7HPP
V7VPP
V7DPC
V7DPP
V7Poplatnik
V7Dite
V7DiteZTP
V7Manzelka
V7ManzelkaZTP
V7CID
V7ID
V7ZTP
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F

V7Student

I
S
S
F
F
F
F

V8ZPIndex
16 V8ZPNazev
16 V8ZPNazevASCII
V8ZPVZ
V8ZPVZ135
V8ZPZamestnanec
V8ZPZamestnavatel

F
F
F

V9SPVZ
V9SPZamestnanec
V9SPZamestnavatel

DRUH VETY = 11 - Pole z tabulky QZ11 - karta zamestnance
// narozeni
S
S
S
S

32
32
18
18

Rozena
RozenaASCII
MistoNarozeni
MistoNarozeniASCII

// trvale bydliste
S
S
S
S
S
S

18
18
18
18
18
18

TBUlice
TBUliceASCII
TBMisto
TBMistoASCII
TBTel
TBTelASCII

// osobni udaje
S
S
S
S
S
S

1
10
10
2
1
1

Pohlavi
StatniObcanstvi
StatniObcanstviASCII
Stat
RodinnyStav
RodinnyStavASCII

S
S

10 COP ... cislo obcanskeho prukazu
10 COPASCII

// zamestnani
I
S
S
S
S
S
S

2
2
18
18
1
1

DruhCinnosti
DruhPP
DruhPPASCII
NazevFunkce
NazevFunkceASCII
Vedouci
VedouciASCII
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D
I
S
S
I
F
F
F
S
S
S
S
S
S
F
F
F
F
F
F
F
D
D
I
D
I
D
I
S
S
S
S
D
S
S
I

6
6

6
6
1
1
1
1

2
2
1
1
3
3

DatumZmeny
DatumZmeny_RRRRMMDD
TarifniStupenS
TarifniStupenSASCII
TarifniStupen
Premie
Plat
OsobniOhodnoceni
FormaMzdy
FormaMzdyASCII
KodOdlisnostiVypoctu
KodOdlisnostiVypoctuASCII
ZakladDanePoplatnik
ZakladDanePoplatnikASCII
UvazekDenniZakonny
UvazekDenniSjednany
UvazekTydenni
TydenniFond
Prescas
DobaZamestnani
OdpracovanoDnu
DatumNastupu
DatumUkonceniPP
DuvodUkonceniPP
DatumVyneti
DatumVyneti_RRRRMMDD
DatumNavratuZVyneti
DatumNavratuZVyneti_RRRRMMDD
DruhVyneti
DruhVynetiASCII
Vzdelani
VzdelaniASCII
DatumDuchodu
DruhDuchodu
DruhDuchoduASCII
Alianz

// statisticke udaje
I
I
I
I
F
F
I
I
I
I
I
I
F
I

CZICSE
NEMOC
ABSENCE
ABSNAHR
DNP
CN
MZDA
ZAMEST
NEZCAST
PREMODM
PRIPLAT
PRIPPCAS
PRUMVYD
EVIDDNY
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// dovolena
F
F
F

DovolenaNarokBR
DovolenaMimoradnaBR
DovolenaPrevodMR

// ZP
S
S
S

7 ZPPojistovna
1 ZP
1 ZPASCII

// dovolena cerpani MR
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

DMR01
DMR02
DMR03
DMR04
DMR05
DMR06
DMR07
DMR08
DMR09
DMR10
DMR11
DMR12

// dovolena cerpani BR
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

DBR01
DBR02
DBR03
DBR04
DBR05
DBR06
DBR07
DBR08
DBR09
DBR10
DBR11
DBR12

// nemocenska Kc
F
F
F
F
F
F
F
F

NKc01
NKc02
NKc03
NKc04
NKc05
NKc06
NKc07
NKc08
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F
F
F
F

NKc09
NKc10
NKc11
NKc12

// nemocenska pracovni dny
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

NPrac01
NPrac02
NPrac03
NPrac04
NPrac05
NPrac06
NPrac07
NPrac08
NPrac09
NPrac10
NPrac11
NPrac12

// nemocenska kalendarni dny
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

NKal01
NKal02
NKal03
NKal04
NKal05
NKal06
NKal07
NKal08
NKal09
NKal10
NKal11
NKal12

// hruba mzda MR - Kc
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

HMKcMR01
HMKcMR02
HMKcMR03
HMKcMR04
HMKcMR05
HMKcMR06
HMKcMR07
HMKcMR08
HMKcMR09
HMKcMR10
HMKcMR11
HMKcMR12

// hruba mzda MR - kalendarni dny
F

HMKalMR01
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

HMKalMR02
HMKalMR03
HMKalMR04
HMKalMR05
HMKalMR06
HMKalMR07
HMKalMR08
HMKalMR09
HMKalMR10
HMKalMR11
HMKalMR12

// hruba mzda BR - Kc
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

HMKcBR01
HMKcBR02
HMKcBR03
HMKcBR04
HMKcBR05
HMKcBR06
HMKcBR07
HMKcBR08
HMKcBR09
HMKcBR10
HMKcBR11
HMKcBR12

// hruba mzda BR - kalendarni dny
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

HMKalBR01
HMKalBR02
HMKalBR03
HMKalBR04
HMKalBR05
HMKalBR06
HMKalBR07
HMKalBR08
HMKalBR09
HMKalBR10
HMKalBR11
HMKalBR12

// CN mzda 1-4. kvartal
F
F
F
F

CNMzda1
CNMzda2
CNMzda3
CNMzda4

// CN hodiny 1-4. kvartal
F
F

CNHod1
CNHod2
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F
F

CNHod3
CNHod4

// CN Kc/hod 1-4. kvartal
F
F
F
F

CNKc1
CNKc2
CNKc3
CNKc4

// systemova data
I
I
D
I
I
I
D

Stav
Barva
ZmenaDatumServer
ZmenaKod
ZmenaKdo
ZmenaPC
DatumVytvoreni

// rezerva
M
M
M
M

BlobMEMO1
BlobMEMO2
BlobMEMO3
BlobMEMO4

I
I
I
I

BlobMemo1Stav
BlobMemo2Stav
BlobMemo3Stav
BlobMemo4Stav

C
C
C
C
C
C
C
C

C_01
C_02
C_03
C_04
C_05
C_06
C_07
C_08

F
F
F
F
F
F
F
F

F_01
F_02
F_03
F_04
F_05
F_06
F_07
F_08

I
I
I

I_01
I_02
I_03
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I
I
I
I
I

I_04
I_05
I_06
I_07
I_08

D
D
D
D
D
D
D
D

D_01
D_02
D_03
D_04
D_05
D_06
D_07
D_08

S
S
S
S
S

2
4
8
16
32

String_02
String_04
String_08
String_16
String_32

S
S
S
S
S

2
4
8
16
32

String_02ASCII
String_04ASCII
String_08ASCII
String_16ASCII
String_32ASCII

I

Zarazka

2004.07.30a / 00:00
02) Doplněna pole v datovém skladu mezd
I_01 - věta 3 - počet kalendářních dní
I_02 - věta 3 - počet pracovních dní
I_03 - věta 3 - nové v měsíci (1)
I_04 - věta 11 - pohlaví - 1=muž / 2=žena
I_05 - věta 3 - jiný měsíc než aktuální (1)
I_06 - věta 3 - kolikátý den nemoci k začátku
I_07 - věta 11 - PP: 1=nástup, 2=ukončení, 3=nástup i ukončení v měsíci
I_08 - věta 11 - Vynětí: 1=nástup, 2=ukončení, 3=nástup i ukončení v měsíci
F_01 - věta 11 - roků k poslednímu v měsíci
F_02 - věta 11 - roků k 1. v měsíci
F_03 - věta 11 - roků zaměstnání k 1. v měsíci
String_16 - rodné číslo bez lomítka
03) Import do datového skladu mezd
- pokud existuje soubor C:\KLIC.txt, nastaví se pole KLIC podle
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údajů v něm obsažených
Př.:
4485,"813",1,18,1,"1.1.2004"
OSCP,"SLOM",OD,DO,Mesic,"KLIC"
uplatní se pouze pro měsíc zpracování 1-6 a SLOM 8xx
- VEDOUCI - implicitně se bere N
- ZAMEST - pokud je nulové, bere se pole Povolání (VOLI)

2004.07.29a / 00:00
01) Je nutné znovu provést import dat mezd do datového skladu pro měsíce 1-6
a pro měsíc 7 po předchozím generování mezd
- všechny další sestavy již budou z datového skladu
- datový sklad mezd má nový název tabulky aar_QZ40.FF2
- až od této verze programu se pracuje s takto označeným datovým skladem
(klienti mezd musí mít min. tuto verzi programu)
- všechny věty mají nyní doplněny potřebné údaje z karty zaměstnance
pro snadné dolování dat bez nutnosti použití pomalého spojování
tabulek v SQL dotazech
z tohoto důvodu je import pomalejší a je proto vhodné ho provést
na SingleUser s kopií dat nebo mimo běžný provoz účtárny

Pocet vet po mesicich v datovem skladu
SELECT
Count(MesicVypoctu),MesicVypoctu
FROM
HR9_QZ40
GROUP BY
MesicVypoctu

Datový sklad
1) Import dat
Nejprve je nutné data naimportovat do datového skladu - zvolí se měsíc a stiskne Import.
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Pokud existuje soubor C:\KLIC.txt, nastaví se pole KLIC podle údajů v něm obsažených.
Př.: 4485,"813",1,18,1,"1.1.2004"
OSCP,"SLOM",OD,DO,Mesic,"KLIC"
uplatní se pouze pro měsíc zpracování 1-6 a SLOM 8xx
2) Dolování dat
z datového skladu mezd provedeme pomocí komfortního generátoru, s jehož pomocí vytvoříme 3 typy
sestav:
- textové
- 2 vizuální s možností exportu do všech běžných datových formátů
a) v záložce Výběr polí se vyberou pole, která mají být na sestavě ve vybraném pořadí, vybraná pole se z
levého seznamu dostupných polí přesunou do pravého seznamu vybraných polí:
1) dvojklikem
2) pomocí funkce [=>]
- pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav bez vybraných polí
b) v záložce Omezení je možné nastavit omezující parametry (min/max, obsahuje u řetězce) po povolení
zvoleného omezujícího parametru zaškrtnutím povolovacího políčka (u polí podsvícených žlutě je možné
použít výběr hodnot z číselníku - F9 podle názvu a F10 podle čísla
c) v záložce Třídit podle se vyberou pole, podle kterých má být výstup setříděn - výběr se provede stejně
jako u výběru polí.
- pro opačné třídění se zvolí pole s textem DESC
- pro první 3 indexy se v textové sestavě generuji podsoučty
d) v záložce Dolování dat je možné zadat Nadpis a podnadpis sestavy
Po spuštění funkce SQL se provede generování rozborů a výsledek se zobrazí v tabulce v záložce Tisk /
Export
e) v záložce Tisk / Export je vygenerovaný výběr dat zobrazen v tabulce Tisk TEXT (generování a tisk
tiskové sestavy).
Pro výsledný tvar sestavy je možné vypnout následující typy řádků:
- Řádky
- Oddělení součtů
- Součet +
- Součet ++
- Součet +++
Každý řádek s daty začíná pořadovým číslem, je-li zvoleno třídění po změně 1. pole třídění se uvede
podsoučet, na konci sestavy je součet polí.
Export - export výsledků
Report #1 - vizuální návrhář tiskové sestavy #1
Report #2 - vizuální návrhář tiskové sestavy #2
3. Příklad práce s datovým skladem
1) Výběr polí
OSCP/I
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Jmeno/S32
2) Omezení
OSCP OD: 7 DO: 7
3) Třídit podle
OSCP
4) Dolování dat
stisknout SQL
5) Export/Tisk
Stisknout Tisk TEXT

11.21 Děti
SQL - Mzdy - děti
===================================================
Celkový počet dětí
--------------------------------------------------SELECT
OSCP,
BYRP AS RodneCislo,
NARP AS DatumNarozeni,
JMRP,
DVRP, // vztah, musi byt 3 pro odpocet
RPIN // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3
FROM
HRG1QZ13
===================================================
===================================================
Počet dětí ve mzdách
--------------------------------------------------SELECT
OSCP,
BYRP AS RodneCislo,
NARP AS DatumNarozeni,
JMRP,
DVRP, // vztah, musi byt 3 pro odpocet
RPIN // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3
FROM
HRG1QZ13
WHERE
DVRP=3
===================================================
===================================================
Počet zaměstnanců s dětmi
--------------------------------------------------SELECT
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q13.OSCP,
q11.JMNO,
q13.Pocet
FROM
(
SELECT
OSCP,
Count(OSCP) AS Pocet
FROM
HRG1QZ13
GROUP BY
OSCP
) AS q13, HRG1QZ11 AS q11
WHERE
q11.OSCP=q13.OSCP
ORDER BY
Pocet DESC
===================================================
===================================================
Počet zaměstnanců s počtem dětí 1/2016
--------------------------------------------------SELECT
Count(Pocet) AS PocetRodicu,
Pocet AS PocetDeti
FROM
(
SELECT
q13.OSCP,
q11.JMNO,
q13.Pocet
FROM
(
SELECT
OSCP,
Count(OSCP) AS Pocet
FROM
HRG1QZ13
GROUP BY
OSCP
) AS q13, HRG1QZ11 AS q11
WHERE
q11.OSCP=q13.OSCP
ORDER BY
Pocet DESC
) AS X
GROUP BY
Pocet
===================================================
===================================================
Invalidní děti ve mzdách 1/2016
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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SELECT
q13.OSCP,
q11.JMNO,
q13.BYRP AS RodneCislo,
q13.NARP AS DatumNarozeni,
q13.JMRP,
q13.DVRP, // vztah, musi byt 3 pro odpocet
q13.RPIN // A,7/8/9=invalidni, 1,2,3-6=3
FROM
HRG1QZ13 AS q13, HRG3QZ11 AS q11
WHERE
(q13.OSCP=q11.OSCP) AND
(q13.DVRP=3) AND
((q13.RPIN='A') OR (q13.RPIN='7') OR (q13.RPIN='8') OR (q13.RPIN='9'))
===================================================

11.22 DNP
2004.07.07c / 17:00
02) MZDY - nastavení DNP pro nového zaměstnance
Karta zaměstnance / Průměrný výdělek
- do rámečku Výdělek průmerný pro DNP / Běžný rok se zadá pro předchozí měsíc:
např. pro DNP 111:
- Hrubá mzda = 111
- Kalendářních dní = 1

11.23 Dovolená
2021.02.21a / 00:00
003) Mzdy - dovolená
- výplatní lístek a mzdový líst
- nedojde k posunu rámečku u dovolené

2021.02.08a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2078 - Mzdy - dovolená od 2021
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- na mzdovém lístku a v sestavě 129 je dovolená uvedena v hodinách jako
počet dnů x úvazek sjednaný
- na zadávání dovolené se nic nemění
- evidence dovolené v kartě zaměstnance je beze změny, tedy ve dnech

2021.01.14a / 00:00
003) 2078 - Mzdy - dovolená od 2021

2007.09.06b / 16:00
002) Mzdy - čerpání dovolené minulého roku - složka mzdy 522
- do pole Sazba lze ručně zadat jinou sazbu než CN

11.24 DP
2018.03.07a / 00:00
002) Mzdy - upraveno roční zúčtování daně
- PP se zadá stejně jako ŽP

2018.03.06a / 00:00
002) Mzdy - upraveno roční zúčtování daně
- PP se zadá ve skutečné výši (původní zadání)

2018.03.05a / 00:00
002) Mzdy - upraveno roční zúčtování daně
- max. výše daru 15%
- PP se zadá bez 12.000 Kč
- max. ŽP 24.000 Kč
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FAQ - Změny ve mzdách v roce 2018
2) Mzdy / Karta zaměstnance / DP / 3. Tisk
25 5460/1
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
... připravujeme

2017.04.12d / 03:00
002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016 - upraveno
912 - pole 31 z DP
913 - poslední neoznačené pole z DP

2017.04.12c / 02:00
002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016 - upraveno
912 - pole 31 z DP
913 - poslední neoznačené pole z DP

2017.04.12a / 00:00
002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016 - upraveno
912 - pole 31 z DP
913 - poslední neoznačené pole z DP

2017.04.11a / 00:00
002) Mzdy - roční zúčtování daně za rok 2016
- doplněna SLOM 913 - nedoplatek na daňovém bonusu
- upravena sestava 136 a 137

2016.02.01a / 00:00
004) Mzdy

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

905

906

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- upraven text v kartě zaměstnance v záložce DP:
NČ hodnota darů =
--->
NČ hodnota bezúplatného pln.=

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
7) Záložka DP v kartě partnera

2013.03.11a / 00:00
001) Mzdy / DP
- maximální daňový bonus upraven z 52.200 Kč na 60.300 Kč

2013.02.04a / 12:00
001) Mzdy - Karta zaměstnance / DP - 1. Načtení údajů
- Sleva na dani - 13 - a) na poplatníka
- nastaví se 24.840 = 12 x 2.070

2012.02.02a / 00:00
004) Mzdy - Karta zaměstnance / DP - 1. Načtení údajů
- v rámci funkce se generuje mzdový list zaměstnance za rok 2011 a pokud má
zaměstnanec zároveň i vedlejší pracovní poměr tak i mzdový list za rok 2011
za tento pracovní poměr, což může trvat delší dobu
- rychlost načtení závisí na zaškrtnutí pole:
Načti data ML 2011
na každém počítači, na kterém budete Výpočet DP FO 2011 provádět, jednou před
funkcí 1. Načtení údajů pole zaškrtněte a jinak je nechejte nezaškrtnuté
nově je toto pole implicitně nezaškrtnuté
po jiných funkcích mezd na daném počítači je při opětovném spuštění funkce
1. Načtení údajů nutné opět jednorázově na daném počítači zaškrtnout pole
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Načti data ML 2011 pro obnovení dat za rok 2011

2012.01.31b / 06:00
005) Mzdy - Karta zaměstnance / DP
- načte data z roku 2011
- rychlost načtení závisí na zaškrtnutí pole:
Načti data ML 2011
na každém počítači, na kterém budete Výpočet DP FO 2011 provádět, jednou před
funkcí 1. Načtení údajů pole zaškrtněte a jinak je nechejte nezaškrtnuté
nově je toto pole implicitně nezaškrtnuté

2011.02.09a / 17:00
001) Mzdy / Karta zaměstnance / DP - Výpočet DP FO 2010
- upraveno pro načtení dat z roku 2010
- sleva na poplatníka pro rok 2010 - 24840 Kč

2011.02.08a / 16:00
004) Mzdy / Karta zaměstnance / DP - Výpočet DP FO 2010
- upraveno pro načtení dat z roku 2010

2009.03.24b / 15:00
001) Mzdy / Karta zaměstnance / DP
- u polí 30, 31a a 31b se neprovede automaticky funkce 2. Přepočítej - lze
nastavit hodnotu ručně

2009.03.20a / 11:00
001) Mzdy
- Karta zaměstnance / DP / 1. Načtení údajů
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- do úhrnu pojistného se zahrne i pojistné z VPP - upraveno
- upraven limit pro daňový bonus na 52.200 Kč

2009.03.19a / 12:00
001) Mzdy
- Karta zaměstnance / DP / 1. Načtení údajů
- do řádku 24 - Daňové zvýhodnění - z toho sleva na dani - se dosadí 0,
údaje je nutné nastavit ručně
- do úhrnu pojistného se zahrne i pojistné z VPP

2009.02.27a / 15:00
002) Mzdy / Karta zaměstnance / DP
- Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z
funkčních požitků
upraveno pro rok 2009 za rok 2008

2008.03.19a / 09:00
002) Mzdy / Karta zaměstnance / DP / 1. Načtení údajů
- podle parametru Základ daně poplatník se automaticky nastaví:
12. Sleva na dani - a) na poplatníka
17. Sleva na dani - f) soust. připr. na bud. pov.

2008.02.04c / 12:00
001) Mzdy
- karta zaměstnance / DP
- 1. Načtení údajů upraveno pro načtení údajů ze mzdových listů 2007
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2007.09.06b / 16:00
001) Konfigurace Mzdy - DP / Odpočty
- hodnoty jsou nulové a zablokované

2007.02.05d / 21:00
001) Mzdy
- Karta zaměstnance / DP
- upraveno pro data mezd za rok 2006
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- výpočet lze ověřit zde:
http://business.center.cz/business/sablony/s7-vypocet-dane-z-prijmu-fyzickych-osob.aspx

2007.02.05b / 13:00
001) Mzdy
- Karta zaměstnance / DP
- upraveno pro data mezd za rok 2006
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- daňová pásma za rok 2006:
ZakladDaneOd2006[1]:=0.0;
ZakladDaneOd2006[2]:=121200.0;
ZakladDaneOd2006[3]:=218400.0;
ZakladDaneOd2006[4]:=331200.0;
ZakladDaneDo2006[1]:=121200.0;
ZakladDaneDo2006[2]:=218400.0;
ZakladDaneDo2006[3]:=331200.0;
ZakladDaneDo2006[4]:=99999999.99;
DanKc2006[1]:=0.0;
DanKc2006[2]:=14544.0;
DanKc2006[3]:=33012.0;
DanKc2006[4]:=61212.0;
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DanProcento2006[1]:=12.0;
DanProcento2006[2]:=19.0;
DanProcento2006[3]:=25.0;
DanProcento2006[4]:=32.0;

2007.02.03c / 16:00
003) Mzdy
- Karta zaměstnance / DP
- upraveno pro data mezd za rok 2006
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků

2006.02.20a / 00:00
001) Mzdy
- Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2005
- v kartě zaměstnance v záložce DP
- nejprve se pomocí funkce Načtení údajů ze ML 2005 nastaví známé
hodnoty ze mzdových listů a ty se ručně doplní o další údaje
při prvním zpracování na daném počítači je nutné zatrhnout
pole Načti data 2005 pro obnovení dat, ze kterých se výpočet
provádí
- přepočet se provádí automaticky
- tisk pomocí funkce Tisk
- k dispozici je Mzdový list 2005 a kalkulačka

11.25 DPČ
2021.02.22a / 00:00
003) 2123 - Mzdy - DOPČ - 632
- hodnota 3.000 Kč zvýšena na 3.500 Kč pro pojištěné dohody

2012.07.19c / 11:00
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001) Mzdy - DPČ
- upraven výpočet

2010.02.12a / 12:00
003) Mzdy - neplatí pro uživatele 112016
- pro DPČ menší než 2.000 Kč je ZP nulové

2010.01.11c / 18:00
003) Mzdy - pro formu mzdy 6 - DPČ - povoleno dopočítání ZP - podle nastavení
v kartě zaměstnance v záložce ZP

2009.09.07a / 17:00
001) Mzdy
- upraven výpočet pro SLOM 631 a 632 pro mzdu < 2.000 kč
- ZP i SP včetně vym. základu nulové
- daň z hrubé mzdy

2009.03.10a / 11:00
001) Mzdy
- upraven výpočet DPČ 632 - od 2.000 Kč do 5.000 Kč hrubé mzdy vyměřovací základ * 1.34

2009.02.09e / 17:00
002) Mzdy - složky mzdy
- 632 - odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění ZP+SP)
upraven algoritmus, 904 je daň, 911/915 nulové

2009.02.08a / 00:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

911

912

ES manas 2022 - Technická dokumentace

002) Mzdy - složky mzdy
- 631 - odměna - dohoda o provedení práce (bez srážky pojištění ZP+SP)
- 632 - odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění ZP+SP)
003) Mzdy
- upraven výpočet daně z přímu pro rok 2008
- složka mzdy 631 - DPP
- složka mzdy 632 - DPČ

2007.05.07b / 22:00
002) Mzdy
- při výpočtu mezd se u Formy mzdy 6 DPP/DPČ nekontroluje nastavení Tarifu

2005.04.04a / 14:00
02) Mzdy
- Správný postup zadání DPČ:
- v kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení nastavit
Forma mzdy = 6 (DPP+DPČ)
- zadat novou Měsíční složku mzdy:
Mzdová složka: 632
Měsíc:
měsíc
Rok:
rok
Hodiny:
počet hodin
Sazba:
hodinová sazba
ostatní pole zůstanou prázdná/nulová

11.26 DPP
2010.01.12c / 09:00
001) Mzdy
- pro SLOM 631 - DPP - se bere SP a ZP nulové
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913

2009.09.07a / 17:00
001) Mzdy
- upraven výpočet pro SLOM 631 a 632 pro mzdu < 2.000 kč
- ZP i SP včetně vym. základu nulové
- daň z hrubé mzdy

2009.02.08a / 00:00
002) Mzdy - složky mzdy
- 631 - odměna - dohoda o provedení práce (bez srážky pojištění ZP+SP)
- 632 - odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění ZP+SP)

2009.02.05b / 00:00
001) Mzdy
- upraven výpočet pro zaměstnance současně s HPP a VPP
(složka mzdy 631 - více než 2000 kč)

2009.02.05a / 00:00
001) Mzdy
- upraven výpočet pro zaměstnance současně s HPP a VPP (složka mzdy 631)
- příklad:
|-----STREDISKO-------|-OSOBNI-|-POTVRZENI O PRIJMECH A
SRAZKACH-|------------|
|-VYPLATNI-|-KMENOVE--|-CISLO--| ZA OBDOBI
LEDEN
2009
|-ROZVRH/
FOND|
|
792
| 792
|
4151 | j m e n o
|
165.00
|
|---MZDOVE ZARAZENI---|--------|-UVAZEK--|---PRUMERNE VYDELKY---|-DOVOLENA--|
| 7 1/2
0.00
0 |
|
7.50 | RD
89.74 DNP 500.31|
32.00
|
|-MZDOVA SLOZKA/CISLO-|-OD-DO/-MM|--DNY--|---HODINY--|---SAZBA---|----KC-----|
| podílová kolek 152 |
|
157.50 |
|
19327.00 |
| svátek
531 |
|
7.50 |
89.74 |
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673.00 |
| náhr.za pomůck 772 |
|
|
|
80.00 |
| zdr. pojištění 901 |vseob
|
|
|
900.00- |
| soc. pojištění 902 |
|
|
|
1300.00- |
| daň ze mzdy 1 904 |
|
|
4170.00 |
0.00- |
| vym.zákl. daně 905 |
|
| 27800.00 |
0.00- |
| daň zv.na děti 906 |
|
|
890.00 |
0.00- |
| daň po slevě
911 |
|
|
|
1210.00- |
| sl. poplatník 920 |
|
|
2070.00 |
0.00- |
| sleva dítě
921 |
|
|
890.00 |
0.00- |
| manka
923 |
|
|
|
1000.00- |
| spoření ost.
940 |3591627828/0800
|
|
|
15670.00- |
| DAN.ZAKL: 27800 OSOBA: 2070 DETI: 890
INV:
0 STUD:
0 |
|
|-VYCETKA PLATIDEL----|------------------|---------PRIJEM--------|--K
VYPLATE-|
| 0/
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0/0/0|
20080.00
16670.00 |
0.00 |
5000/2000/1000/500/200/100/50/20/10/5/2/1|------HRUBY--CISTY----|------------|
|-----STREDISKO-------|-OSOBNI-|-POTVRZENI O PRIJMECH A
SRAZKACH-|------------|
|-VYPLATNI-|-KMENOVE--|-CISLO--| ZA OBDOBI
LEDEN
2009
|-ROZVRH/
FOND|
|
792
| 792
|
5742 | j m e n o
DOPČ
|
22.00
|
|---MZDOVE ZARAZENI---|--------|-UVAZEK--|---PRUMERNE VYDELKY---|-DOVOLENA--|
| 6 1/1
0.00
0 |
|
1.00 | RD
53.30 DNP
58.30|
0.00
|
|-MZDOVA SLOZKA/CISLO-|-OD-DO/-MM|--DNY--|---HODINY--|---SAZBA---|----KC-----|
| odměny DOPP
631 |
|
|
|
1000.00 |
| zdr. pojištění 901 |vseob
|
|
|
0.00- |
| soc. pojištění 902 |
|
|
|
0.00- |
| daň ze mzdy 1 904 |
|
|
0.00 |
0.00- |
| vym.zákl. daně 905 |
|
|
0.00 |
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0.00- |
| daň po slevě
911 |
|
|
|
0.00- |
| sl. poplatník 920 |
|
|
2070.00 |
0.00- |
| spoření ost.
940 |3591627828/0800
|
|
|
1000.00- |
| DAN.ZAKL:
0 OSOBA: 2070 DETI:
0
INV:
0 STUD:
0 |
|
|-VYCETKA PLATIDEL----|------------------|---------PRIJEM--------|--K
VYPLATE-|
| 0/
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0/0/0|
1000.00
1000.00 |
0.00 |
5000/2000/1000/500/200/100/50/20/10/5/2/1|------HRUBY--CISTY----|------------|
003) Mzdy
- upraven výpočet daně z přímu pro rok 2008
- složka mzdy 631 - DPP
- složka mzdy 632 - DPČ

2005.10.01c / 17:00 BETA
001) Mzdy
- SLOM 631 - DOPP
- při zadání počtu hodin a částky se dopočte sazba Kč/Hod.

2005.04.04a / 14:00
02) Mzdy
- Správný postup zadání DPP:
- v kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení nastavit
Forma mzdy = 6 (DPP+DPČ)
- zadat novou Měsíční složku mzdy:
Mzdová složka: 631
Měsíc:
měsíc
Rok:
rok
Hodiny:
počet hodin
Kč:
celkem Kč
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ostatní pole zůstanou prázdná/nulová

11.27 Druh činnosti
2007.06.05a / 12:00
004) Mzdy - Druh činnosti - popis
- karta zaměstnance / Pracovní zařazení
Druh činnosti / Statistika - Popis
0 / 0 - 1. pracovní poměr
1 / 1 - 2. pracovní poměr
2 / 3 - 3. pracovní poměr
3 / 9 - domácí zaměstnanec
4 / 4 - dobrovolný pracovník pečovatelské služby
5 / 5 - nepravidelná výpomoc
6 / 6 - dohoda o pracovní činnosti
7 / 7 - společník, jednatel, komandista
8 / 8 - člen družstva
9 / 3 - dohoda o pracovní činnosti
10 / A - 4. pracovní poměr
11 / B - 5. pracovní poměr
12 / C - 6. pracovní poměr
13 / D - dohoda o pracovní činnosti (3.)
14 / E - dohoda o pracovní činnosti (4.)
15 / F - dohoda o pracovní činnosti (5.)
16 / G - dohoda o pracovní činnosti (6.)
17 / H - dohoda o pracovní činnosti (7.)
18 / I - dohoda o pracovní činnosti (8.)
19 / J - dohoda o pracovní činnosti (9.)
20 / K - dohoda o pracovni cinnosti (10.)
21 / T - určeno pouze pro vězeňskou službu
22 / Z - student

11.28 Důchodce
2008.01.18c / 14:00
002) Mzdy
- výpočet daně z příjmu od 1.1.2008
- pro důchodce - Základ daně poplatník = 1 - se počítá se slevou daně
za poplatníka

2007.06.08c / 19:00
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001) Mzdy - karta zaměstnance
- Důchod PP
- rozšířen význam pole % penzijního připojištění:
0 = implicitní pojišťovna (Alianz) 3%
1 = jiná pojišťovna 3%
2-9 = implicitní pojišťovna (Alianz) 2-9%
11-19 = jiná pojišťovna 1-9% (-10)

11.29 Důchodové spoření
2014.04.03a / 00:00
001) Mzdy / XML/ELDP / Důchodové spoření
- nová funkce: Roční vyúčtování 2013
- oprávnění:
8822 - Mzdy - Důchodové spoření - Roční vyúčtování 2013
- na serveru musí být dostupná data mezd za celý rok 2013
- zpracování probíhá za období mezd 2-12/2013, rok ani měsíc není nutné nastavovat
- funkce předpokládá jen řádná podání bez opravných v roce 2013
- v nakonci zobrazeném XML s přehledným obsahem ověřte na konkrétním zaměstnanci správnost
údajů
- správnost generovaného XML v adresáři \DATA\PDSVD1.XML ověřena uploadem na portál ČSSZ
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=241314892

2013.08.08a / 14:00
001) Mzdy - Důchodové spoření
- data se berou z období mezd, za které se důchodové spoření zpracovává

FAQ - Mzdy - Důchodové spoření - Postup
1) použijte verzi ES manas min. 2013.05.24a na všech počítačích,
na kterých se zpracovávají mzdy, včetně sestav a generování XML
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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2) spusťte Výpočet mezd a ostatní funkce při měsíčním zpracování mezd
3) spusťte převod do dalšího měsíce
4) spusťte Import do datového skladu ve zpracovávaném měsíci mezd
5) spusťte funkci - nastavte správný rok a měsíc zpracovávaných mezd a doplňte
případně změňte vstupní pole:
Mzdy / XML/ELDP / Důchodové spoření
nyní se vytvoří XML soubor, za každého zaměstnance musí být uveden řádek VetaC
\DATA\duchspor.XML
Příklad XML za 2013/03 (testováno načtení na Portál):
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<Pisemnost nazevSW="EPO MF ČR" verzeSW="35.18.1">
<PDSHL1 verzePis="01.02">
<VetaD dokument="HL1" k_uladis="PDS" hlas_typ="B" rok="2013" c_ufo_cil="13"
kc_pojzaklcelk="27776" kc_pojcelk="1390" mesic="3" />
<VetaP c_pracufo="4000" opr_jmeno="Karel" dic="19014325"
sest_telef="123456" sest_email="xxx@xxx.com" psc="72305" typ_ds="P"
sest_titul="xxx" opr_prijmeni="Hruzík" sest_jmeno="xxx" c_pop="3228"
sest_prijmeni="xxx" ulice="Na Hrázi" zkrobchjm="H R U Š K A , spol. s r.o."
opr_postaveni="jednatel" naz_obce="Ostrava-Martinov" c_orient="2" />
<VetaC c_popl="6758206774" c_rad="1" kc_srazaloha="738" jmeno="Marta"
prijmeni="Piechníková" prepl_typ_a="N" kc_pojzaklad="14750"
kc_pojzaloha="738" prepl_typ_b="N" />
<VetaC c_popl="7212015569" c_rad="2" kc_srazaloha="652" jmeno="David"
prijmeni="Horalík" prepl_typ_a="N" kc_pojzaklad="13026" kc_pojzaloha="652"
prepl_typ_b="N" />
</PDSHL1>
</Pisemnost>

2013.05.24a / 00:00
004) Mzdy - důchodové spoření XML
- neobsahuje zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru
- import XML ověřen
- tuto nebo novější verzi programu nainstalujte na všechny počítače, na kterých
se zpracovávají mzdy, tisknou mzdové sestavy a generují mzdové XML

2013.03.20b / 12:00
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001) Mzdy - Důchodové spoření - export XML
- použit alternativní SQL, který bere údaje z datového skladu mezd
SELECT
qz40.MesicVypoctu,
qz40.SLOM,
qz40.OSCP,
qz40.V9SPVZ AS SPVZ,
qz40.F_05 AS SPDuchod,
qz11.RODC AS RODC,
qz11.CDOK AS DuchodoveSporeni,
qz11.NAZEV AS Jmeno,
qz11.NAZEVS AS Prijmeni
FROM
HRD_QZ40 qz40, HRD1QZ11 qz11
WHERE
(qz40.MesicVypoctu=1) AND
(qz40.SLOM=903) AND
(qz40.OSCP=qz11.OSCP)

2013.03.20a / 09:00
001) Mzdy - Důchodové spoření - export XML
- v záložce Mzdy / XML/ELDP doplněna nová záložka Důchodové spoření
a funkce Generuj
- oprávnění:
8806 Mzdy - Generuj XML důchodové spoření
- generovaný XML duchspor.XML se vytvoří v podadresáři \DATA
- pro generování použit SQL (data z posledního generování mezd):
SELECT
OSCP,
RODC,
JMNO AS PrijmeniAJmeno,
CDOK AS DuchodoveSporeni,
NAZEV AS Jmeno,
NAZEVS AS Prijmeni,
FIELD_TEXT AS Titul,
NEPR AS SPVZ,
UKCMD AS SPDuchod
FROM
HRD1QZ11
WHERE
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(ABS(UKCMD)>0) or (CDOK>0)
- před generováním se vyplní následující údaje (doplníme do konfigurace) - doplněna odpovídající pole
v XML spolu s jejich významem:
Rok - rok
pojistného období
pojistné období (rok), za které podáváte Hlášení
Měsíc - mesic
za zálohové období
zálohové období (měsíc), za které podáváte Hlášení
FÚ - c_ufo_cil
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
vyplňte zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu
(správce pojistného), v jehož územním obvodu máte v době podání adresu místa pobytu
nebo sídlo.
Pro hodnotu této položky použijte číselník Územní finanční orgány (ufo). Z číselníku se
vkládá položka c_ufo
FÚ prac. - c_pracufo
Územní pracoviště v, ve, pro
sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu
Firma - zkrobchjm
Obchodní jméno právnické osoby
uveďte název právnické osoby, právní formu
DIČ - dic
Daňové identifikační číslo plátce pojistného
vyplňte daňové identifikační číslo plátce pojistného (DIČ), které je shodné s DIČ,
pod kterým je plátce registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
Ulice - ulice
Ulice (nebo část obce)
uveďte název ulice
ČP - c_pop
Číslo popisné
ČO - c_orient
Číslo orientační
Obec - naz_obce
PSČ - psc
Sestavil /
Sestavil /
Sestavil /
Sestavil /

Tel. - sest_telef
E-Mail - sest_email
Jméno - sest_jmeno
Příjmení - sest_prijmeni
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Sestavil / Titul - sest_titul
Oprávněná osoba / Jméno - opr_jmeno
Jméno (a)
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho zástupce
právnická osoba
Oprávněná osoba / Příjmení - opr_prijmeni
Oprávněná osoba / Postavení - opr_postaveni
Vztah k právnické osobě.
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho zástupce
právnická osoba
- Příklad XML:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<Pisemnost nazevSW="EPO MF ČR" verzeSW="35.18.1">
<PDSHL1 verzePis="01.02">
<VetaD dokument="HL1" k_uladis="PDS" hlas_typ="B" rok="2013" c_ufo_cil="13"
kc_pojzaklcelk="100" kc_pojcelk="5" mesic="2" />
<VetaP c_pracufo="4000" opr_jmeno="o jm" dic="11111111"
sest_telef="123456789" sest_email="xxx@xxx.com" psc="12345" typ_ds="P"
sest_titul="ti" opr_prijmeni="o pr" sest_jmeno="jm" c_pop="123"
sest_prijmeni="pr" ulice="ulice" zkrobchjm="firma" opr_postaveni="o pos"
naz_obce="Ostrava" c_orient="1" />
<VetaC c_popl="6001011234" c_rad="1" kc_srazaloha="5" jmeno="jmeno"
prijmeni="prijmeni" prepl_typ_a="N" kc_pojzaklad="100" kc_pojzaloha="5"
prepl_typ_b="N" />
</PDSHL1>
</Pisemnost>

2013.03.13b / 12:00
001) Mzdy - Důchodové spoření
- upraven výpočet mezd
- pro generování mezd a následné sestavy a data je NUTNÉ použít min. tuto verzi programu
002) Mzdy - Číselník složek mezd
- pro novou složku mzdy 903 - Důchodové spoření nastavte účty pro zaúčtování, aby se správně
vygeneroval XML pro import do účetnictví

2013.03.13a / 00:00
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001) Mzdy - Karta zaměstnance
- v záložce Důchod / PP doplněno číselné pole:
Zaměstnanec je účastníkem pojistného na důchodové spoření
uvede se 1 pro takového zaměstnance
002) Mzdy - doplněna složka mzdy
903 - důchodové spoření
- pro její doplnění spusťte Naplnění v Číselníku složek mezd
003) Servis / Konfigurace mzdy
- v záložce SP doplněna záložka:
Důchodové spoření
s poli:
903/Popis
903/Účet
903/VS
903/KS
všechna pole nastavte
004) Mzdy - výpočet
- doplněn výpočet důchodového spoření
005) Mzdy - export XML pro důchodové spoření
- dolaďujeme, nutnost odeslat do 20.3.2013
006) Mzdy - sestava Důchodové spoření
- seznam zaměstnanců s důchodovým spořením
- dolaďujeme

FAQ - Mzdy - Důchodové spoření
001) upozornění pro plátce pojistného
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20932.html
Upozornění pro plátce pojistného
Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013.
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Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce
pojistného podává elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do
20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči
plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.
Upozornění:
Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva
zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření).
002) formuláře
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5544_1.pdf
OZNÁMENÍ poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků
o účasti na důchodovém spoření
003) informace k placení
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html
Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
Název FÚ: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Bankovní účet: 41013-77621761/0710
Název FÚ: Specializovaný finanční úřad
Bankovní účet: 41013-77620021/0710
Postup pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného
za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce
na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu
úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem,
ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného
(DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně,
tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně).
Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se
uvede 1149.
Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků
na jejich účet důchodového spoření.
004) formát XML
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=PDSHL1
HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=PDSNA1
NÁSLEDNÉ HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=PDSVD1
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VYÚČTOVÁNÍ pojistného na důchodové spoření
005) online formulář a načtení XML na daňový portál
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=146541159
HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/hl1/doc/pokyny_pdshl1.pdf
POKYNY
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=146541415
NÁSLEDNÉ HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/hl1/doc/pokyny_pdshl1.pdf
POKYNY
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=146541563
VYÚČTOVÁNÍ pojistného na důchodové spoření
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/vd1/doc/pokyny_pdsvd1.pdf
POKYNY
006) elektronické podání
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces
Elektronická podání
http://adisepo.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/adis/idpr_pub/sepo/stav.faces
Informace o stavu podání
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2/sepo/stav_offline.faces
Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy
007) výpočet - II. pilíř důchodové reformy
- SP pojištění
- 25% platí zaměstnavatel
- 6,5% platí zaměstnanec
- po vstupu do II. pilíře - pojistné na důchodové spoření ve výši 5%
- platí zanměstnanec 3,5% SP + 3% na důchodové spoření
- na důchodové spoření si platí zaměsnanec sám 2% z hrubé mzdy
Rozdíly:
2013 - sociální pojištění 3,5 % vyměřovacího základu pro soc. pojištění
- důchodové spoření 5 % vyměřovacího základu pro soc. pojištění
2012 - sociální pojištění 6,5 %
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11.30 Důchodové zabezpečení
2016.02.10b / 06:00
001) Mzdy
- zrušen II. důchodový pilíř

11.31 ELDP
2020.01.02a / 00:00
002) Mzdy / XML/ELDP / Důchodové spoření - Rok
- nastavení upraveno pro rok 2020

2019.05.02a / 00:00
001) Mzdy - ELDP za rok 2018
- doplněno logování

2019.04.29a / 00:00
001) Mzdy - ELDP za rok 2018
- zůstaňte přihlášeni v aktuálním období mezd - např. 2019/04
- Mzdy / XML/ELDP / ELDP
neměňte nastavení měsíce ani roku ani Typ ELDP
v kroku 1 se automaticky nastaví na 12 / 2018 / zaškrtnuto
- Generování ELDP za rok 2018
- krok 1
- krok 2
- krok 3
- krok 4
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2019.04.25b / 09:00
003) Mzdy / Karta zaměstnance / ELDP / Generování ELDP za rok
- doplněno upozornění:
NASTAVTE - Rok dat ELDP

2018.05.23a / 00:00
002) Mzdy
- Karta zaměstnance / ELDP / Hlavička
v poli za rok se uloží ručně změněná hodnota
pro rok 2018 zadejte vždy 2018

2018.05.23a / 00:00
003) Mzdy
- XML/ELDP / ELDP
v poli Rok dat ELDP se automaticky nastaví aktuální rok zpracování mezd

2018.05.23a / 00:00
004) Ověřen postup pro generování ELDP za měsíc - v záložce XML/ELDP / ELDP:
a) nastavit měsíc a rok ELDP, např. 3 a 2018
b) funkce ELDP - doplnění z ML
funkce nastaví hodnoty ELDP v záložkách Karta zaměstnance / ELDP
c) funkce ELDP - generování XML + tisk - 2009+
ověřeno, že v aktuální verzi programu 2018.05.23a je v tisku i XML správná částka vyměřovacího
základu
i při použití nové SLOM 773

2010.05.04b / 11:00
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002) Mzdy - ELDP za rok 2009
- vytvoří se několik RELDPx.XML souborů vždy po 1.000 položkách

2010.04.30a / 07:00
002) Mzdy - ELDP za rok 2009
- upraven výpočet vyloučených dob

2010.04.29a / 15:00
002) Mzdy - ELDP za rok 2009
- formát XML 2009.1
- pro formu mzdy 6 je nastaveno zaměstnání malého rozsahu
- 3. Přehled SLOM 5xx/8xx pro ELDP z ML 2009 - doplněno 511+512
- vyloučené doby se nastaví z SLOM 511+512 pomocí SQL z tabulek:
HR91QZ22
HR92QZ22
HR93QZ22
HR94QZ22
HR95QZ22
HR96QZ22
HR97QZ22
HR98QZ22
HR99QZ22
HR9AQZ22
HR9BQZ22
HR9CQZ22
tyto tabulky musí existovat na účetním serveru
- při generování proveďte postupně všechny kroky 1.-4.

2009.03.30b / 18:00
001) Mzdy - XML soubory pro ČSSZ - ELDP 2009
- upraven parametr sqnr - pořadové číslo zaměstnance
- doplněn parametr /eldp09/client/adr/@pos="xxxxx" - tento parametr je nepovinný, je ale vyžadován
jako povinný
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- doplněn parametr /eldp09/items/t1[0]/@sre="N"
- pro generování musí být v konfiguraci správně nastaven parametr bez mezer IČO v záložce RELDP

2009.02.11a / 12:00
001) Mzdy - ELDP 2009
- do VS se dosadí parametr z konfigurace mezd:
Další parametry / ELDP / VS organizace
PARAMETR OVĚŘTE
002) Mzdy / Karta zaměstnance / ELDP
- nová funkce (původní oprávnění): ELDP 2009
003) Mzdy / XML/ELDP / ELDP
- nová funkce (původní oprávnění): ELDP - generování XML + tisk - 2009
004) Mzdy / XML/ELDP / ČSSZ - přihláška / odhláška / změna
- do VS se dosadí parametr z konfigurace mezd:
SP / Odvod / 902/VS
PARAMETR OVĚŘTE
- nové funkce (původní oprávnění):
XML / ČSSZ - přihláška [c:\prihlaska.xml] - 2009
XML / ČSSZ - odhláška [c:\odhlaska.xml] - 2009
XML / ČSSZ - změna [c:\zmena.xml] - 2009
+ doplněno zaškrtávací pole:
Oprava (5) místo Změna (3)
- původní funkce pro rok 2008 přejmenovány na:
Př. 2008
Od. 2008
Zm. 2008
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2008.12.30a / 00:00
002) Mzdy - ELDP
- upraveno generování datumu narození z rodného čísla

2008.05.19b / 12:00
001) Mzdy
- generování ELDP za rok 2007 - Tisk
Mzdy / Mzdy / XML/ELDP / ELDP
nastavte:
Měsíc ELDP: 12
Rok dat ELDP: 2007
zaškrtněte:
Typ ELDP = 01 - pro roční generování
spusťte:
ELDP - generování XML + tisk
a potvrďte Ano
sestava bude řazena podle středisek a jmen zaměstnanců

2008.04.29a / 15:00
001) Mzdy - Generování ELDP za rok 2007
- Mzdy / XML/ELDP / ELDP
- v poli Rok dat ELDP nastavte rok 2007
a v poli Měsíc nastavte 12
- zaškrtněte pole Typ ELDP = 01 pro roční generování
- v Generování ELDP za rok 2007
postupně proveďte kroky 1. - 4.
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- příklad výstupu v RELDP.XML za 1 zaměstnance:
<reldp typ="01" yer="2007">
<client bno="8507025076">
<name sur="Králíková" fir="Petra" tit=""/>
<adr cit="Uherský Brod-Havřice" str="Domky" num="17" pnu="68801"/>
<birth dat="1985-07-02" nam="Králíková" cit="Uherské Hradiště"/>
</client>
<items coun="1" sdex="22" sinc="169906" sdar="">
<t1 row="1" cod="0++" fro="2007-01-01" to="2007-12-31" din="365"
dex="22" inc="169906" dar=""/>
</items>
<comp nam="Hruška" id="195 13 315" vs="91020376" cre="2008-04-29"
fro="2005-08-01">
<adr cit="Ostrava" str="Na Hrázi" num="38/2" pnu="72425"/>
</comp>
</reldp>

2007.05.07b / 22:00
002) Mzdy
- Mzdy / XML/ELDP / ELDP / ELDP - doplnění z ML
- oprávnění 8544
- pro zvolený Mesíc RELDP a Rok dat RELDP
- do měsíčního generování ELDP se zařadí všichni zaměstnanci, kteří
mají v poli Osobní údaje / Zařadit do RELDP nastaven tento měsíc

2007.04.26c / 18:00
001) Mzdy - XML / ELDP / ELDP
- upraveno Generování ELDP za rok 2006
- spusťte postupně jednotlivé očíslované funkce:
1. Nastavení ELDP k 31.12.2006
2. ELDP - doplnění z ML 2006
3. Přehled SLOM 8xx pro ELDP z ML 2006
4. Generování ELDP za rok 2006
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2007.04.26b / 14:00
004) Mzdy - XML / ELDP / ELDP
- upraveny funkce pro generování ELDP za rok 2006
- ELDP - doplnění z ML 2006
- Přehled SLOM 8xx pro ELDP z ML 2006
- Nastavení ELDP k 31.12.2006

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
01) zmena u RELDP
v karte zamestnance se zvoli odpovidajici typ ELDP,
zaskrtne zaskrtavaci pole Povolit opravu a
nastavi datum Oprava ELDP ze dne
10) RELDP
- v kolonce "2.Prubeh" lze rucne zadat kod ON+ ... jedna se o nemoc v
ochranne dobe

2005.08.05c / 22:00
002) Mzdy / Karta zaměstnance / RELDP / 1. Identifikace pojištěnce
- pole jsou zablokována, k jejich nastavení dochází automaticky při aktualizaci
ostatních údajů v kartě zaměstnance

2005.05.12a / 10:00
02) Mzdy - RELDP od dubna 2005
- Postup (po vygenerování mzdových listů za daný měsíc):
1) v kartách všech zaměstnanců se nastaví v poli Zařadit do RELDP
číslo měsíce 4-12, ve kterém má být generován RELDP
2) Mzdy / Číselníky/Převod mezd
ELDP - doplnění z ML 2005 ... provést JEDNORÁZOVĚ
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3) v kartách zaměstnanců v záložce RELDP kontrolovat a doplnit
nastavené údaje
4) Mzdy / Číselníky/Převod mezd
ELDP - generování XML + tisk ... pro zvolený měsíc
lze opakovat, vytvoří tiskovou sestavu ELDP + c:\RELDP.XML

2005.04.27c / 09:00
01) Mzdy / RELDP
- nová oprávnění:
8242 Mzdy/ELDP - doplnění z ML 2004
8243 Mzdy/ELDP - hromadné generování XML
- Mzdy / Číselníky/Převod mezd
- ELDP - doplnění z ML 2004
... doplní pole RELDP + ze mzdových listů 2004 data:
- počet dní
- nepřebírá se, ale počítá se jako počet kalendářních dní
od 1.1.2004 (nebo datumu nástupu) do 31.12.2004
(nebo datumu výstupu)
- vyměřovací základ SP
- ELDP - hromadné generování XML
... vygeneruje dávku c:\RELDP.XML za všechny zaměstnance,
kteří mají v kartě zaměstnance nastaveno Zařadit do RELDP = 1

2005.04.27b / 06:00
01) Mzdy / RELDP
- upraven tvar datumů v XML souboru z RRRR-MM-DD (použit v ukázkových datech),
na DD.MM.RRRR (použit v ukázkovém souboru)

2005.04.27a / 00:00
01) Mzdy
- Mzdy / Číselníky/Převod mezd
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- Nastavení ELDP +31.12.2004 -1/2/3/4.2005
nastaví pole Zařadit do RELDP v kartě zaměstnance na 1
pro všechny zaměstnance, kteří byli v dubnových výplatách
zaměstnáni od min. 31,12,2004 a nebyli do 30.4.2005 propuštěni

2005.04.22a / 07:00
01) Mzdy
- RELDP
Mzdový list 2004
Mzdový list
- tiskne se přímo z BlobMemo polí bez nutnosti obnovení a generování dat

2005.04.18a / 14:00
01) Mzdy - ELDP
- pole Výdělečná činnost od přesunuto do záložky 1., nastaví se na
Doba zaměstnání / Datum nástupu - sjednaný
- upraveno Naplnění - datum narození z rodného čísla
- v záložce 2. se zatím napevno nastaví
0++ 1.1.2004 - 31.12.2004 366 dní
- Příjmení se bere jako 1. slovo z Jméno
- Ulice se bere jako část pole Ulice, číslo až po první číslici, zbytek
se bere jako Číslo domu
- Rodné příjmení se naplní Příjmení, pokud je prázdné
- Konfigurace mzdy - zrušeno pole Výdělečná činnost od
- Hlavička
- implicitně se nastaví:
- za rok 2004
- Typ 01 - zaměstnání trvá
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2005.04.12a / 20:00
02) Servis / Konfigurace Mzdy / Ostatní RELDP
- parametry pro RELDP - Evidenční list důchodového pojištění
Př.:
Název organizace: Česká správa sociálního zabezpečení
IČO organizace: 12345678
VS organizace: 99991161
Ulice: Křížová
Číslo domu: 25
Obec: Praha 5 - Smíchov
PSČ: 22508
Výdělečná činnost v organizaci od: 1.9.1999
Adresář RELDP: C:\RELDP\
03) Mzdy / Karta zaměstnance / RELDP
- podklady pro RELDP - Evidenční list důchodového pojištění
- Naplň
- doplní údaje z karty zaměstnance a z konfigurace
- oprávnění 8227
- Test
- testuje zadané údaje a zobrazí podrobnou nápovědu
v případě chybného zadání
- oprávnění 8228
- Tisk
- pracovní opis zadaných údajů
- oprávnění 8229
- XML
- vygeneruje XML soubor pro import do programu eRELDP
soubor se vytvoří v adresáři zadaném v konfiguraci
jméno souboru je xxxxxxxx.xml, kde xxxxxxxx je osobní číslo
pracovníka zleva doplněné nulami ne celkovou délku 8 míst
- oprávnění 8230
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- Kalkulačka
- ML 2004
- mzdový list 2004
- oprávnění 8231
- ML 2005
- mzdový list 2005
- oprávnění 8232
- při přechodu 2004 / 2005 je nutné jednorázově zaškrtnout
Načti data pro ML 2004/2005
Příklad vytvořeného XML souboru:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<RELDP id="12345678" vs="99991161" nam="Česká správa sociálního
zabezpečení" cit="Praha 5 - Smíchov" str="Křížová" num="25" pnu="22508">
<reldp typ="01" yer="2004">
<client bno="531111321">
<name sur="Novák" fir="Josef" tit="Ing"/>
<adr cit="Praha 5 - Smíchov" str="Javorová" num="2152/10"
pnu="15000"/>
<birth dat="1953-11-11" nam="Novák" cit="Praha"/>
</client>
<items coun="1" sdex="21" sinc="175000" sdar="0">
<t1 row="1" cod="0++" fro="2004-01-01" to="2004-12-31" din="305"
m9="x" m10="x" dex="21" inc="175000" dar="0"/>
</items>
<comp nam="Česká správa sociálního zabezpečení" id="12345678"
vs="99991161" cre="2005-03-24" fro="1999-09-01">
<adr cit="Praha 5 - Smíchov" str="Křížová" num="25" pnu="22508"/>
</comp>
</reldp>
</RELDP>

XML/ELDP
V této záložce je možno vytvořit soubory pro Českou správu sociálního zabezpečení.
V aktivní záložce se vytvoří přihlášky, odhlášky či změnové sestavy evidence ČSSZ na základě údajů
zadávaných v Kartě zaměstnance.
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11.32 eMail
2021.05.28a / 00:00
003) 2184 - Mzdy - převod mezd - pole email

2021.02.03a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2111 - Mzdy - pole e-mail
- v Karta zaměstnance / Osobní údaje
vlevo dole doplněno pole e-mail
max. 60 znaků
uloženo ve 2 polích:
NAZEVTXT ... 30 znaků
UTEXT ... 30 znaků
pole jsou dostupná v SQL:
SQL - zaměstnanci s vyplněným polem email
=========================================
SELECT
OSCP,
JMNO,
email
FROM
(
SELECT
TRIM(NAZEVTXT)+TRIM(UTEXT) AS email,
*
FROM
HRL1QZ11
) AS x
WHERE
POSITION( '@' IN email ) <> 0
ORDER BY
email
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11.33 e-Neschopenka
2019.11.18b / 17:00
001) 1590 - Mzdy - eNesch. - Příl.k žád.o dávku el.
- pro uživatele 112016
- Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+ / Příloha k žádosti o nemocenské
- upraveno dle zadání, verze ČSSZ - 89 621 14 / II/2018

11.34 Generování
2014.04.12a / 00:00
003) Mzdy - generování
- spolu s KBHRUSKA.TXT a KBHRUSKA-odvod.TXT se automaticky v podadresáři \DATA vygenerují
soubory
KBHRUSKA.KPC a KBHRUSKA-odvod.KPC
pro export do KB
pro export se použije bankovní účet KB bez nastavení dalśích parametrů do souboru KPC
funkce:
Tisk - C:\KBHRUSKA.TXT + KPC
REKAPITULACE * Tisk - Kontr. zprac. ===> podklad pro odvody + KPC

11.35 Generování 912
FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
8) Generování 912 - 2016/3 [G3]
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11.36 HZUPN
2020.01.29c / 16:00
001) 1860 - Mzdy - Hlášení zaměstnavatele - HZUPN
- pro uživatele 112016
- nová sestava + XML

11.37 ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce
2019.08.12b / 11:00
001) Mzdy - ISPV - uživatel 112016
- úprava 1171
- z XML u pole OBORVZD odstraněny čárky

2019.06.20a / 16:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) Mzdy - ISPV - OBORVZD
- karta zaměstnance - vlevo dole
doplněna funkce:
Import OBORVZD z Excel *.CSV - pro všechny zaměstnance
oprávnění:
8892 Mzdy - Import OBORVZD - Excel CSV
před importem archivujte aktuální tabulku QZ11 (HRJ6QZ11)
- Sestava 301
datové soubory pro Trexima obsahují OBORVZD - Př.:
===================================================
19014325;99999;1972;Z;CZ;H;1990.00000.411SSB00.00000.0000;Z;CZ0804;1111;52232;prodavačka;N;N
;14.99;90;0;496.00;496.00;496.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;61956;10800;0;0;1250;0;0;0;122.00
--------------------------------------------------<zamestnanec>
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<idzam>99999</idzam>
<roknar>1972</roknar>
<pohlavi>Z</pohlavi>
<stobc>CZ</stobc>
<vzdelani>H</vzdelani>
<oborvzd>1990.00000.411SSB00.00000.0000</oborvzd>
<invald>Z</invald>
<mistovp>CZ0804</mistovp>
<czicse>1111</czicse>
<czisco>52232</czisco>
<nazpoz>prodavačka</nazpoz>
<vedouci>N</vedouci>
<kontopd>N</kontopd>
<dobazam>14.99</dobazam>
<eviddny>90</eviddny>
<konecep>0</konecep>
<fondsta>496.00</fondsta>
<fondsje>496.00</fondsje>
<odpracd>496.00</odpracd>
<prescas>0.00</prescas>
<abscelk>0.00</abscelk>
<absplac>0.00</absplac>
<absdovol>0.00</absdovol>
<absnemoc>0.00</absnemoc>
<absnemz>0.00</absnemz>
<mzda>61956</mzda>
<poprav>10800</poprav>
<poneprav>0</poneprav>
<prippcas>0</prippcas>
<priplat>1250</priplat>
<nahrady>0</nahrady>
<nahrnemz>0</nahrnemz>
<pohotov>0</pohotov>
<prumvyd>122.00</prumvyd>
</zamestnanec>
===================================================

FAQ - ISPV - OBORVZD - OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
- Př. požadovaného zadání:
1986.00000.180VSM00.00000.0000
- takový údaj nelze zadat ručně, bylo by to velmi
složité
- doporučuji použít pro pořízení a odeslání spolu
s ISPV za 4/2018 doplněk do Excelu
Jak postupovat, když nemáme ve mzdovém programu
zavedenou položku OBORVZD?
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Je potřeba nahrát kódy oboru vzdělání (OBORVZD)
do excelové tabulky ke konkrétním osobním číslům
(IDZAM). Tabulku zaslat k zpracovateli, první
sloupec je IDZAM a druhý OBORVZD. Do našeho
systému si sehrajeme údaje dle osobních čísel
(IDZAM).
https://www.obory-vzdelani.cz/excel/vyber-oboru-instalace.html
Instalace doplňku pro výběr oboru vzdělání do Excelu
https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani/Doplnek-OBORVZD---navod-kinstalaci.aspx
v ES manas tak není nutné nic měnit ani doplňovat
- další informace:
https://www.obory-vzdelani.cz/
Výběr oboru vzdělání - Webová aplikace
https://www.obory-vzdelani.cz/jak-zadat-obor-vzdelani.html
OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani/Casto-kladene-otazky.aspx
Často kladené otázky k položce Obor vzdělání (OBORVZD)
- Položka OBORVZD se vyplňuje u zaměstnanců se
středoškolským a vyšším vzděláním (SŠ, VOŠ,
konzervatoře, VŠ) - úroveň dosaženého vzdělání
dle KKOV D až V; (D - nižší střední vzdělání tříletá praktická škola)
- Úroveň dosaženého vzdělání dle KKOV (A - C) položka OBORVZD zůstává úplně prázdná (nevyplňuje
se ani nulou).
- Za 2018Q4 vyžadujeme vyplněnou položku OBORVZD
za všechny zaměstnance. Po domluvě se
zpracovatelem lze domluvit dodání části
zaměstnanců do 25.1.2019. Zbytek údajů musí být
dodán nejpozději do 15. března 2019.
- Jak postupovat, když nemáme ve mzdovém programu
zavedenou položku OBORVZD?
Je potřeba nahrát kódy oboru vzdělání (OBORVZD)
do excelové tabulky ke konkrétním osobním číslům
(IDZAM). Tabulku zaslat k zpracovateli, první
sloupec je IDZAM a druhý OBORVZD. Do našeho
systému si sehrajeme údaje dle osobních čísel
(IDZAM).
https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Prirucka.aspx
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Příručka pro přípravu vstupních dat
https://www.ispv.cz/getfile/9de3bfc6-36e7-4786-be87-b5ebe69db277/ISPVprirucka_web.aspx?
disposition=attachment
ISPVprirucka.pdf (verze: 2018 - 11)
https://www.ispv.cz/getdoc/7fa806f6-292b-489b-a067-cfd4f1f22c5b/Popis-polozek-MI.aspx
Popis položek věty o ekonomickém subjektu (MI)
https://www.ispv.cz/getdoc/6df66f3c-d04e-4dfc-96ce-9d2507cb46a8/Popis-polozek-MP.aspx
Popis položek věty o pracovních poměrech (MP)
OBORVZD
Obor vzdělání.
Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení
studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání.
Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším
vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více
škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor
vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na
jeho současné zaměstnání. Jestliže to nelze
určit, vyplní se obor vzdělání, které ukončil
později.
K vytvoření kódu oboru vzdělání slouží internetová
aplikace, která je k dispozici zde.
https://www.obory-vzdelani.cz/
https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx
Aplikace Obor vzdělání
https://www.obory-vzdelani.cz/excel/vyber-oboru-instalace.html
Instalace doplňku pro výběr oboru vzdělání do Excelu
https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani/Doplnek-OBORVZD---navod-kinstalaci.aspx

2018.01.08a / 00:00 - aktualizovaná
004) Mzdy - ISPV za 4.Q 2017
... připravujeme

2017.06.26a / 00:00
004) Mzdy - ISPV
- nový tvar MP / XML souboru ISPV pro rok 2017:
- doplněna nová pole - tím se mění pořadí polí ve větě MP:
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- 7. OBORVZD C 30 ... Obor nejvyššího dosaženého vzdělání KO
- bere se z karty zaměstnance z pole Vzdělání / Vzdelani
A - bez vzdělání
B - neúplné základní vzdělání
C - základní vzdělání
D - nižší střední vzdělání
E - nižší střední odborné vzd.
H - střední odb.vzd. s výuč.l.
J - stř.nebo SO vzd.bez M i VL
K - úplné střední všeobecné v.
L - úplné SOV s vyučením i M
M - úplné SOV s M (bez vyuč.)
N - vyšší odborné vzdělání
R - bakalářské vzdělání
T - vysokoškolské vzdělání
V - VŠ doktorské vzdělání
- 12. NAZPOZ C 254 ... Název pracovní pozice KO
- bere se z karty zaměstnance z pole Pracovní zařazení / Název funkce
- aktuální seznam polí věty MP:
1. ICO C
8
- Identifikační číslo ekonomického subjektu
KO
2. IDZAM
C
10
Jednoznačný a v čase stálý kód zaměstnance
v rámci ekonomického subjektu KO
3. ROKNAR
N
4
0
Rok narození KO
4. POHLAVI
C
1
Pohlaví KO
5. STOBC
C
2
Státní občanství (dle číselníku CZ-GEONOM)
KO
6. VZDELANI C
1
Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (dle
číselníku KKOV)
KO
7. OBORVZD C
30
Obor nejvyššího dosaženého vzdělání
KO
8. INVALD
C
1
Stupeň invalidního důchodu
KO
9. MISTOVP
C
6
Místo obvyklého výkonu práce (dle číselníku
LAU 1) KO
10. CZICSE
C
4
Postavení v zaměstnání (dle klasifikace CZICSE) KO
11. CZISCO
C
5
Kód klasifikace zaměstnání, které
zaměstnanec převážně vykonával (dle klasifikace CZ-ISCO). Platí od 1.1.2011.
KO
12. NAZPOZ
C
254
Název pracovní pozice KO
13. VEDOUCI C
1
Vedení nebo řízení dalších zaměstnanců KO
14. KONTOPD C
1
Konto pracovní doby
SO
15. DOBAZAM N
5
2
rok
Doba zaměstnání v daném ekonomickém
subjektu v letech
KO
16. EVIDDNY
N
3
0
kal.dny Počet kalendářních dnů v evidenčním počtu
zaměstnanců SO
17. KONECEP N
8
0
Poslední den v evidenčním počtu
zaměstnanců KO
18. FONDSTA N
7
2
hod
Celkový stanovený fond pracovní doby
SO
19. FONDSJE N
7
2
hod
Celkový sjednaný fond pracovní doby
SO
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20. ODPRACD N
7
21. PRESCAS N
7
zaměstnance SO
22. ABSCELK N
7
svátků) SO
23. ABSPLAC N
7
mzdy (kromě prac. neschopnosti)
24. ABSDOVOL N
7
dovolené
SO
25. ABSNEMOC N
7
důvodu pracovní neschopnosti SO
26. ABSNEMZ N
7
neschopnosti bez nemocenské dávky
27. MZDA
N
8
28. POPRAV
N
8
29. PONEPRAV N
8
30. PRIPPCAS N
8
31. PRIPLAT
N
8
32. NAHRADY N
8
neschopnosti) SO
33. NAHRNEMZ N
8
placené zaměstnavatelem
SO
34. POHOTOV N
8
SO
35. PRUMVYD N
8
čtvrtletí sledovaného období
Q

2
2

hod
hod

Odpracovaná doba (bez svátků) SO
Celkový počet přesčasových hodin

2

hod

Celkový počet neodpracovaných hodin (včetně

2
SO
2

hod

Počet neodpracovaných hodin s náhradou

hod

Počet neodpracovaných hodin z důvodu

2

hod

Celkový počet neodpracovaných hodin z

2
SO
0
0
0
0
0
0

hod

Počet neodpracovaných hodin prac.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Mzda za práci zúčtovaná
SO
Prémie a odměny pravidelně zúčtované SO
Prémie a odměny nepravidelně zúčtovanéSO
Příplatky za přesčas zúčtované SO
Další příplatky zúčtované
SO
Náhrady mzdy zúčtované (bez pracovní

0

Kč

Náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti

0

Kč

Odměny za pracovní pohotovost zúčtované

2

Kč/hod Průměrný hodinový výdělek za poslední

- do pole FONDSTA se místo 7.5 bere pětina týdenního pracovního úvazku
Úvazek / Týdenní pracovní úvazek

2016.10.20b / 10:00
001) Mzdy - uživatel 112016
- Sestava 301 ISPV - pro agendu HP se k číslu střediska nepřipočte 9000

2016.04.28d / 17:00
002) Mzdy
- upraveno hlášení "Chybné pole Dny" při generování ISPV statistik (sestava 301)

2016.04.27a / 13:00
002) Mzdy
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- upravena ISPV statistika

2016.04.25c / 02:00
001) Mzdy - ISPV statistiky - Sestava 301 - Čtvrtletní šetření o ceně práce
- doplněna 4 nová pole - do věty o ekonomickém subjektu (MI):
- ODMDPPQ – jedná se o SLM 631 – odměna – dohoda o provedení práce – Kč
uloženo v poli BlobMemo2Stav
- HODDPPQ – jedná se o SLM 631 – odměna – dohoda o provedení práce – hod.
uloženo v poli BlobMemo1Stav
- ODMSTATQ – jedná se o SLM 633 – odměna jednatelu DPP – Kč
uloženo v poli BlobMemo3Stav
- ODSTUPQ – jedná se o SLM 622 – odstupné – Kč
uloženo v poli BlobMemo4Stav

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
6) Změna struktury dat: nové položky vstupní věty ISPV v roce 2016
http://ispv.cz/cz/Aktuality/Zmena-struktury-dat--nove-polozky-vstupni-vety-ISP.aspx
http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Soubory-ke-stazeni.aspx
- od 1. čtvrtletí 2016 v dubnu 2016

2015.04.25a / 09:00
001) Mzdy
- upraveno hlídání rozsahů polí pro ISPV statistiku

2014.07.23a / 00:00
001) Mzdy - Sestava 301 - ISPVData.XML
- upraveno pole <dobazam>
- Př. pro zaměstnance 160 od 1.10.2007
<zamestnanec>
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<idzam>160</idzam>
...
<dobazam>6.75</dobazam>
<eviddny>181</eviddny>
...
</zamestnanec>
13 DOBAZAM - N5:2 - delka zamestnani v danem ekonomickem subjektu v letech
14 EVIDDNY - N3:0 - pocet kalendarnich dnu v evidencnim poctu zamestnancu

2014.07.22a / 00:00
001) Mzdy - Sestava 301 - ISPVData.XML
- upraveno pro střediska 9xxx
- NUTS4 správně doplněno - Př.:
<mistovp>CZ0806</mistovp>

2012.07.31a / 09:00
001) Mzdy - Statistika ISPV
- do pole PONEPRAV za zaměstnance se dosazuje 0
- do pole PONEQ se nepřičítá složka mzdy 361

2012.07.30a / 12:00
001) Mzdy - Statistika ISPV
- do pole:
- PONEPRAV za zaměstnance
se dosazuje složka mzdy 361 - odměny mimořádné stejně jako již dříve do pole:
- PONEQ za zaměstnavatele (od verze 2012.05.11a / 10:00)

2012.07.19b / 10:00
001) Mzdy - ISPV
- z přehledu zaměstnanců vyločeny dohody - CZICSE = 1211 a 1212
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2012.06.11a / 09:00
001) Mzdy / ISPV
- ze souborů MP.TXT a ISPVData.XML vyřazena položka ZAMEST dle
http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Soubory-ke-stazeni.aspx

2012.05.11a / 10:00
002) Mzdy / Sestava 301 - ISPV
- upravena pole:
08 PONEQ - N11:0 - nepravidelne odmeny ... Kč za SLOM 361 = odměny mimořádné
15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady ... Kč za SLOM 632 = DPČ
16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti ... Kč za SLOM 632 = DPČ
17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti ... hodiny za SLOM 632 =
DPČ

2011.07.29a / 12:00
001) Mzdy
- sestava 301 - Čtvrtletní šetření o ceně práce ISPV
- na konci protokolu doplněny součty položek v ISPVData.xml / mi+mp.txt

2011.05.03d / 17:00
001) Mzdy - Statistiky ISPV
- úprava na aktuální stav podle:
http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Soubory-ke-stazeni.aspx
doplněno přečíslování pole ZAMEST z původního číselníku zaměstnání:
Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28kzam_r%29
na nový:
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Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28cz_isco%29
Přečíslování ze ZAMEST na CZISCO provedeno podle následujícího převodového můstku
(jiná čísla ZAMEST se nekonvertují a je nutné případně převodový můstek doplnit):
===================================================
12229 vedoucí pracovník výrobního útvaru v průmyslu jinde neuvedený
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
--------------------------------------------------12244 vedoucí provozu v maloobchodě
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě
--------------------------------------------------12245 vedoucí provozu ve velkoobchodě
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě
--------------------------------------------------12316 vedoucí útvaru financování
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
--------------------------------------------------13140
13141 vedoucí malé velkoobchodní organizace
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
--------------------------------------------------13162 vedoucí samostatného skladu (překladiště)
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
--------------------------------------------------31126 stavební technik provozní, (vedoucí hrázný-jezný)
31126 Stavební technici provozní
--------------------------------------------------31129 stavební technik jinde neuvedený
31129 Ostatní stavební technici
--------------------------------------------------31154 strojírenský technik péče o základní fondy
31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení
--------------------------------------------------31199 technik jinde neuvedený
31199 Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení
--------------------------------------------------31229 operátor a obsluha výpočetní techniky jinde neuvedený
35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií
--------------------------------------------------31299 technik ve výpočetní technice jinde neuvedený
35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií
--------------------------------------------------31529 bezpečnostní technik a technik pro kontrolu jakosti jinde neuvedený
31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
--------------------------------------------------34150
34151 obchodní cestující, dealer
33220 Obchodní zástupci
--------------------------------------------------34152 obchodní zástupce
33220 Obchodní zástupci
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--------------------------------------------------34161 nákupčí (zásobovač, nákupce)
33230 Nákupčí
--------------------------------------------------34176 reklamační referent
33397 Reklamační referenti
--------------------------------------------------34221 odbytový agent (odbytář, prodejce)
33311 Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci)
--------------------------------------------------34310
34311 vedoucí administrativní agendy
33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků
--------------------------------------------------34330
34331 účetní všeobecný
33131 Odborní účetní všeobecní
--------------------------------------------------34331 účetní všeobecný
33131 Odborní účetní všeobecní
--------------------------------------------------34332 účetní mzdový
33132 Odborní účetní mzdoví
--------------------------------------------------34336 fakturant odborný
33135 Odborní fakturanti
--------------------------------------------------34396 referent organizace a řízení odborný
33433 Odborní pracovníci organizace a řízení
--------------------------------------------------34399 referent administrativy jinde neuvedený
33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
--------------------------------------------------34711 aranžér
34321 Aranžéři
--------------------------------------------------34712 návrhář interiérů, bytový návrhář, bytový architekt
34322 Bytoví návrháři
--------------------------------------------------41159 administrativní pracovník jinde neuvedený
41100 Všeobecní administrativní pracovníci
--------------------------------------------------41217 fakturant (úředník faktur)
43115 Fakturanti
--------------------------------------------------41219 nižší účetní jinde neuvedený
43119 Ostatní úředníci v oblasti účetnictví
--------------------------------------------------41310
41311 vedoucí malého skladu, skladmistr
33417 Vedoucí úředníků v logistice
--------------------------------------------------41312 skladník (úředník)
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43210 Úředníci ve skladech
--------------------------------------------------41315 operátor skladů
43210 Úředníci ve skladech
--------------------------------------------------41319 úředník skladu jinde neuvedený
43210 Úředníci ve skladech
--------------------------------------------------41331 dispečer dopravy a přepravy, komerční dispečer
43232 Dopravní dispečeři
--------------------------------------------------51112 lodní stevard
51111 Stevardi a letušky
--------------------------------------------------51221 šéfkuchař
34341 Šéfkuchaři v jídelnách, menzách
--------------------------------------------------51228 pomocný kuchař
51203 Pomocní kuchaři
--------------------------------------------------51699 pracovník ochrany majetku a osob jinde neuvedený
54199 Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
--------------------------------------------------52111 prodavač smíšeného zboží
52231 Prodavači smíšeného zboží
--------------------------------------------------52112 prodavač potravinářského zboží
52232 Prodavači potravinářského zboží
--------------------------------------------------52115 prodavač textilu, obuvi
52235 Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie
--------------------------------------------------52212
52201 prodavač ve stánku (kiosku)
52110 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)
--------------------------------------------------61131 zahradník
61131 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin
--------------------------------------------------71421 lakýrník stavební
71312 Stavební lakýrníci a natěrači
--------------------------------------------------72222 zámečník, zámečník strojů
72222 Zámečníci strojů
--------------------------------------------------72223 provozní zámečník, údržbář
72223 Provozní zámečníci, údržbáři
--------------------------------------------------72413 elektromechanik strojů a zařízení
74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
--------------------------------------------------72415 provozní elektromechanik
74123 Provozní elektromechanici
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--------------------------------------------------74116 řezník bourač, vyřezávač masa
75112 Porážeči zvířat, bourači masa
--------------------------------------------------74118 dělník potravinářské výroby u zpracování masa a ryb
81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb
--------------------------------------------------74122 pečivář, těstovinář
75121 Pekaři
--------------------------------------------------74224 truhlář, truhlář opravář (převážně ruční)
75220 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
--------------------------------------------------81621 topič - obsluha vytápění, ohřívačů, výměníků
81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
--------------------------------------------------83243 řidič nákladního automobilu
83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)
--------------------------------------------------83249 řidič nákladního automobilu a tahače jinde neuvedený
83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)
--------------------------------------------------91329 pomocník, uklízeč jinde neuvedený
91127 Uklízeči prodejních prostor
--------------------------------------------------91415 domovník správce domu
51530 Správci objektů
--------------------------------------------------93212 pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě)
93292 Pomocní dělníci ve výrobě
--------------------------------------------------93319 nekvalifikovaný pracovník při manipulaci s vozidly poháněnými ručně jinde neuvedený
93310 Řidiči nemotorových vozidel
--------------------------------------------------93379
93393 pomocný skladník
93331 Pomocní skladníci
--------------------------------------------------93397 pomocný pracovník obchodního provozu
93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu
===================================================
doplnění struktury provedeno podle:
http://www.ispv.cz/getfile/c18ff37e-7b7e-458f-aabc-00e8ccb05cc0/Rozdily_struktur_ISPV.aspx?
disposition=attachment
ISPV2011
MI VĚTA O EKONOMICKÉM SUBJEKTU
Poř.
1.

Název pol.
ICO
-

Jed.
C

Typ
8

Celkem Des.míst
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Mzdy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NAZEV ULICECP
MISTO PSC
LAU1 HRMZDYQ
PONEQKč
ODPRACDQ
PRESCASQ
ABSCELKQ
ABSPLACQ
POCFYZQ
POCPREPQ
OONQ Kč
ODMDPCQ
HODDPCQ

C
C
N
C
Kč
N
hod
hod
hod
hod
N
Kč
hod

45
C
30
5
6
N
11
N
N
N
N
N
N
11
N
N

37
0
11
0
8
8
8
8
9
9
0
11
8

0
0
0
0
0
2
2
0
0

MP VĚTA O PRACOVNÍCH POMĚRECH
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Název pol.
ICO
IDZAM ROKNAR
POHLAVI
STOBC VZDELANI
INVALDMISTOVP
CZICSE ZAMEST
CZISCOVEDOUCI
KONTOPD
DOBAZAM
EVIDDNY
KONECEP
FONDSTA
FONDSJE
ODPRACD
PRESCAS
ABSCELK
ABSPLAC
ABSDOVOL
ABSNEMOC
ABSNEMZ
MZDA Kč
POPRAV
PONEPRAV
PRIPPCAS
PRIPLAT
NAHRADY
NAHRNEMZ
POHOTOV

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Jed.
C
C
C
C
C
C
rok
kal.dny
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
N
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Typ
8
10
N
C
2
C
1
C
4
C
5
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
8
N
N
N
N
N
N
N

Celkem Des.míst

4
1

0

1
6
5
1
1
5
3
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
8
8
8
8
8
8
8

2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
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34.

PRUMVYD

Kč/hod N

8

2

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
-<ispv
xsi:schemaLocation="http://www.ispv.cz/schema/ispv2011 http://www.ispv.cz/schema/ispv2011.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.ispv.cz/schema/ispv2011"
podverze="1"
verze="1"
struktura="2011">
-<odesilatel>
<firma>Pokus s.r.o.</firma>
<jmeno>Hugo Hujer</jmeno>
<email>meteleskum@bleskum.cz</email>
<telefon>123456789</telefon>
<zprava>2009-11-01T00:00:00</zprava>
</odesilatel>
-<zamestnavatel ico="11223344">
-<ekonomickySubjekt>
<nazev>ISPV2009 a.s.</nazev>
<ulicecp>Testovací 1</ulicecp>
<misto>Praha</misto>
<psc>12600</psc>
<lau1>CZ0100</lau1>
<hrmzdyq>987654321</hrmzdyq>
<poneq>654321</poneq>
<odpracdq>555000</odpracdq>
<prescasq>111000</prescasq>
<abscelkq>44000</abscelkq>
<absplacq>22000</absplacq>
<pocfyzq>321,00</pocfyzq>
<pocprepq>210,00</pocprepq>
<oonq>12345</oonq>
<odmdpcq>12366</odmdpcq>
<hoddpcq>325265</hoddpcq>
</ekonomickySubjekt>
</zamestnavatel>
-<zamestnanci ico="11223344">
-<zamestnanec>
<idzam>1</idzam>
<roknar>1954</roknar>
<pohlavi>M</pohlavi>
<stobc>CZ</stobc>
<vzdelani>V</vzdelani>
<invald>Z</invald>
<mistovp>CZ0100</mistovp>
<czicse>1121</czicse>
<zamest>13179</zamest>
<czisco>13241</czisco>
<vedouci>A</vedouci>
<kontopd>N</kontopd>
<dobazam>8,76</dobazam>
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<eviddny>90</eviddny>
<konecep>0</konecep>
<fondsta>520,00</fondsta>
<fondsje>520,00</fondsje>
<odpracd>480,00</odpracd>
<prescas>0,00</prescas>
<abscelk>40,00</abscelk>
<absplac>40,00</absplac>
<absdovol>40,00</absdovol>
<absnemoc>0,00</absnemoc>
<absnemz>0,00</absnemz>
<mzda>165439</mzda>
<poprav>0</poprav>
<poneprav>0</poneprav>
<prippcas>0</prippcas>
<priplat>0</priplat>
<nahrady>13846</nahrady>
<nahrnemz>0</nahrnemz>
<pohotov>0</pohotov>
<prumvyd>286,46</prumvyd>
</zamestnanec>
</zamestnanci>
</ispv>

Změny v šetření ISPV od roku 2011
Pro data za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 platí podle
Programu statistických zjišťování (www.czso.cz) následující změny:
1. Změna periodicity k poskytnutí individuálních údajů
Data o pracovních poměrech (MP soubor) se zjišťují pololetně,
tj. za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec).
Data o ekonomickém subjektu (MI soubor) se zjišťují stejně jako dosud,
čtvrtletně.
2. Změna struktury dat
Struktura dat o pracovním poměru bude rozšířena o položku CZISCO,
určenou pro kód zaměstnání v klasifikaci CZ-ISCO.
Popis položky CZISCO je stejný jako popis položky ZAMEST.
Změny se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2011
(data předávaná v dubnu 2011).

FAQ - Mzdy - Statistika - ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

Obsah souboru MP.TXT
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01 ICO - C8 - identifikacni cislo ekonomickeho subjektu
... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Ič
02 IDZAM - C10 - jednoznacna identifikace zamestnance v ramci ES
... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Osobní číslo
03 ROKNAR - N4:0 - rok narozeni
... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Rok narození
04 POHLAVI - C1 - pohlavi
... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Pohlaví (M/Z)
05 STOBC - C2 - statni obcanstvi [CZ-GEONOM]
... Karta zaměstnance / Osobní údaje / Stát - trvalý pobyt
06 VZDELANI - C1 - stupen nejvyssiho dosazeneho vzdelani [dle ciselniku KKOV]
... Karta zaměstnance / Vzdělání / VZDELANI
07 INVALD - C1 - druh invalidniho duchodu
... Karta zaměstnance / Mzdové zařazení / Základ daně - invalidita
1 = částečná a A = částečná + ZTP -> C
2 = plná a B = plná + ZTP -> P
nic = bez odpočtu a 3 = ZTP -> Z
08 MISTOVP - C6 - misto obvykleho vykonu prace [dle ciselniku LAU 1]
... Karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Středisko výplatní -> NUTS
09 CZICSE - C4 - postaveni v zamestnani [dle klasifikace CZ-ICSE]
... Karta zaměstnance / Statistika / CZICSE
10 ZAMEST - C5 - zamestnani, ktere zamestnanec prevazne vykonaval [dle klasifikace KZAM-R]
... Karta zaměstnance / Statistika / ZAMEST
11 VEDOUCI - C1 - vedeni nebo rizeni dalsich zamestnancu
... Karta zaměstnance / Statistika / VEDOUCI nebo N pokud není uvedeno
12 KONTOPD - C1 - konto pracovni doby
... uvedeno N
13 DOBAZAM - N5:2 - delka zamestnani v danem ekonomickem subjektu v letech
... Karta zaměstnance / Statistika / DOBAZAM
k tomu se připočte (počet_dní_zaměstnání - počet_dní_vynětí)/366
počet_dní_zaměstnání:
Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Datum nástupu
až
Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Konec pracovního poměru - datum
počet_dní_vynětí:
Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum vynětí
až
Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum návratu z vynětí
14 EVIDDNY - N3:0 - pocet kalendarnich dnu v evidencnim poctu zamestnancu
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... počet_dní_zaměstnání - počet_dní_vynětí
počet_dní_zaměstnání:
Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Datum nástupu
až
Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Konec pracovního poměru - datum
počet_dní_vynětí:
Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum vynětí
až
Karta zaměstnance / Evidence/vynětí / Datum návratu z vynětí
15 KONECEP - N8:0 - posledni den v evidencnim poctu zamestnancu
... Karta zaměstnance / Doba zaměstnání / Konec pracovního poměru - datum
nebo 0
16 FONDSTA - N7:2 - celkovy stanoveny fond
... 7.5*KumulativniPocetDni
KumulativniPocetDni pro rok 2011:
Q1 = 64
Q2 = 64+65
Q3 = 64+65+66
Q4 = 64+65+66+65
17 FONDSJE - N7:2 - celkovy sjednany fond
... úvazek*KumulativniPocetDni
úvazek = Karta zaměstnance / Úvazek / Úvazek sjednaný denní
18 ODPRACD - N7:2 - odpracovana doba (bez svatku)
... odpracované hodiny za SLOM:
111, 121, 122, 131, 152, 153, 181
19 PRESCAS - N7:2 - celkovy pocet prescasovych hodin zamestnance
... odpracované hodiny za SLOM:
211, 212, 215
20 ABSCELK - N7:2 - celkovy pocet neodpracovanych hodin
... hodiny za SLOM:
511 - 580, mimo 524
nebo úvazek sjednaný
21 ABSPLAC - N7:2 - pocet neodpracovanych hodin s nahradou mzdy (krome prac. neschopnosti)
... hodiny za SLOM:
521 - 580, mimo 524
nebo úvazek sjednaný
22 ABSDOVOL - N7:2 - pocet neodpracovanych hodin z duvodu dovolene
... hodiny za SLOM:
521, 522
nebo úvazek sjednaný
23 ABSNEMOC - N7:2 - celkovy pocet neodpracovanych hodin z duvodu pracovni neschopnosti
... hodiny za SLOM:
511
nebo úvazek sjednaný
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

956

ES manas 2022 - Technická dokumentace

24 ABSNEMZ - N7:2 - pocet neodpracovanych hodin prac. neschopnosti bez nemocenske davky
... hodiny za SLOM:
511
nebo úvazek sjednaný
25 MZDA - N8:0 - mzda za praci zuctovana
... Kč za SLOM:
111 - 361
26 POPRAV - N8:0 - premie a odmeny pravidelne zuctovane
... Kč za SLOM:
175, 254, 255, 256, 311, 312, 321, 341, 361, 364
27 PONEPRAV - N8:0 - premie a odmeny nepravidelne zuctovane
... 0
28 PRIPPCAS - N8:0 - priplatky za prescas zuctovane
... Kč za SLOM:
211, 212, 215
29 PRIPLAT - N8:0 - dalsi priplatky zuctovane
... Kč za SLOM:
241, 243, 251, 261
30 NAHRADY - N8:0 - nahrady mzdy zuctovane (bez pracovni neschopnosti)
... Kč za SLOM:
521 - 580, nebo 5241
31 NAHRNEMZ - N8:0 - nahrady mzdy za dobu pracovni neschopnosti placene zamestnavatelem
... Kč za SLOM:
860
32 POHOTOV - N8:0 - odmeny za pracovni pohotovost zuctovane
... Kč za SLOM:
310, 325
33 PRUMVYD - N8:2 - prumerny hodinovy vydelek
... Karta zaměstnance / CN - Časová náhrada
Výdělek průměrný pro CN nebo za čtvrtletí

Obsah souboru MI.TXT
01 ICO - C8 - identifikacni cislo ekonomickeho subjektu
... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Ič
02 NAZEV - C45 - nazev ekonomickeho subjektu
... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Název firmy
03 ULICECP - C37 - ulice a cislo popisne
... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Ulice
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04 MISTO - C30 - misto sidla
... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / Obec
05 PSC - N5:0 - postovni smerovaci cislo
... Servis / Konfigurace mzdy / Firma / PSČ
06 LAU1 - C6 - okres sidla podle ciselniku LAU 1
... CZ0806
07 HRMZDYQ - N11:0 - hrube mzdy
... Kč za SLOM:
111 - 361
08 PONEQ - N11:0 - nepravidelne odmeny
... 0
09 ODPRACDQ - N8:0 - odpracovana doba
... odpracované hodiny za SLOM:
111, 121, 122, 131, 152, 153, 181
10 PRESCASQ - N8:0 - prescasove hodiny
... odpracované hodiny za SLOM:
211, 212, 215
11 ABSCELKQ - N8:0 - neodpracovane hodiny
... hodiny za SLOM:
511 - 580
nebo úvazek sjednaný
12 ABSPLACQ - N8:0 - neodpracovane placene hodiny
... hodiny za SLOM:
511 - 580, mimo 5241
nebo úvazek sjednaný
13 POCFYZQ - N9:2 - prumerny pocet zamestnancu (fyzickych osob)
14 POCPREPQ - N9:2 - prumerny prepocteny pocet zamestnancu
15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady
... Kč za SLOM:
632
16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti
... Kč za SLOM:
632
17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti
... hodiny za SLOM:
632
nebo úvazek sjednaný
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2011.02.08a / 16:00
003) Mzdy
- upravena sestava 301 - ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce

2010.08.06a / 12:00
003) Mzdy - statistiky
- do
15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady
zrušeny SLOM 772 a 780 a doplněna SLOM 632 - DPČ (je tam pouze 632)
-v
16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti
17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti
již SLOM 632 - DPČ byla

2010.03.04b / 14:00
003) Mzdy - statistika 301 - ISPV - Ctvrtletni setreni o cene prace
- do MI.TXT doplněna pole:
15 OONQ - N11:0 - celkove ostatni osobni naklady
... složka mzdy 772 - pomůcky
16 ODMDPCQ - N11:0 - odmeny na dohody o pracovni cinnosti
... složka mzdy 632 - DPČ
17 HODDPCQ - N8:0 - hodiny odpracovane na dohody o pracovni cinnosti
... složka mzdy 632 - DPČ

2010.01.23a / 12:00
001) Mzdy - statistiky - nastavení NUTS4 pro střediska
Mzdy / Číselníky / Číselník středisek
spusťte funkci Test
002) Mzdy - statistiky
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- z polí:
20 ABSCELK - celkovy pocet neodpracovanych hodin
22 ABSDOVOL - pocet neodpracovanych hodin z duvodu dovolene
23 ABSNEMOC - celkovy pocet neodpracovanych hodin z duvodu pracovni neschopnosti
vyloučeny složky mzdy 524 a 5241

2009.06.05a / 09:00
008) Mzdy - ISPV 2009
- v poli KONTOPD nastaveno N

2009.04.28b / 01:00
001) Mzdy - Sestava 301 - ISPV 2009 - upraveno, výstup v
\DATA\ISPVData.XML
\DATA\MI.TXT
\DATA\MP.TXT

2009.04.27a / 12:00
001) Mzdy - Sestava 301 - ISPV 2009 - upraveno, výstup v
\DATA\ISPVData.XML

2004.09.23a / 06:00
01) Mzdy - statistický výkaz ISPV
- lze generovat za libovolné čtvrtletí
- připraven pro převod do chystaného XML tvaru
- pro 3.Q 2004 se nastaví Měsíc pro tisk 9 a Čtvrtletí pro tisk 3
pro 4.Q 2004 se nastaví Měsíc pro tisk 12 a Čtvrtletí pro tisk 4
- podle protokolu o generování je nutné doplnit případné chybějící
údaje
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Data pro ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce
1) Soubory
vytvoří se 2 soubory:
c:\MI.TXT ... identifikace
... obsah se převezme ze starého programu, aktualizuje se poslední pole - počet zaměstnanců
C:\MP.TXT ... zaměstnanci
jednotlivá pole jsou oddělena středníky (povolený formát)
2) Údaje o zaměstnancích
- všechny údaje, které budou součástí této statistiky jsou doplněny
červeným tučným textem stat
- u každého zaměstnance musí být správně nastaveno:
- Rok narození
- Pohlaví
- Státní občanství
- Vzdělání
- CZICSE
- Zaměstnání
- Tarifní stupeň
- Vedoucí
- Týdenní fond
- DOBAZAM se přebírá ze starého programu a připocte se k ní EVIDDNY/366
3) Funkce
Tiskové sestavy / 301 ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce
zvolí se Sestava - Generování + Tisk bez změny dalších parametrů
4) Popis generování
- v tabulce zaměstnanců QZ11 v aktuálním měsíci se vynulují následující pole:
EVIDDNY
ODPRACD
PRESCAS
ABSENCE
NEMOC
ABSNAHR
DOVOLENA
MZDA
PREMODM
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PRIPPCAS
PRIPLAT
- obnoví se z datového skladu data za 1.-3. měsíc 2004
- za každý měsíc 1.-3. 2004 se pro každého zaměstnance napočítávají údaje,
které byly vynulovány
- údajem rozhodným pro zařazení zaměstnance do statistiky je pole MZDA,
do kterého se napočítávají částky za SLOM 111-361

2004.07.28c / 16:00
01) Čtvrtletní statistika - Čtvrtletní šetření o ceně práce
- za 2. čtvrtletí kumulativně za 1. - 6. měsíc
- VEDOUCI - pokud pole není vyplněno, bere se N
- NEZDAN - napočítávají se nezdanitelné částky z výplatního lístku
OSOBA, DETI, INV

2004.07.28b / 14:00
02) Čtvrtletní statistika - Čtvrtletní šetření o ceně práce
- ZAMEST - karta zaměstnance / Výpočet / 3 / ZAMEST
nebo
karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Zařazení / Povolání
- VEDOUCI - karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Zařazení / Vedoucí
- NEZCAST - karta zaměstnance / Výpočet / 3 / NEZCAST
= nezdanitelná částka základu daně - musí být zadáno ručně,
údaj v kartě zaměstnance jinde není

2004.06.18e / 14:00
01) Mzdy - sestavy
- 301 - ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce
- pro zvolené čtvrtletí
- přehledný seznam chybějících údajů, které je nutné doplnit
- opis generovaných souborů C:\MI.TXT a C:\MP.TXT
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11.38 Jubilea.txt
2005.10.13b / 11:00 BETA
001) Mzdy - doplněny sestavy:
149 - Jubilea
- řazeno podle střediska, stáří a jména
- zařazeni všichni zaměstnanci, kteří mají ve zvoleném měsíci
"kulaté" výročí (násobky 5)
- na konci je uveden přehled podle stáří

11.39 Kalendář
2008.02.27c / 12:00
003) Při vstupu a ukončení práce s konfigurací mezd nebo mzdami je provedena
kontrola nastavení kalendáře mezd.

2008.01.18c / 14:00
003) Mzdy / Konfigurace mezd
- doplněny kontrolní součty kalendáře aktuálního i minulého roku

11.40 Karta zaměstnance
2021.07.27a / 00:00
003) Mzdy
2950 - Mzdy - upravit názvy polí
- upraveno dle zadání
- Sériové číslo karty ... uloženo v textovém poli COPR, max. 10 znaků
- Původní osobní číslo ... uloženo v textovém poli RIPR, max. 6 znaků

2019.04.25a / 00:00
001) Mzdy - Karta zaměstnance / Osobní údaje
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- dole doplněno pole OBORVZD pro zadání oboru vzdělání
pro ISPV
toto pole není možné použít v SQL dotazech

2015.06.08a / 00:00
001) Mzdy
- okno Mzdy a Karta zaměstnance zvětšeno na 1.000 x 700

2009.08.03a / 00:00
003) MZDY - Karta zaměstnance
- doplněno zaškrtávací pole v záložce Osobní údaje:
Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele
údaj uložen v číselném poli SP_P v tabulce QZ11

2009.02.27a / 15:00
001) Mzdy
- okno karty zaměstnance zvětšeno na 1000 x 700 pixelů
- modul mezd vyžaduje rozlišení monitoru min. 1024 x 768

2007.06.06a / 12:00
005) Mzdy - karta zaměstnance - Osobní údaje
obnovena pole
SKSC - Počet vychovaných dětí
SVSK - Počet osob pro zákonné srážky

2007.05.07b / 22:00
002) Mzdy
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- Poznámky k zadání údajů do karty zaměstnance
- pokud má být v poli zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet
uveden u pole
např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z
- každému zaměstnanci je přiřazeno OSCP - osobní číslo pracovníka,
to je uvedeno v kartě zeměstnance v záložce Osobní údaje v polích:
- Osobní číslo - nelze změnit
- Osobní číslo HPP - musí být vyplněno stejným číslem, má význam
pro statistiku a hlášení zdravotním pojišťovnám
- Os. č. vedl. č. - osobní číslo pro vedlejší činnost - myšleno
u stejného zaměstnavatele, standardně se uvede 0
(POZOR - nejde o DPP a DPČ)
- Osobní číslo - uvede se opět pevně zadané osobní číslo

2007.04.26b / 14:00
003) Mzdy - Karta zaměstnance / Sestavy
- Tisk karty zaměstnance
- upraveno, tisknou se jen očíslované neprázdné parametry
- při zaškrtnutí pole Konfigurace je na konci sestavy uveden
přehled parametrů s jiným než implicitním nastavením

2005.04.22a / 07:00
01) Mzdy
- Osobní údaje
Mzdový list 2004
Mzdový list
- tiskne se přímo z BlobMemo polí bez nutnosti obnovení a generování dat
02) Mzdy
- Karta zaměstnance
- v záložce Sestavy doplněny záložky:
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- Mzdový list 2004
- Mzdový list 2005
- Data 2004
- Data 2005
data z těchto záložek se použijí přímo v jednotlivých funkcích a sestavách
bez nutnosti cokoliv obnovovat a generovat ===> podstatné urychlení práce

2005.04.21a / 12:00
01) Mzdy
- uživatel 112016 - zapnuta volba výpočtu ZP - zdravotní pojištění
podle nastavení v kartě zaměstnance
- Karta zaměstnance
- v záložce Osobní údaje:
- logicky přeskupena pole
- doplněna nová pole (pro ELDP):
Název

Pole FF2 Délka

Příjmení
Nazev
34
Jméno
Nazevs
30
Titul
Field_Text 28
Ulice
Nazp
50
Číslo domu
Pole
31
Obec
Jtabms
56
Místo narození Adresar 30
Zařadit do RELDP Index2

Integer - 1 pro věty, které mají být
exportovány v XML pro RELDP

- záložka RELDP
- v záložce 1. Identifikace pojištěnce jsou pole neaktivní - obsah
se automaticky přebírá ze záložky Osobní údaje a Doba zaměstnání
nepovinné pole Pošta je prázdné

2005.04.07a / 19:00
03) Mzdy
- karta zaměstnance
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- změna parametru se projeví okamžitě při výpočtu a tisku přímo v kartě
zaměstnance
- upravena volba v kartě zaměstnance:
ZPZP z doplatku do minimální mzdy platí:
1 - zaměstnanec (implicitně)
2 - zaměstnavatel
3 - zaměstnanec i zaměstnavatel
4 - nedopočítávat
u DPP/DPČ se automaticky bere 4 - nedopočítávat

2004.07.30a / 00:00
01) Mzdy / Karta zaměstnance
- Akce - doplněn datum noční prohlídky
pole D_01 v datovém skladu mezd
pole MES v kartě zaměstnance QZ11
- ZP - doplněny údaje pro Hromadné oznámení
pole v kartě zaměstnance QZ11:
Kód

Datum změny

FIELD_ALGO FIELD_DEC
FIELD_ANO FIELD_LEN
FIELD_CIS FIELD_OEV
FIELD_DEC FIELD_PORC
pole v datovém skladu mezd:
Kód

Datum změny

String_02
D_02
String_04
D_03
String_02ASCII D_04
String_04ASCII D_05

Nový zaměstnanec
Pokud zakládáme novou databázi zaměstnanců, musíme v úvodním panelu modulu MZDY zvolit tlačítko
"Nový zaměstnanec".
Otevře se okno, v němž se přímo nabídne nové číslo zaměstnance jako číslo následující po čísle
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posledního zaměstnance (doporučujeme použít max. čtyřmístná čísla XXXX-9999). Nabídnuté číslo
můžeme případně změnit (za větší, použijeme-li číslo již existujícího zaměstnance, program nedovolí
jeho zadání) a po potvrzení čísla v okně se otevře nová karta zaměstnance, ve které se vyplní údaje o
zaměstnanci.
Potřebujeme-li doplnit nového zaměstnance do již existující databáze zaměstnanců, můžeme použít též
tlačítko "Nový" v panelu Osobní evidence - Seznam zaměstnanců. Postup při zadávání je stejný. Nová
karta se neotevře, pokud před potvrzením nového čísla zaměstnance v nabídnutém okně zvolíme "ESC" a
tím funkci "Nový zaměstnanec" ukončíme.
Pro správnou funkci výpočtu mezd u nově zadávaného zaměstnance je nutno zadat nezbytné údaje do
databází, z nichž program čerpá údaje při výpočtu - tj. do karty zaměstnance, databáze rodinných
příslušníků, trvalých složek mzdy a v každém měsíci do databáze měsíčních složek mzdy
A. KARTA ZAMĚSTNANCE
- zde je nutno nastavit žlutě podsvícené údaje v jednotlivých níže popsaných záložkách.
1) Osobní údaje:
Osobní číslo hlavního pracovního poměru - uvedeme číslo shodné s číslem zaměstnance, pokud se
jedná o kartu zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Pokud vyplňujeme kartu pro zaměstnance ve
vedlejším pracovním poměru, který je zároveň u nás zaměstnán v hlavním pracovním poměru, uvedeme
zde číslo karty jeho hlavního pracovního poměru (a naopak na kartě hlavního pracovního poměru uvedeme
číslo jeho karty vedlejší činnosti.
Rodné číslo, Rozená, Místo narození - uvedeme rodné číslo bez lomítka a další údaje o
pracovníkovi
Osobní číslo HPP - uvedeme číslo shodné s osobním číslem pracovníka, údaje je nutný pro
statistické výkazy
Názvy polí poskytujících údaje pro výpočet mezd a statistiku jsou podsvíceny žlutě. Pokud má být v
některém poli této i ostatních záložek zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet uveden u pole, např. v
poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z.
2) Pracovní zařazení:
Druh činnosti - uvedeme 9, pokud se jedná o zaměstnance na dohodu o provedení práce, jinak
pole zůstane prázdné
Druh pracovního poměru - není-li pole vyplněno, program automaticky zařadí zaměstnance do
hlavního pracovního poměru. Pokud má pracovník u stejné firmy pracovní poměr hlavní i vedlejší, zadáme
zde V (= vedlejší pracovní poměr) V tomto případě musí mít dvě karty zaměstnance, v kartě hlavního
prac. poměru uvedeno číslo karty vedlejšího pracovního poměru a v kartě VPP v poli "Druh pracovního
poměru" uvedeno V.)
Středisko kmenové - uvedeme kmenové středisko zaměstnance (tj. středisko, v němž
zaměstnanec pracuje a na jehož vrub budou případně účtovány mzdové náklady zaměstnance), v případě
malé firmy neúčtující na střediska uvedeme číslo 1. Údaj je využíván při vytváření tiskových sestav,
zaměstnanec může mít různé středisko kmenové a výplatní.
Středisko výplatní - pokud zaměstnavatel vyplácí mzdu na více místech, ale ne na každém
středisku. Může být jedno výplatní středisko pro více středisek kmenových, v případě malé firmy opět
uvedeme číslo 1.
3) Mzdové zařazení:
Údaje z této záložky (pokud jsou zde zadány) vstupují přímo do zpracování mezd v každém aktuálním
měsíci a tvoří základní část mzdy.
Forma mzdy - v tomto poli musíme pro správný výpočet mezd povinně zadat hodnotu, volíme z
následujících možností:
1 - THP, měsíční mzda
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4 - dělník, hodinová mzda
6 - dohoda o pracovní činnosti a ostatní vedlejší pracovní poměry
7 - Mzda zadávaná ručně, speciální druh mzdy pouze pro specifického uživatele
Mzdová sazba, plat - toto pole musí být vyplněno, aby byla mzda vypočítána. Pokud je forma mzdy
1 - měsíční mzda, pak zde uvedeme měsíční plat, při formě mzdy 4 - hodinová mzda zde uvedeme sazbu
hodinovou. Údaj tohoto pole je přebírán při měsíčním zpracování mezd do výpočtu mezd jako základní
mzdová složka.
Tarifní stupeň - údaj musí být vyplněn, zadáme číslici od 1 do 16,
Mzdová sazba prémie - zadáme-li do tohoto pole v kartě zaměstnance procento prémii, budou se v
každém měsíčním zpracování počítat prémie podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií
pravidelně, ale pouze v některém měsíci, nezadáváme do tohoto pole nic, ale zadáme v aktuálním
měsíci výši prémií jako Měsíční složku mzdy konkrétního zaměstnance.
Osobní ohodnocení - pole může zůstat nevyplněno, v tom případě se bere osobní ohodnocení rovno
0. Zadáme-li nominální hodnotu, přebírá se při každém měsíčním zpracování mezd do výpočtu mzdy
zaměstnance.
Základ daně poplatník - protože se předpokládá, že většina zaměstnanců (poplatníků) má
podepsáno prohlášení k dani ze mzdy, vyplňují se údaje v tomto poli následovně:
Prázdné pole - poplatník podepsal prohlášení k dani ze mzdy (uplatňuje se sleva na dani)
1 - důchodce (podepsal prohlášení, není nárok na měsíční slevu na dani)
2 - nepodepsal prohlášení v HPP (hlavní pracovní poměr)
3 - nedaní se
4 - student
Základ daně invalidita - údaje do tohoto pole se opět vyplňují logicky, tj.:
Prázdné pole - není invalidita
1 - částečná invalidita
2 - plná invalidita
3 - ZTP
A - částečná invalidita + ZTP
B - plná invalidita + ZTP
Kód odlišnosti výpočtu - uvedeme údaj 7 v případě, že zaměstnanec nemá placeny svátky v
žádném měsíčním zpracování mezd.
Datum změny - týká se předchozího údaje a zadáme ho v případě, že dojde ke změně ve
zpracování mezd v průběhu kalendářního roku.
4) Úvazek:
Úvazek sjednaný denní - uvedeme sjednaný denní pracovní úvazek zaměstnance, údaj je nutno
vyplnit pro správnou funkci výpočtu mezd
Týdenní pracovní úvazek - uvedeme týdenní pracovní úvazek zaměstnance
5) Doba zaměstnání:
Datum nástupu - uvedeme datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, nutno uvést i v případě
nového zavádění zpracování mezd u každého zaměstnance, potom u každé nově vyplňované karty
zaměstnance.
Konec pracovního poměru - u zaměstnanců v pracovním poměru nutno v současné verzi vyplnit
datum vyšší než datum nástupu (tj. např. rok 2050), jinak neproběhne výpočet mzdy v měsíčním
zpracování mezd. Při faktickém ukončení pracovního poměru nahradíme aktuálním datumem ukončení
pracovního poměru.
6) Důchod:
V této záložce je potřeba vyplnit pouze poslední pole a to v tom případě, že organizace přispívá na
penzijní připojištění zaměstnance v jiné procentní výši než povoluje zákon. Implicitní výše penzijního
připojištění (hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance) se nastavuje v konfigurace mezd a týká se
všech zaměstnanců. Pokud je příspěvek zaměstnavatele některým zaměstnancům rozdílný, je nutno u
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těchto zaměstnanců tuto procentní výši nastavit. Pokud zaměstnavatel přispívá částkou neodvíjející se
od vyměřovacího základu zaměstnance (pevně stanovená částka), pak se tato částka zadá v trvalých
složkách mzdy.
7) Dovolená:
Nárok na dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dovolenou u poplatníka za běžný
kalendářní rok.
Nárok na dodatečnou dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dodatečnou
dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.
Čerpání dovolené BR - zadáme počet dnů vyčerpané dovolené, pokud pracovník nastoupil do
zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání
se údaj v tomto poli aktualizuje.
Zůstatek dovolené BR - zadáme zůstatek dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v
průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v
tomto poli aktualizuje.
Převod loňské dovolené - zadáme počet dnů nevyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník
nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Čerpání loňské dovolené - zadáme počet dnů vyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil
do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Zůstatek loňské dovolené - zadáme počet dnů zbývající loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil
do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Čerpání MR v BR (dovolené minulého roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje při
čerpání dovolené z minulého roku v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.
Čerpání BR v BR (dovolené běžného roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje při
čerpání dovolené v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.
8) ZP - zdravotní pojištění:
Zdravotní pojišťovna - musí být vyplněna. Zvolíme zatrhnutím políčka před názvem příslušnou
zdravotní pojišťovnu a klikneme na tlačítko "Nastav ZP". Do pole ZP se nastaví zkratka vybrané
pojišťovny podle seznamu uvedeného přímo na záložce karty.
ZP z doplatku do minimální mzdy platí:
1) zaměstnanec (tato volba je implicitně nastavena jako správná podle zákona) - pokud je hrubá
mzda nižší než je minimální vyměřovací základ, potom podle znění aktuálně platného zákona o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hradí celou částku zdravotního pojistného z rozdílu mezi
hrubou mzdou a minimální mzdou (minimální vyměřovací základ) tj. celých 13,5% zaměstnanec.
Zaměstnanec v tomto případě odvádí 1/3 pojistného na ZP ze svého vyměřovacího základu (nižší než
min. vym. základ) a celou částku pojistného z rozdílu mezi vyměřovacím základem a minimálním
vyměřovacím základem.
2) zaměstnavatel - v tomto případě odvádí zaměstnanec pouze 1/3 ZP ze svého (nižšího
vyměřovacího základu) a celou částku pojistného z rozdílu mezi minimální mzdou a vyměřovacím
základem (13,5 %) hradí zaměstnavatel (překážky na straně zaměstnavatele, dohoda se zaměstnancem
atd., daňové dopady z hlediska daně z příjmu musí řešit organizace individuálně).
3) zaměstnanec i zaměstnavatel - pokud zaškrtneme tuto možnost, bere se při nižším
vyměřovacím základu než je minimální mzda jako vyměřovací základ ZP minimální vyměřovací základ
(minimální mzda) a z něho se vypočítá zdravotní pojištění, z této částky pak zaměstnavatel strhne
zaměstnanci 1/3 a zbývající část doplatí.
4) nedopočítávat - v tomto případě se zdravotní pojištění počítá ze zadaného základu, bez ohledu na
jeho minimální výši.
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9) SP - sociální pojištění:
Malá organizace vyplní druh činnosti zaměstnance pro měsíční přehled o vyměřovacích základech
MO
10) PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:
Výdělek průměrný pro DNP - musí zadat zaměstnavatel vyplácející dávky nemocenského pojištění
(velká organizace) při zahájení práce (měsíční údaje z minulého období), po zpracování mezd a převodu
do následujícího období se doplní automaticky.
11) DNP - Dávka nemocenského pojištění - týká se pouze velkých organizací
12) CN - ČASOVÁ NÁHRADA:
Výdělek průměrný pro CN - při zahájení zpracování mezd je nutno zadat hodinový průměrný výdělek
z minulého období. Při dalším zpracování mezd se údaj automaticky doplňuje v potřebných intervalech.
Podrobnější popis jednotlivých polí karty zaměstnance je v kapitole Karta zaměstnance.
B) RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
- tlačítko nad seznamem zaměstnanců, databáze se otevře pro právě aktivního zaměstnance. Klikneme
na tlačítko "Nový" a zadáme postupně údaje o dětech, které má poplatník uvedeny v podepsaném
prohlášení k dani ze mzdy a na něž uplatňuje daňovou slevu či bonus.
C) TRVALÉ SLOŽKY MZDY
- zde zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně vypláceny nad rámec
základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty zaměstnance v záložce Mzdové
zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).
Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky
mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, exekuce, výživné, odvod
doplatku mzdy na účet poplatníka. Podrobněji popsáno v kapitole Zadávání mzdových složek.
D) MĚSÍČNÍ SLOŽKY MZDY
- zde zadáváme při měsíčním zpracování složky mzdy, které jsou aktuální pouze v právě aktuálním
měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie atd., tj. složky mzdy nad rámec základního
platu nebo snižující základní plat, ale platné pouze v aktuálním měsíci. Údaje pro výpočet základního
platu (ať už měsíčního nebo na základě hodinového tarifu) program bere přímo z karty zaměstnance,
záložka Mzdové zařazení. V aktuálním měsíci zadáváme pouze změny odpracované doby. Pracoval-li
zaměstnanec celý měsíc a má v kartě nastaven jak mzdový tarif tak případné prémie, provede se výpočet
měsíční mzdy pouze na základě údajů z karty zaměstnance a není nutno nic dalšího vyplňovat.

Zaměstnanci - osobní evidence
Po provedení výběru zaměstnanců dle zvoleného klíče (omezení) se otevře panel obsahující v dolní části
seznam vybraných (nebo všech) zaměstnanců. V tomto panelu se odehrává většina operací souvisejících
s evidencí zaměstnanců a se zadáváním a následným výpočtem měsíční mzdy.
Takto vypadá výběr všech zaměstnanců - v tomto případě obsahuje pouze čtyři řádky - čtyři
zaměstnance. Řádky seznamu obsahující aktivní zaměstnance jsou podsvíceny žlutě, zaměstnanec
číslo 3 již ukončil pracovní poměr.
Funkce - činnosti
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Všechny funkce (s výjimkou funkce Nový) v horní části panelu se provedou vždy pro aktuálně zvoleného
zaměstnance (volíme posunem kurzorovými klávesami nebo myší na libovolné pole v řádku zvoleného
zaměstnance). Data ze všech jednotlivých součástí evidence zaměstnanců vchází zcela nebo částečně
do měsíčního výpočtu mzdy zaměstnance.
Opravit - Karta zaměstnance... oprava údajů na kartě zvoleného zaměstnance, podrobněji popsáno v
kapitole Karta zaměstnance a Oprava údajů.
Nový ... zadání nového zaměstnance (viz kap. Nový zaměstnanec)
Zrušit ... zrušení zaměstnance z evidence, pro zrušení je vždy požadováno potvrzení
Výpočet mzdy …pracovní výpočet mzdy v libovolném okamžiku zpracování mezd s doplňkovými
informacemi, vztahuje se k aktuálně vybranému zaměstnanci
Mzdový list ... v libovolném okamžiku zpracování mezd lze prohlížet i z této záložky mzdový list
zaměstnance v naposledy vygenerovaném tvaru. Aktuální sestava Mzdový list se vytváří v záložce
Tiskové sestavy.
Rodinní příslušníci …zde zadáváme děti uplatňované při výpočtu mzdy pro slevu na dani či daňový
bonus (podle podepsaného prohlášení zaměstnance) Po otevření okna Rodinní příslušníci volíme funkci:
Nový nebo Opravit nebo Zrušit. Při zadávání údajů je nutno zadat:
- Jméno
- Rodné číslo
- Datum narození
- Vztah (pro uplatnění odpočtu se uvede 3)
- Invalidita (uvede se A ... pro odpočet na invalidní dítě)
Trvalé složky mzdy …pravidelné opakující se měsíční převody, odečítají se od částky mzdy k vyplacení,
nebo jsou k této částce pravidelně přičítány (náhrada za pomůcky, prémie zadávané absolutní
hodnotou...). Zadávají se jednorázově při vzniku povinnosti odvodu nebo rozhodnutí o přiznání dávky. Po
kliknutí na tlačítko "Trvalé složky mzdy" se otevře okno, ve kterém opět volíme funkci:
Při ukončení odvodu některé trvalé složky mzdy označíme kliknutím myší nebo kurzorovými klávesami
řádek s touto složkou a zvolíme funkci Zrušit. Podrobněji je postup zadávání trvalých složek mzdy
popsán v kapitole Zadávání mzdových složek.
Měsíční složky mzdy - tato funkce slouží k zadání změn vlastní mzdy v každém aktuálním měsíci,
pokud zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu neodpracoval plný počet pracovních dní nebo naopak obdrží
jenom v aktuálním měsíci příplatky, prémie či jiné zvýhodnění k základní mzdě. Důvod nepřítomnosti
(nemoc, ošetřování člena rodiny, dovolená atd.) nebo druh zvýhodnění zadáme prostřednictvím složky
mzdy (vybereme z číselníku složek mzdy). Mzda (hodinova nebo měsíční zadana v kartě zaměstnance v
záložce Mzdové zařazení) je pak o dobu nepřítomnosti pokrácena a částka příplatků či prémií je k této
základní mzdě připočtena. Ke mzdě můžeme v aktuálním měsíci přidávat libovolný počet mzdových
složek - viz Číselníky - Složky mzdy. Opět volíme funkci:
Nový, Opravit a zadáváme údaje do jednotlivých polí:
Mzdová složka ... SLOM - v tomto případě částka za stravenky vybíraná od zaměstnance
Měsíc ... nabídne se aktuální
Rok ... nabídne se aktuální
OD ... den začátku
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DO ... den konce
Hodiny ... počet hodin, je-li zadáno i OD znamená, že dne OD se týká pouze
zadaný počet hodin
Sazba ... hodinová sazba
Kč ... celková částka
Klíč ... pomocné údaje
Pokud potřebujeme některou již pořízenou složku odstranit, volíme opět funkční tlačítko "Zrušit". Seznam
složek mzdy je uveden v části číselníky.

Karta zaměstnance
Po zvolení funkce Opravit - Karta zaměstnance se otevře pro aktuálně zvoleného zaměstnance Karta
zaměstnance (kurzorem myši nebo šipkami označíme libovolné pole v řádku požadovaného
zaměstnance, černá šipka vlevo od řádků se přesune ke zvolenému řádku):
(aktuálně zvolený zaměstnanec číslo 2)
Zadávání údajů do karty
V kartě se v jednotlivých záložkách vyplňují pole s tučným popisem (zbývající pole slouží k výpočtům a
některá z nich budou postupně doplněna či naopak odstraněna, názvy polí nezbytných k výpočtu mezd a
k základním tiskům jsou podsvíceny žlutě).
Údaje o zaměstnanci zadáváme do jednotlivých záložek panelu. Při otevření je aktuální záložka OSOBNÍ
ÚDAJE, další záložky volíme kliknutím na jejich název:
1) OSOBNÍ ÚDAJE:
Osobní číslo hlavního pracovního poměru - uvedeme číslo shodné s číslem zaměstnance, pokud se
jedná o kartu zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Pokud vyplňujeme kartu pro zaměstnance ve
vedlejším pracovním poměru, který je zároveň u nás zaměstnán v hlavním pracovním poměru, uvedeme
zde číslo karty jeho hlavního pracovního poměru (a naopak na kartě hlavního pracovního poměru uvedeme
číslo jeho karty vedlejší činnosti.
Rodné číslo, Rozená, Místo narození - uvedeme rodné číslo bez lomítka a další údaje o
pracovníkovi
Osobní číslo HPP - uvedeme číslo shodné s osobním číslem pracovníka, údaje je nutný pro
statistické výkazy
Pokud má být v některém poli této i ostatních záložek zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet
uveden u pole, např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z.
2) MZDOVÉ ZAŘAZENÍ:
Forma mzdy - v tomto poli musíme pro správný výpočet mezd povinně zadat hodnotu, volíme z
následujících možností:
1 - THP, měsíční mzda
4 - dělník, hodinová mzda
6 - dohoda o pracovní činnosti a ostatní vedlejší pracovní poměry
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7 - Mzda zadávaná ručně
Mzdová sazba, plat - toto pole musí být vyplněno. Pokud je forma mzdy 1 - měsíční mzda, pak zde
uvedeme měsíční plat, při formě mzdy 4 - hodinová mzda zde uvedeme sazbu hodinovou. Údaj tohoto
pole je přebírán při měsíčním zpracování mezd do výpočtu mezd jako základní mzdová složka.
Tarifní stupeň - údaj musí být vyplněn, zadáme číslici od 1 do 12
Mzdová sazba prémie - zadáme-li do tohoto pole v kartě zaměstnance procento prémii, budou se v
každém měsíčním zpracování počítat prémie podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií
pravidelně, ale pouze v některém měsíci, zadáme v tomto případě v aktuálním měsíci výši prémií jako
Složku mzdy v kartě zaměstnance.
Osobní ohodnocení - pole může zůstat nevyplněno, v tom případě se bere osobní ohodnocení rovno
0. Zadáme-li nominální hodnotu, přebírá se při každém měsíčním zpracování mezd do výpočtu mzdy
zaměstnance.
Základ daně poplatník - protože se předpokládá, že většina zaměstnanců (poplatníků) má
podepsáno prohlášení k dani ze mzdy, vyplňují se údaje v tomto poli následovně:
Prázdné pole - poplatník podepsal prohlášení k dani ze mzdy (uplatňuje se sleva na dani)
1 - důchodce
2 - nepodepsal prohlášení v HPP (hlavní pracovní poměr)
3 - nedaní se
4 - student
Základ daně invalidita - údaje do tohoto pole se opět vyplňují logicky, tj.:
Prázdné pole - není invalidita
1 - částečná invalidita
2 - plná invalidita
3 - ZTP
A - částečná invalidita + ZTP
B - plná invalidita + ZTP
Kód odlišnosti výpočtu - uvedeme údaj 7 v případě, že zaměstnanec nemá placeny svátky v
žádném měsíčním zpracování mezd.
Datum změny - týká se předchozího údaje a zadáme ho v případě, že dojde ke změně ve
zpracování mezd v průběhu kalendářního roku.
3) PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:
Druh činnosti - uvedeme 9, jedná-li se o zaměstnance na dohodu o provedení práce, jinak
necháme pole prázdné
Druh pracovního poměru - není-li pole vyplněno, program automaticky zařadí zaměstnance do
hlavního pracovního poměru. Pokud má pracovník u stejné firmy pracovní poměr hlavní i vedlejší, zadáme
zde V (= vedlejší pracovní poměr) V tomto případě musí mít dvě karty zaměstnance, v kartě hlavního
prac. poměru uvedeno číslo karty vedlejšího pracovního poměru a v kartě VPP v poli "Druh pracovního
poměru" uvedeno V.)
Středisko kmenové - uvedeme kmenové středisko zaměstnance (tj. středisko, v němž
zaměstnanec pracuje a na jehož vrub budou případně účtovány mzdové náklady zaměstnance), v případě
malé firmy neúčtující na střediska uvedeme číslo 1. Údaj je využíván při vytváření tiskových sestav,
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zaměstnanec může mít různé středisko kmenové a výplatní.
Středisko výplatní - pokud zaměstnavatel vyplácí mzdu na více místech, ale ne na každém
středisku. Může být jedno výplatní středisko pro více středisek kmenových, v případě malé firmy opět
uvedeme číslo 1.
4) DOBA ZAMĚSTNÁNÍ:
Datum nástupu - uvedeme datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, nutno uvést i v případě
nového zavádění zpracování mezd u každého zaměstnance, potom u každé nově vyplňované karty
zaměstnance.
Konec pracovního poměru - u zaměstnanců v pracovním poměru nutno v současné verzi vyplnit
datum vyšší než datum nástupu (tj. např. rok 2050), jinak neproběhne výpočet mzdy v měsíčním
zpracování mezd. Při faktickém ukončení pracovního poměru nahradíme aktuálním datumem ukončení
pracovního poměru.
5) ÚVAZEK:
Úvazek sjednaný denní - uvedeme sjednaný denní pracovní úvazek zaměstnance, údaj je nutno
vyplnit pro správnou funkci výpočtu mezd
Týdenní pracovní úvazek - uvedeme týdenní pracovní úvazek zaměstnance
6) ZP - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:
Zdravotní pojišťovna - zvolíme zatrhnutím políčka před názvem příslušnou zdravotní pojišťovnu a
klikneme na tlačítko "Nastav ZP". Do pole ZP se nastaví zkratka vybrané pojišťovny podle následujícího
seznamu:
vseob - 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
vojensk - 201 - Vojenská zdr. pojišťovna
hutni - 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
bankov - 207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank
skoda- 209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKOD
vnitra - 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
revirni - 213 -Revirní bratrská pojišťovna
metal - 217 - Zdravotní pojišťovna METAL -ALIANCE
ceska - 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna
ZP z doplatku do minimální mzdy platí:
1) zaměstnanec (tato volba je implicitně nastavena jako správná podle zákona) - pokud je hrubá
mzda nižší než je minimální vyměřovací základ, potom podle znění aktuálně platného zákona o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hradí celou částku zdravotního pojistného z rozdílu mezi
hrubou mzdou a minimální mzdou (minimální vyměřovací základ) tj. celých 13,5% zaměstnanec.
Zaměstnanec v tomto případě odvádí 1/3 pojistného na ZP ze svého vyměřovacího základu (nižší než
min. vym. základ) a celou částku pojistného z rozdílu mezi vyměřovacím základem a minimálním
vyměřovacím základem.
2) zaměstnavatel - v tomto případě odvádí zaměstnanec pouze 1/3 ZP ze svého (nižšího
vyměřovacího základu) a celou částku pojistného z rozdílu mezi minimální mzdou a vyměřovacím
základem (13,5 %) hradí zaměstnavatel (překážky na straně zaměstnavatele, dohoda se zaměstnancem
atd., daňové dopady z hlediska daně z příjmu musí řešit organizace individuálně).
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3) zaměstnanec i zaměstnavatel - pokud zaškrtneme tuto možnost, bere se při nižším
vyměřovacím základu než je minimální mzda jako vyměřovací základ ZP minimální vyměřovací základ
(minimální mzda) a z něho se vypočítá zdravotní pojištění, z této částky pak zaměstnavatel strhne
zaměstnanci 1/3 a zbývající část doplatí.
4) nedopočítávat - v tomto případě se zdravotní pojištění počítá ze zadaného základu, bez ohledu na
jeho minimální výši.
7) SP - SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:
Zde zadáváme pouze údaje za aktuálního zaměstnance nutné pro vyplnění přehledu MO o vyměřovacích
základech a pojistném na sociální zabezpečení8) VZDĚLÁNÍ:
Do pole vyplňte kód (velkými písmeny podle nápovědy uvedené níže) označující nejvyšší stupeň
dosaženého vzdělání. Údaj je přebírán do sestavy Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) vystavované
zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.
9) DOVOLENÁ:
Nárok na dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dovolenou u poplatníka za běžný
kalendářní rok.
Nárok na dodatečnou dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dodatečnou
dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.
Čerpání dovolené BR - zadáme počet dnů vyčerpané dovolené, pokud pracovník nastoupil do
zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání
se údaj v tomto poli aktualizuje.
Zůstatek dovolené BR - zadáme zůstatek dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v
průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v
tomto poli aktualizuje.
Převod loňské dovolené - zadáme počet dnů nevyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník
nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Čerpání loňské dovolené - zadáme počet dnů vyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil
do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Zůstatek loňské dovolené - zadáme počet dnů zbývající loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil
do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Čerpání MR v BR (dovolené minulého roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po
zpracování mezd při čerpání dovolené z minulého roku v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.
Čerpání BR v BR (dovolené běžného roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po
zpracování mezd při čerpání dovolené v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.
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10) CN - ČASOVÁ NÁHRADA:
Výdělek průměrný pro CN - při zahájení zpracování mezd je nutno zadat hodinový průměrný výdělek
z minulého období. Při dalším zpracování mezd se údaj automaticky doplňuje v potřebných intervalech.
11) PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:
Výdělek průměrný pro DNP - musíme zadat při zahájení práce (údaj z minulého období), po
zpracování mezd se opět doplní automaticky.
12) DNP - Dávky nemocenského pojištění
Tato záložka shromažďuje údaje nutné pro výpočet dávek nemocenského pojištění u velké organizace
(vyplácející tyto dávky). Malá organizace nevyplňuje, nemocenské dávky vyplácí OSSZ.
13) DŮCHOD/PP:
V této záložce je potřeba v reálném zpracování mezd vyplnit pouze pole PP - Penzijní Připojištění a to v
tom případě, že organizace přispívá aktuálnímu zaměstnanci na penzijní připojištění částkou v jiné
procentní výši než povoluje zákon. Implicitní výše penzijního připojištění (hrazeného zaměstnavatelem za
zaměstnance) se nastavuje v konfiguraci mezd a týká se všech zaměstnanců. Pokud je příspěvek
zaměstnavatele některým zaměstnancům rozdílný, je nutno u těchto zaměstnanců tuto jinou procentní
výši nastavit. Pokud zaměstnavatel přispívá částkou neodvíjející se od vyměřovacího základu
zaměstnance (pevně stanovená částka), pak se tato částka zadá v trvalých složkách mzdy zápornou
hodnotou.
14) SESTAVY:
V této záložce jsou dostupné kromě Karty zaměstnance a Mzdového listu i následující sestavy vázané
přímo na zaměstnance:
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti {139}
Pracovní smlouva - vedlejší pracovní poměr {177}
Dohoda o provedení práce {178}
Dohoda o skončení pracovního poměru {179}
Výpověď z pracovního poměru {180}
Dodatek k pracovní smlouvě {181}
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem {182}
Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době {183}
Platový výměr - příloha k pracovní smlouvě {185}
Dohoda o hmotné odpovědnosti {186}
Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) {198}
Dohoda o pracovní činnosti {211}
Platový výměr MO - příloha k pracovní smlouvě
15) DP - VÝPOČET daně a daňového zvýhodnění:
V této záložce je soustředěn výpočet daně a daňového zvýhodnění pro právě aktuálního zaměstnance.
Většina údajů se do formuláře pro výpočet dostane načtením ze mzdového listu, případné příjmy od
dalších zaměstnavatelů a uplatňované dary či odpočty úroků je nutno doplnit ručně.
Číslování jednotlivých položek odpovídá příslušnému formuláři MFČR pro Výpočet daně a daňového
zvýhodnění u DPFO. U většiny položek je popis uveden, níže jsou vysvětleny zkratky položek, jejichž
popis se do okna nevešel:
22 DZN - Daňové zvýhodnění - Nárok celkem
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23 DZS - Daňové zvýhodnění - z toho sleva na dani
24 DZB - Daňové zvýhodnění - danovy bonus
25 DpS - Zúčtování záloh na daň po slevě - Daň po slevě
26 RpS - Zúčtování záloh na daň po slevě - Rozdíl na dani po slevě
27 VdB - Zúčtování měsíčních daňových bonusů - Vyplacené měsíční daňové bonusy ...
28 RdB - Zúčtování měsíčních daňových bonusu - Rozdil na danovem bonusu
29 DzZ - ... Doplatek za zuctovani
16) ELDP:
Slouží k vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění za zdaňovací období případně při odchodu
zaměstnance. ELDP jsou zatím zpracovávány pouze do souboru pro zaslání v elektronické podobě (velká
organizace), tiskové výstupy pro malé organizace budou k dispozici v průběhu roku.
17) EVIDENCE - VYNĚTÍ:
V této záložce uvádíme vynětí z evidenčního počtu zaměstnanců z důvodu nástupu na mateřskou
dovolenou, případně z jiného nespecifikovaného důvodu.
18) AKCE:
Využívá specifický zákazník pro svou kontrolní činnost.
19) STATISTIKA:
V této záložce jsou soustředěna data potřebná pro statistická zkoumání, týká se převážně velkých
organizací.

Oprava údajů - postup
Oprava všech údajů v modulu mzdy se provádí vždy u aktuálně vybraného zaměstnance. Pokud seznam
zaměstnanců obsahuje víc než jednu položku, vybereme zvoleného zaměstnance kliknutím myší do
libovolného pole v řádku zaměstnance nebo posunem kurzorovými klávesami (šipkami). Řádek aktuálně
vybraného zaměstnance je označen černou šipkou na levé straně.
Po zvolení funkce Opravit v panelu se zvoleným seznamem zaměstnanců se otevře pro aktuálně
zvoleného zaměstnance Karta zaměstnance. V kartě pak vybereme záložku, v níž potřebujeme provést
změnu a opravíme údaje. Všechny změněné údaje se ihned aktualizují. Jsou-li všechny námi provedené
změny v pořádku, ukončíme opravu údajů kliknutím na "Konec" nebo klávesou "Esc". Nepřejeme-li si
změny provést, zvolíme "Nezapisuj" nebo "F2" a údaje o zaměstnanci zůstanou v nezměněné podobě.

11.41 Klíč
2015.03.12a / 00:00
001) Mzdy - uživatel 112016
- v měsíčních složkách mzdy je možné do pole Klíč zadat jiné středisko než kmenové ve tvaru 9XXX
nebo
XXX (převede se na 9XXX)
- v Rekapitulace středisková + zaúčtování XML má potom takto zadané středisko (v poli Klíč)
přednost před
střediskem kmenovým
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

978

ES manas 2022 - Technická dokumentace

11.42 Konec karenčí doby
2019.08.12b / 11:00
003) Mzdy - Konec karenční doby - pro všechny uživatele mezd
- úprava 1161
- od 1.7.2019 se odvod zaměstnavatele na sociální pojištění snižuje o 0,2% - z 25% na 24,8%
- Př. - lze ověřit ve Výpočet mzdy - za konkrétního zaměstnance:
===================================================
25.0 %
--------------------------------------------------SP vyměřovací základ:
48000.00
SP zaměstnanec:
3120.00
SP zaměstnavatel:
12000.00
===================================================
===================================================
24.8 %
--------------------------------------------------SP vyměřovací základ:
48000.00
SP zaměstnanec:
3120.00
SP zaměstnavatel:
11904.00
===================================================

11.43 Konfigurace
2014.01.13b / 14:00
003) V Servis / Konfigurace mzdy - Firma upravte:
- Zastoupena kým
- Zastupuje kdo

2012.04.11a / 16:00
001) Mzdy / Konfigurace - Skupina prací / Tarif
- nepoužito
002) Mzdy - pro rok 2012 nastaveny napevno parametry včetně kalendáře:
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// 2012
INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[01].Dny:='4111112211111221111122111112211';
INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[01].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[02].Dni:=29;
INI_MZDY_BR[02].Dny:='11122111112211111221111122111..';
INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[02].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[03].Dny:='1122111112211111221111122111112';
INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[03].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[04].Dny:='211111223111122111112211111221.';
INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[04].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[05].Dny:='3111221311122111112211111221111';
INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[05].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[06].Dny:='122111112211111221111122111112.';
INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[06].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[07].Dny:='2111332211111221111122111112211';
INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[07].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[08].Dny:='1112211111221111122111112211111';
INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_BR[08].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[09].Dny:='221111122111112211111221111322.';
INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_BR[09].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[10].Dny:='1111122111112211111221111124111';
INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_BR[10].Fond:=23;
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INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;
INI_MZDY_BR[11].Dny:='112211111221111142111112211111.';
INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[11].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;
INI_MZDY_BR[12].Dny:='2211111221111122111112233311221';
INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=18;
INI_MZDY_BR[12].Fond:=21;
// 2011
INI_MZDY_MR[01].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[01].Dny:='4211111221111122111112211111221';
INI_MZDY_MR[01].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_MR[01].Fond:=21;
INI_MZDY_MR[02].Dni:=28;
INI_MZDY_MR[02].Dny:='1111221111122111112211111221...';
INI_MZDY_MR[02].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_MR[02].Fond:=20;
INI_MZDY_MR[03].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[03].Dny:='1111221111122111112211111221111';
INI_MZDY_MR[03].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_MR[03].Fond:=23;
INI_MZDY_MR[04].Dni:=30;
INI_MZDY_MR[04].Dny:='122111112211111221111122311112.';
INI_MZDY_MR[04].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_MR[04].Fond:=21;
INI_MZDY_MR[05].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[05].Dny:='4111112411111221111122111112211';
INI_MZDY_MR[05].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_MR[05].Fond:=22;
INI_MZDY_MR[06].Dni:=30;
INI_MZDY_MR[06].Dny:='111221111122111112211111221111.';
INI_MZDY_MR[06].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_MR[06].Fond:=22;
INI_MZDY_MR[07].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[07].Dny:='1221331122111112211111221111122';
INI_MZDY_MR[07].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_MR[07].Fond:=21;
INI_MZDY_MR[08].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[08].Dny:='1111122111112211111221111122111';
INI_MZDY_MR[08].PracovnichDni:=23;
INI_MZDY_MR[08].Fond:=23;
INI_MZDY_MR[09].Dni:=30;
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INI_MZDY_MR[09].Dny:='112211111221111122111112211311.';
INI_MZDY_MR[09].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_MR[09].Fond:=22;
INI_MZDY_MR[10].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[10].Dny:='2211111221111122111112211113221';
INI_MZDY_MR[10].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_MR[10].Fond:=21;
INI_MZDY_MR[11].Dni:=30;
INI_MZDY_MR[11].Dny:='111122111112211131221111122111.';
INI_MZDY_MR[11].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_MR[11].Fond:=22;
INI_MZDY_MR[12].Dni:=31;
INI_MZDY_MR[12].Dny:='1122111112211111221111144311112';
INI_MZDY_MR[12].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_MR[12].Fond:=22;
INI_MZDY_ZaokrouhleniSrazkovaDan:=9; // koruny dolu
INI_MZDY_KCSZ_CelaCastka:='999999.9';
INI_MZDY_MinHodMzda_800:=48.10;
INI_MZDY_MinHodMzda_775:=49.70;
INI_MZDY_MinHodMzda_750:=51.30;
INI_Mzdy_ZP_970:=1080.0; // minimalni ZP
INI_MZDY_ToleranceVZZP:=5.00;
INI_MZDY_MinimalniMzda:=8000.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[1]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[2]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[3]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[4]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[1]:=99999999.99;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[2]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[3]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[4]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[1]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[2]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[3]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[4]:=0.0;
INI_MZDY_DanProcento[1]:=15.0;
INI_MZDY_DanProcento[2]:=0.0;
INI_MZDY_DanProcento[3]:=0.0;
INI_MZDY_DanProcento[4]:=0.0;
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INI_MZDY_OdpocetPoplatnik:=0;
INI_MZDY_OdpocetDite:=0;
INI_MZDY_OdpocetDiteZTP:=0;
INI_MZDY_OdpocetManzelka:=0;
INI_MZDY_OdpocetManzelkaZTP:=0;
INI_MZDY_OdpocetCastecnyID:=0;
INI_MZDY_OdpocetPlnyID:=0;
INI_MZDY_OdpocetZTP:=0;
INI_MZDY_OdpocetStudent:=0;
INI_MZDY_OdpocetZP:=0;
INI_MZDY_SlevaPoplatnik:=24840.0;
INI_MZDY_SlevaDite:=13404.0;
INI_Mzdy_Dite890:=INI_MZDY_SlevaDite/12.0;
INI_MZDY_SlevaDiteZTP:=26808.0;
INI_MZDY_SlevaManzelka:=24840.0;
INI_MZDY_SlevaManzelkaZTP:=49680.0;
INI_MZDY_SlevaCastecnyID:=2520.0;
INI_MZDY_SlevaPlnyID:=5040.0;
INI_MZDY_SlevaZTP:=16140.0;
INI_MZDY_SlevaStudent:=4020.0;
INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin:=168.00;
// 1 Kc nahoru
INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaDVZ:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaRedukce:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaDavka:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniOCRRedukce:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniOCRDavka:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniTehotenstvi:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniMaterskaDavka:=4;
INI_MZDY_ZaokrouhleniMaterskaDavkaDVZ:=4;
INI_MZDY_LimitDPCKc:=2500.0;
INI_MZDY_LimitDPDny:=15;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;
INI_MZDY_NormativniNakladyNaBydleni:=5352.0;
INI_MZDY_ZivotniMinimumJednotlivce:=3410.0;
_MZDYNemocenskaDavkaProc_1_3:=25.0;
_MZDYNemocenskaDavkaProc_4_14:=69.0;
_MZDYNemocenskaDavkaProc_15_:=69.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Hranice:=610.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Hranice:=870.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_1_3:=549.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_4_14:=549.0;
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_MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_15_:=550.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Proc_1_3:=90.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Proc_4_14:=90.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Proc_15_:=100.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Proc_1_3:=60.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Proc_4_14:=60.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Proc_15_:=60.0;
_MZDYOCRProc_1_3:=60.0;
_MZDYOCRProc_4_14:=60.0;
_MZDYOCRProc_15_:=60.0;
_MZDYOCRRedukceProc:=90.0;
_MZDYMaterskaProc:=70.0;
INI_MZDY_MaterskaTydnu28:=28.0;
INI_MZDY_MaterskaTydnu37:=37.0;
INI_MZDY_ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0;
INI_MZDY_Procento212:=25.0;
INI_MZDY_Procento215:=30.0;
INI_MZDY_Procento243:=10.0;
INI_MZDY_Procento261:=10.0;

2011.01.19a / 10:00
002) Konfigurace mezd
- upraveno
- zvolte:
Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2011
7. Nastavení konfigurace mezd 2011 - 1.1.2011
a následně:
Servis / Konfigurace mzdy / Kalendář - ověřte nastavení kalendáře pro rok 2011

2010.12.29a / 17:00
003) Nastaven kalendář mezd pro rok 2011

2007.02.21a / 17:00
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004) Servis / Konfigurace mzdy / Mzdy / Období / Mzdy za období
- při změně roku se automaticky změní měsíc na 1./12.

2005.01.11b / 09:00
01) Mzdy - Konfigurace
- Mzdy / Číselníky/Převod mezd - funkce Nastavení konfigurace pro rok 2005
- parametry pro rok 2005
INI_MZDY_BR01_Dni=31
INI_MZDY_BR01_Dny=4211111221111122111112211111221
INI_MZDY_BR01_PracovnichDni=21
INI_MZDY_BR01_Fond=21
INI_MZDY_BR02_Dni=28
INI_MZDY_BR02_Dny=1111221111122111112211111221...
INI_MZDY_BR02_PracovnichDni=20
INI_MZDY_BR02_Fond=20
INI_MZDY_BR03_Dni=31
INI_MZDY_BR03_Dny=1111221111122111112211111223111
INI_MZDY_BR03_PracovnichDni=22
INI_MZDY_BR03_Fond=23
INI_MZDY_BR04_Dni=30
INI_MZDY_BR04_Dny=122111112211111221111122111112.
INI_MZDY_BR04_PracovnichDni=21
INI_MZDY_BR04_Fond=21
INI_MZDY_BR05_Dni=31
INI_MZDY_BR05_Dny=4111112411111221111122111112211
INI_MZDY_BR05_PracovnichDni=22
INI_MZDY_BR05_Fond=22
INI_MZDY_BR06_Dni=30
INI_MZDY_BR06_Dny=111221111122111112211111221111.
INI_MZDY_BR06_PracovnichDni=22
INI_MZDY_BR06_Fond=22
INI_MZDY_BR07_Dni=31
INI_MZDY_BR07_Dny=1221331122111112211111221111122
INI_MZDY_BR07_PracovnichDni=19
INI_MZDY_BR07_Fond=21
INI_MZDY_BR08_Dni=31
INI_MZDY_BR08_Dny=1111122111112211111221111122111
INI_MZDY_BR08_PracovnichDni=23
INI_MZDY_BR08_Fond=23
INI_MZDY_BR09_Dni=30
INI_MZDY_BR09_Dny=112211111221111122111112211311.
INI_MZDY_BR09_PracovnichDni=21
INI_MZDY_BR09_Fond=22
INI_MZDY_BR10_Dni=31
INI_MZDY_BR10_Dny=2211111221111122111112211113221
INI_MZDY_BR10_PracovnichDni=20
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INI_MZDY_BR10_Fond=21
INI_MZDY_BR11_Dni=30
INI_MZDY_BR11_Dny=111122111112211131221111122111.
INI_MZDY_BR11_PracovnichDni=21
INI_MZDY_BR11_Fond=22
INI_MZDY_BR12_Dni=31
INI_MZDY_BR12_Dny=1122111112211111221111144311112
INI_MZDY_BR12_PracovnichDni=21
INI_MZDY_BR12_Fond=22
INI_MZDY_MR01_Dni=31
INI_MZDY_MR01_Dny=3122111112211111221111122111112
INI_MZDY_MR01_PracovnichDni=21
INI_MZDY_MR01_Fond=22
INI_MZDY_MR02_Dni=29
INI_MZDY_MR02_Dny=21111122111112211111221111122..
INI_MZDY_MR02_PracovnichDni=20
INI_MZDY_MR02_Fond=20
INI_MZDY_MR03_Dni=31
INI_MZDY_MR03_Dny=1111122111112211111221111122111
INI_MZDY_MR03_PracovnichDni=23
INI_MZDY_MR03_Fond=23
INI_MZDY_MR04_Dni=30
INI_MZDY_MR04_Dny=112211111223111122111112211111.
INI_MZDY_MR04_PracovnichDni=21
INI_MZDY_MR04_Fond=22
INI_MZDY_MR05_Dni=31
INI_MZDY_MR05_Dny=4211111421111122111112211111221
INI_MZDY_MR05_PracovnichDni=21
INI_MZDY_MR05_Fond=21
INI_MZDY_MR06_Dni=30
INI_MZDY_MR06_Dny=111122111112211111221111122111.
INI_MZDY_MR06_PracovnichDni=22
INI_MZDY_MR06_Fond=22
INI_MZDY_MR07_Dni=31
INI_MZDY_MR07_Dny=1122331112211111221111122111112
INI_MZDY_MR07_PracovnichDni=20
INI_MZDY_MR07_Fond=22
INI_MZDY_MR08_Dni=31
INI_MZDY_MR08_Dny=2111112211111221111122111112211
INI_MZDY_MR08_PracovnichDni=22
INI_MZDY_MR08_Fond=22
INI_MZDY_MR09_Dni=30
INI_MZDY_MR09_Dny=111221111122111112211111221311.
INI_MZDY_MR09_PracovnichDni=21
INI_MZDY_MR09_Fond=22
INI_MZDY_MR10_Dni=31
INI_MZDY_MR10_Dny=1221111122111112211111221113122
INI_MZDY_MR10_PracovnichDni=20
INI_MZDY_MR10_Fond=21
INI_MZDY_MR11_Dni=30
INI_MZDY_MR11_Dny=111112211111221131122111112211.
INI_MZDY_MR11_PracovnichDni=21
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INI_MZDY_MR11_Fond=22
INI_MZDY_MR12_Dni=31
INI_MZDY_MR12_Dny=1112211111221111122111134411111
INI_MZDY_MR12_PracovnichDni=22
INI_MZDY_MR12_Fond=23
INI_MZDY_MinimalniMzda=7185
INI_MZDY_MzdaTarif01=7185
INI_MZDY_MzdaTarif02=7480
INI_MZDY_MzdaTarif03=7810
INI_MZDY_MzdaTarif04=8240
INI_MZDY_MzdaTarif05=8770
INI_MZDY_MzdaTarif06=9420
INI_MZDY_MzdaTarif07=10160
INI_MZDY_MzdaTarif08=11020
INI_MZDY_MzdaTarif09=11980
INI_MZDY_MzdaTarif10=13150
INI_MZDY_MzdaTarif11=14550
INI_MZDY_MzdaTarif12=16160
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova01=42.5
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova02=44.3
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova03=46.2
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova04=48.8
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova05=51.9
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova06=55.7
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova07=60.1
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova08=65.2
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova09=70.9
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova10=77.8
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova11=86.1
INI_MZDY_MzdaTarifHodinova12=95.6
INI_MZDY_OdpocetDite=0
INI_MZDY_OdpocetDiteZTP=0
INI_MZDY_OdpocetZP=0
INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin=162.5

2004.08.05a / 07:00
01) Mzdy - Konfigurace - Mzdy / Období
- zaškrtávací pole
531 - automaticky generovat pro svátky
pokud není zaškrtnuto, SLOM 531 se negeneruje
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Konfigurace Mzdy
Všechny výpočty v modulu MZDY včetně zaokrouhlení výsledků jsou parametrizovatelné, při změně
legislativy lze potřebné parametry pouze upravit (pokud nebude změněn samotný algoritmus výpočtu).
Jednotlivé parametry výpočtu jsou v konfiguraci mezd přehledně uspořádány do záložek:
I pokud zpracováváme mzdy pro firmu, která nevede sklad nebo jíž nevedeme účetnictví, musíme tuto
firmu nastavit jako zpracovávanou agendu. Postup otevření nové agendy je popsán v dokumentaci v
kapitole Nová agenda/rok, u kroku "Převezmi data z agendy" otevřeme seznam agend, vybereme agendu
"Demo mzdy", zvolíme aktuální rok a zrušíme výběr převáděných tabulek (mají význam pouze pro
účetnictví). Po kliknutí na tlačítko "Převezmi" se otevře nová agenda označená námi zvolenou zkratkou a
popisem. Neprovedeme-li zrušení výběru převáděných tabulek, bude program při převodu vypisovat
hlášení o neexistenci tabulek, v tomto případě pouze hlášení potvrdíme, na správné otevření agendy to
nemá vliv.
Při faktickém zavádění zpracování mezd pro již existující právě aktuální agendu (nebo pro právě za
použití předchozího návodu vytvořenou pouze mzdovou agendu) je nutno nejprve zvolit funkci Konfigurace
Mzdy, v aktivní záložce vyplnit období, za které budeme poprvé počítat mzdu, v dalších záložkách vyplnit
všechny potřebné údaje:
•
Firma - zaškrtnout políčko Malá organizace, pokud firma je malá organizace (nepočítá dávky
nemocenského pojištění) a vyplnit identifikační údaje zpracovávané firmy
•
DP - vyplnit účet a zúčtovací data pro odvod zálohové a srážkové daně z příjmu zaměstnanců,
limity a daňová tabulka jsou nastaveny, pouze zkontrolovat
•
SP, ZP - vyplnit zúčtovací data pro odvod sociálního pojištění a aktuální účty poboček
zdravotních pojišťoven
•
Kalendář, Tarif - je nastaveno podle aktuálního roku a legislativy
•
PP - údaje pro případný odvod penzijního připojištění hrazeného zaměstnavatelem za
zaměstnance
•
Dávky - údaje pro výpočet dávek nemocenského pojištění, pro malé organizace nemá význam
•
Ostatní - zde se vyplní údaje pro exekuce či generování ELDP pro zaměstnance
•
Texty, Statistika, Mzda - vyplnit podle popisu jednotlivých polí
Podrobný popis naleznete v dokumentaci v části Mzdy/Konfigurace-Nastavení.
Po nastavení konfigurace lze spustit funkci Mzdy a vytvořit základní databázi zaměstnanců.

Konfigurace mezd (Servis-Konfigurace-Mzdy)
Všechny výpočty v modulu MZDY včetně zaokrouhlení výsledků jsou parametrizovatelné, při změně
legislativy lze potřebné parametry pouze upravit (pokud nebude změněn samotný algoritmus výpočtu).
Jednotlivé parametry výpočtu jsou v konfiguraci mezd přehledně uspořádány do záložek:
Zatím je možné a pro správnou funkci výpočtu mezd i nutné nastavit pouze základní parametry
zpracování z celkových více než 350 - další parametry postupně doplňujeme.
1. Období
Rok ... zde je nastaven aktuální rok zpracování
Měsíc ... aktuální měsíc zpracování
Výplatní termín - aktuální ... datum aktuálního výplatního termínu
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V tomto panelu je při práci uvedeno aktuální zpracovávané období mezd. Zde lze také zadat změnu
období zpracování mezd (zpětně), např. při potřebě tisku sestav minulého období. Po zadání jiného než
aktuálního měsíce a ukončení konfigurace bude program po spuštění mezd pracovat s daty tohoto
zvoleného období.
2. Firma
Malá organizace ... při zaškrtnutí tohoto pole se nepočítají zaměstnancům nemocenské dávky. Obsah
dalších polí se vyplní intuitivně:
Název firmy - celý nezkrácený název
Adresa firmy (včetně PSČ) - místo podnikání, ulice a PSČ
IČ - identifikační číslo firmy
DIČ - daňové identifikační číslo, pokud je firma plátce DPH
Zastoupena kým ... např. Pavlem Novákem
Zastupuje kdo ... např. Pavel Novák
3. DP - Daň z příjmu
V záložce DP - Daň z příjmu nastavujeme údaje potřebné pro správný výpočet a odvod daně z příjmů ze
závislé činnosti. Záložka má několik dalších oddílů:
3.1. Odvod - údaje zde zadané se přebírají do tiskových sestav a jsou využívány při vytváření výstupních
sestav a dat pro odvod daně z příjmů. Zadáme účet pro odvod zálohové daně z příjmu a pro odvod daně
srážkové včetně variabilních a konstantních symbolů.
3.2. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočtené daně v případě srážkové
daně i zálohové daně ze závislé činnosti nastavíme podle aktuálně platné legislativy
3.3. Výpočet - legislativní normy pro výpočet srážkové daně, odvod sociálního pojištění z pracovního
poměru na základě dohody o pracovní činnosti
3.4. Daň z příjmu - tzv. daňová tabulka pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, zde uváděné hodnoty
jsou platné pro roční zúčtování daně, program si je pro měsíční zpracování mezd přepočítává. (§ 16
zákona č. 586/1992 o daních z příjmů v aktuálním znění)
3.5. Odpočty - zde uvádíme aktuální hodnoty odpočitatelných položek podle platné legislativy (§ 15
zákona č. 586/1992 Sb o daních z příjmů v aktuálním znění).. Všechny zde uváděné hodnoty jsou platné
pro roční zúčtování, program pro měsíční zúčtování mezd hodnoty přepočítá. Hodnoty se mění podle
aktuálního stavu legislativy. Jelikož v současné podobě zákona nejsou použity žádné odpočitatelné
položky zúčtovatelné i měsíčně (pouze zaplacené úroky a další položky uplatňované až v ročním
zúčtování), jsou zde nastavená pole nulová.
3.6. Sleva na dani - do této záložky se přesunula většina hodnot předchozí záložky, princip výpočtu je
ovšem podstatně změněný. V jednotlivých polích záložky jsou nastaveny hodnoty dle platné legislativy.
4. SP - Sociální pojištění
4.1. Odvod - údaje zde zadané se přebírají do tiskových sestav a jsou využívány při vytváření výstupních
sestav a dat pro odvod sociálního pojištění zaměstnanců. Zadáme účet pro odvod sociálního pojištění
včetně variabilních a konstantních symbolů.
4.2. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočteného sociálního pojištění
nastavíme podle aktuálně platné legislativy
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4.3. Výpočet - legislativní normy pro výpočet sociálního pojištění
5. ZP - Zdravotní pojištění
V záložkách jednotlivých zdravotních pojišťoven doplníme aktuální údaje týkající se pobočky příslušné
pojišťovny, kam odvádíme pojistné za zaměstnance. Karta zdravotního pojištění obsahuje záložky všech
devíti zdravotních pojišťoven, které v současnosti působí v České republice
5.1. Seznam pojišťoven
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank
209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 - Revirní bratrská pojišťovna
217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
222 - Česká národní zdravotní pojišťovna
5.2. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočteného zdravotního pojištění
nastavíme podle aktuálně platné legislativy
5.3. Výpočet - legislativní normy pro výpočet zdravotního pojištění
6. Kalendář
V této kartě jsou uvedeny kódy jednotlivých dnů v měsících v aktuálním a minulém roce nutné pro
správný výpočet mezd. Karta je rozdělena na dvě záložky:
6.1. Aktuální rok 1-12 - údaje pro aktuální rok zpracování mezd
6.2. Minulý rok 1-12 - údaje pro minulý rok zpracování mezd (pro některé výpočty)
V každé záložce je u jednotlivých měsíců uveden celkový počet dnů, z toho počet pracovních dnů a fond
pracovní doby (včetně svátků) a dále jsou číselnými kódy označeny jednotlivé dny měsíce.
Dny jsou označeny čísly takto:
1 - pracovní den
2 - den pracovního klidu, tj. sobota a neděle
3 - svátky připadající na pracovní den a
4 - svátky připadající na dny pracovního klidu.
tzn. začíná-li měsíc ve středu a následuje sobota a neděle (ne svátek), bude zápis prvních dnů tohoto
měsíce vypadat následovně: 1112211111 atd.
Na počátku každého nového roku je nový kalendář součástí distribuce upgrade programu.
7. Skupina prací / Tarif
V této záložce Konfigurace je nastavena tarifní mzda měsíční a hodinová podle jednotlivých tarifních
stupňů a platné legislativy.
Každý lichý tarifní stupeň (1,3,5 ...) odpovídá přesně nejnižším zadaným hodnotám platné legislativy,
hodnoty u sudých tar. stupňů jsou aritmetickým průměrem okolních hodnot (mezistupeň mezi nižším a
vyšším tarifním stupněm).
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Tarifní stupně jsou tímto způsobem rozděleny do osmi skupin prací (aktuální stav legislativy), každé
skupině prací jsou přiděleny dva tarifní stupně. Hodnota tarifního stupně je v zákoně stanovena jako
minimální, zaměstnavatel může hodnoty upravit podle svých požadavků a potřeb.
8. Penzijní připojištění
8.1. Odvod - údaje zde zadané se přebírají do tiskových sestav a jsou využívány při vytváření výstupních
sestav a dat pro odvod penzijního připojištění zaměstnanců. Zde zadáme údaje implicitní pojišťovny,
pokud má zaměstnavatel smlouvu s určitou pojišťovnou. Zadáme zde účet pro odvod penzijního
připojištění včetně variabilních a konstantních symbolů. Do posledního pole v pravém sloupci zadáme
procento penzijního připojištění hrazené zaměstnavatelem z vyměřovacího základu zaměstnance.
Údaje pro každého zaměstnance lze zadat rozdílné v kartě zaměstnance, záložka Důchod / PP.
8.2. Výpočet penzijního připojištění
Podle zákona 170/1999 Sb. platí daňové zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojistění na
straně zaměstnance i zaměstnavatele.
Příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně v maximální výši do 5% vyměřovacího základu SP (nyní
zdanitelného příjmu), příspěvek se považuje za náklad, pokud je částka do 3% vyměřovacího základu
SP.
935 - příspěvek zaměstnavatele se považuje za zálohový a bude zúčtován z hlediska daně ve výplatě
za měsíc, na který byla záloha poukázána
- 9351 - penzijní připojištění - zaměstnavatel
- 9352 - srážka penzijního připojištění, zaplaceného zaměstnavatelem (nad 3%)
- 595 - zvýšení daňového základu (příspěvek zaměstnavatele vyšší než 5%)
Složka mzdy 935 se zadá do trvalých složek mzdy a uvede se: datum, příjemce, číslo smlouvy / rodné
číslo, platba zaměstnance v Kč
9351 - platba zaměstnavatele. Pokud je zadána částka kladně nebo není zadána žádná,
počítá program procento penzijního připojištění podle nastavení v konfiguraci programu. Požadujeme-li
nastavení příspěvku zaměstnavatele v určené výši, musíme určenou částku zadat s mínusovým
znaménkem.
Program dále provádí porovnání výše příspěvku podniku s vym. základem SP, pokud je 5% vym. základu
menší než odeslaná částka, vygeneruje se složka mzdy 595, která zvýší zdanitelný základ. Pokud
odeslaná částka je vyšší než 3% vym. základu, je přeplatek nutno hradit ze zisku.
8.3. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočteného penzijního připojištění je
nastaven podle aktuálně platné legislativy
9. Dávky
9.1. Nemocenská - zde jsou vyplněny všechny potřebné hodnoty pro výpočet dávek nemocenského
pojištění podle aktuálně platné legislativy. Nastavení lze kdykoli při změně podmínek upravit přímo zde v
konfigurace, ale v případě změn je změna nastavení součástí pravidelného upgrade programu.
Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění redukován (dále jen DVZ) podle
platné legislativy:
•
•

do 550,-- za den -> plně započítat
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Dávka za 1.-3. den 25% DVZ, za další dny 69% DVZ
rozhodné období = 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci vzniku pracovní neschopnosti
nezapočítává se: - omluvená nepřítomnost bez náhrady příjmu
- dny nemocenské, OČR, pen. pomoc v mateřství
- vojáci a civilní služba
- kalendářní dny po skončení zaměstnání
Takto vypočítaný DVZ je dále krácen při výpočtu dávek následovně:
a) 1.-14. den 90%, nejvýše 495,-b) od 15. dne bez krácení
Dávka
za 1.-3. den 25% DVZ, max. 25% z 639,--, t.j. 160,-- Kč
4.-14. den 69% z DVZ, max. 69% z 639,--, max. 441,-od 15. dne 69% z DVZ, max. 69% z 694,--, max. 479,-Dávka nemocenského pojištění se poskytuje za kalendářní dny, počítá se na 2 desetinná místa,
zaokrouhluje na Kč nahoru.
9.2. OČR - všechny potřebné hodnoty pro výpočet dávek při ošetřování člena rodiny jsou vyplněny podle
aktuálně platné legislativy.
Dávky OČR jsou redukovány, vyplácí se 9 kalendářních dnů, pro osamělého zaměstnance 16 dnů, denní
dávka je za kalendářní den 69% DVZ, max. 408,-- Kč, u osamělých 15. a 16. den z neredukovaného
základu.
9.3. Peněžitá pomoc v mateřství - hodnoty jsou doplněny podle aktuálně platné legislativy
Vyplácí se 28 týdnů, 37 týdnů u více dětí, výše dávky je 69% DVZ bez redukce.
9.5. Zaokrouhlení - zaokrouhlení jednotlivých druhů výpočtů lze nastavit libovolně, aktuální nastavení
odpovídá platné legislativě
10. Texty
V této záložce vyplníme údaje nutné pro úplné generování sestav ve mzdách:
- Vyhotovil
- Telefon
- V obci
- Místo výkonu práce
- Důvod výpovědi
11. Statistika
Zde uvedeme průměrný měsíční fond hodin pro použití ve výpočtech mezd.
12. Mzda
Tato záložka je dále logicky uspořádána do dalších oddílů:
12.1. Výpočet - zde jsou uvedeny údaje nutné pro správné provedení výpočtů při generování mezd denní fond hodin, minimální mzda, procento pro výpočet příplatků (přesčasy, soboty a neděle),
minimální základ pro odvod pojistného a procentní hodnoty pro výpočet jednotlivých složek mzdy
12.2., 12.3. Zaokrouhlení, Zaokrouhlení 2 - nastavení zaokrouhlení výpočtových základů pro jednotlivé
zpracovávané případy a druhy pracovněprávních vztahů.
12.4. Zaúčtování - nastavení účtů pro import dat do účetnictví. Účty pro SP a ZP hrazené
zaměstnavatelem, středisko a typ dokladu pro zaúčtování lze vybrat z číselníku prostřednictvím klávesy
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F9 nebo F10.
13. Další parametry
Banka
Srážky - hodnoty vycházejí z aktuálně platné legislativy
Pojištění -v této záložce jsou soustředěny údaje o placení povinného pojištění za zaměstnance - výše
sazby pro výpočet podle hlavní ekonomické činnosti firmy spolu s údajem o nejnižší platbě.
ELDP - zde jsou uvedeny údaje potřebné k vytvoření tiskové sestavy po generování Ročních evidenčních
listů důchodového pojištění zaměstnanců.

11.44 Log
2010.12.20a / 17:00
001) Mzdy
- pro uživatele 112016 potlačeno logování při generování mzdových listů

2010.09.16a / 08:00
001) Mzdy
- doplněno logování

11.45 Malá organizace
FAQ - Mzdy - malá organizace
1. U zaměstnanců v hlavním pracovním poměru s podepsaným prohlášením doplňte v
Kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení Forma mzdy = 4
(7 je určena pro specifický výpočet u největšího zákazníka v jeho maloobchodní síti),
Mzdová sazba = částka a mzdový tarif (není nutno, bere se mzdová sazba).
Pokud budou tyto údaje zadány a pracovník odpracoval celý měsíc bez dalších
složek mzdy (nebo je zadáno datum ukončení pracovního poměru), není nutno
v měsíčních složkách mzdy znovu zadávat mzdu 121, program vezme údaje přímo
z karty a vypočítá časovou mzdu sám. Pokud se ve stejné záložce zadá i procento
prémií, počítá je taky automaticky. Prémie stanovené pevnou částkou se zadávají
do měsíčních složek mzdy.
2. U důchodců uveďte opět v Kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení:
- Forma mzdy = 6
- Sazba (bude-li uvedena v kartě sazba, stačí při zadávání měsíční složky mzdy DoPP,
tj. 631 zadat pouze počet odpracovaných hodin a program si sazbu vezme z karty.
Pokud je sjednaná odměna jiná než hodinová, zadá se počet hodin a do pole Kč
celková odměna (např. 1200) a program sazbu zpětně dopočítá a vychází z této
zadané částky.
- Základ daně/poplatník = 1 (důchodce) - je nastaveno, že podepsal prohlášení
(tj. daň se počítá zálohově 12 %) a zároveň se bere jako důchodce, tzn. nemá
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nárok na měsíční odpočet nezdanitelné částky ani slevy na dani
- Ve složce ZP doplňte pojišťovnu (zvolit a stisknout "nastav"), byť se z DoPP
pojistné nepočítá, program kontroluje zadání pojišťoven u všech zaměstnanců
(nikde není uvedeno, že nebude mít třeba v dalším měsíci mzdu podléhající odvodu
zdravotního či sociálního pojistného)
3. Nastavení měsíčních složek mzdy u jednotlivých zaměstnanců:
- pokud je základní hodinová sazba nastavena v kartě zaměstnance v měsíčních složkách
mzdy se pak neuvádí, výpočet by byl duplicitní
- základní mzda za N odpracovaných dnů se vezme z karty podle datumu nástupu a ukončení
- složka mzdy 631 (DoPP), počet hodin a buď nic (bere se sazba z karty) nebo celková
částka v případě smluvní odměny.
4. Mzdové listy - nahlížení je možné, ale je nutno je nejdříve nechat vygenerovat
(tlačítko Mzdový list v záložce Zaměstnanci slouží k rychlému otevření již vygenerovaného
mzdového listu pro případné prohlížení). Mzdové listy za celý rok se generují
při převodu mezd, v průběhu roku můžete kdykoliv vygenerovat mzdový list, který
bude obsahovat zpracovaná data (tj. od 1.1. do zpracovávaného měsíce) v záložce
Tiskové sestavy (Mzdy/Tiskové sestavy), v okně vyberete sestavu Mzdový list
(myší, podsvítí se modře celý řádek) a pod oknem kliknete na tlačítko
"Sestava - Generování + tisk". Sestava se vytvoří a nabídne k prohlížení na obrazovce
případně k vytištění. Po vygenerování lze pak u každého právě aktivního zaměstnance
v záložce zaměstnanci otevřít jeho mzdový list k prohlížení.
5. Karta zaměstnance - pracovní verze karty přístupná z Evidence zaměstnanců - otevřete
zvoleného zaměstnance k "opravě", na otevřené Kartě zaměstnance zvolíte záložku
Sestavy, na ní bude aktivní zcela vlevo podzáložka Tiskové sestavy a na ní hned po
názvem je tlačítko "Tisk karty zaměstnance za období" - vytiskne se zatím pracovní verze,
která ale obsahuje všechny údaje.
6. Tiskopisy pro zdravotní sociální pojišťovnu lze po provedeném výpočtu mezd
(u zaměstnanců je pouze pracovní výpočet mezd pro právě aktivního zaměstnance,
měsíční výpočet pro všechny zaměstnance se provádí v záložce Výpočet mezd) nechat
vygenerovat stejným způsobem jako výše popsaný Mzdový list
v záložce "Tiskové sestavy". Sestavy jsou seřazeny podle abecedy,najdete
"Sociální pojištění" a zvolíte tlačítko Sestava - generování a tisk.
Pro správné vytištění je nutno v konfiguraci mít nastavené všechny údaje u pojišťoven
i u zpracovávané firmy (projít jednotlivé záložky Konfigurace mezd).
Sestava pro zdravotní pojišťovny se vytvoří obdobně, pokud je pojišťoven více,
generují se postupně.
7. ELDP - v aktuální verzi je možno vytvořit kompletní ELDP pro elektronické podání
(el. klíč a smlouva s ČSSZ) nebo podklady pro vyplnění údajů do tiskopisu, který je volně
ke stažení na stránkách www.cssz.cz . U menšího počtu zaměstnanců je to jednodušší
než domlouvat elektronický styk (dokud ho nezavedou povinně jak plánují).
Podklady pro vyplnění lze vygenerovat z hlavní nabídky Mzdy, záložka XML/ELDP,
potom záložka ELDP a tlačítko "ELDP - generování XML+tisk"
8. Potvrzení o zaměstnání u "odejitšího" zaměstnance - po provedeném měsíčním výpočtu mezd
zvolte Zaměstnanci, otevřte jeho kartu (Opravit), v ní záložku Sestavy a přímo uprostřed
uvidíte (napravo od tisku karty zaměstnance z bodu 5) úzké bílé výběrové okno se
seznamem sestav, klikněte na šipku vpravo a najděte sestavu
198-Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), zaškrtněte políčko "načti data" a zvolte
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vpravo tlačítko "Sestava". Musí být nastaveny údaje o firmě (jak bylo popsáno výše
v konfiguraci mezd), sestava se nabídne k prohlížení a tisku.

11.46 Manka zaměstnanců
2011.01.17b / 13:00
001) Mzdy - Manka zaměstnanců
- do karty mzdy doplněna záložka:
Manka
- do pole Druh se uvede:
0 - není manko
1 - aktivní (zaměstnanec)
2 - výnos
při počátečním importu je pro všechny existující OSČP nastavena
hodnota 1 = aktivní, pro pasivní je nutné hodnotu nastavit na 2 ručně
- do pole VS se uvede variabilní symbol plateb, standardně 777xxxxx,
kde xxxxx je OSČP
- Poznámka 1 (30 znaků)
- Poznámka 2 (30 znaků)
- Poznámka 3 (30 znaků)
- Pohledávky - Datum / Částka Kč
pro max. 6 pohledávek se uvede datum a částka pohledávky, pro více
pohledávek se 7. a další přičte k 6. pohledávce a do poznámky je možné
na tuto skutečnost upozornit
datum je v tabulce uložen ve tvaru řetězce RRRRMMDD, částka jako celé číslo
- pole Zůstatek Kč se automaticky aktualizuje při změnách ostatních polí
- Úhrada Minulý / Aktuální rok
- pro měsíc se uvede uhrazená částka splátky manka
pro aktuální rok se nastavuje do pravého sloupce podbarveného
světle žlutě
- Servis / Data / Doplnění dat
- doplněna funkce pro import mank:
Mzdy - import \DATA\manka.csv
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POZOR - manka se vynulují !!! - proveďte poto POUZE jednorázově
oprávnění: 8760 Mzdy - Manka
... vstupní soubor se musí jmenovat manka.csv a musí být umístěn
v podadresáři \DATA
přiklad řádku vstupního souboru:
1026;7415;"prijmeni";"jmeno";17.11.2008;635;3 531;;;;;;;;;;;;;3 531;;;;;;;;
;;
jednotlivá pole musí být oddělena středníky
- na závěr importu se zobrazí protokol pro ruční doplnění do karty zaměstnance
Př.:
Protokol o importu \DATA\manka.csv do [HRA8QZ11] - chybné věty - zadejte
ručně
1 036;;"prijmeni";"jmeno";17.11.2008;635;0;;;;;;;;;;;;;0;;;;;;;;;;
OSCP: , Datum: 17.11.2008, Stredisko: 635, Pohledavka: 0, 2010/10:
...
Celkem vět
Mank 1 za zaměstnance
Mank 2 za zaměstnance
Mank 3 za zaměstnance
Mank 6 za zaměstnance
Mank 5 za zaměstnance
Mank 6 za zaměstnance
Mank 7+ za zaměstnance
Celkem chybných vět

:
:
:
:
:
:
:
:
:

1605
1039
335
106
31
12
3
1
65

- pro SQL dotazy jsou použita následující pole karty zaměstnace - tabulka QZ11
- Příklad SQL:
SELECT
OSCP,
JMNO AS Jmeno,
STRK AS Stredisko,
TDUCH AS Druh,
NMES AS DatumRRRRMMDD01,
POZ AS DatumRRRRMMDD02,
PROTOT AS DatumRRRRMMDD03,
SPECS AS DatumRRRRMMDD04,
TRODC AS DatumRRRRMMDD05,
VS AS DatumRRRRMMDD06,
TROZDIL AS PohledavkaKc1,
TSOUC AS PohledavkaKc2,
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TVYPOC AS PohledavkaKc3,
TZACE AS PohledavkaKc4,
TZAKL AS PohledavkaKc5,
TZAKL1 AS PohledavkaKc6,
TROZDIL+TSOUC+TVYPOC+TZACE+TZAKL+TZAKL1 AS PohledavkaKcCelkem,
TROZDIL+TSOUC+TVYPOC+TZACE+TZAKL+TZAKL1(TDAN+TDETI+KCDAL+KCMD+KCPO+KCZA+KONI+MEZD+PCMES+PKONI+PME1
+PME2+
PME3+POCK+POCP+PORCIS+POSCP+PZACI+R325+ROKP+ROZD+SRAZKY+SVAT
+TAR_STUPEN)
AS ZustatekKc,
TDAN AS MR01,
TDETI AS MR02,
KCDAL AS MR03,
KCMD AS MR04,
KCPO AS MR05,
KCZA AS MR06,
KONI AS MR07,
MEZD AS MR08,
PCMES AS MR09,
PKONI AS MR10,
PME1 AS MR11,
PME2 AS MR12,
PME3 AS BR01,
POCK AS BR02,
POCP AS BR03,
PORCIS AS BR04,
POSCP AS BR05,
PZACI AS BR06,
R325 AS BR07,
ROKP AS BR08,
ROZD AS BR09,
SRAZKY AS BR10,
SVAT AS BR11,
TAR_STUPEN AS BR12,
ADRESAR AS Poznamka1,
NAZEVTXT AS Poznamka2,
UTEXT AS Poznamka3
FROM
HRA9QZ11
// upravte pro obdobi mezd
WHERE
TDUCH>0
ORDER BY
STRK,
JMNO

11.47 Mateřská
2008.02.10a / 00:00
003) Mzdy
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- vynětí 21 - mateřská dovolená 852
- po dobu vynětí krácena odpracovaná doba

2004.07.28b / 14:00
01) Upraven výpočet mateřské
- mateřská se definuje v kartě zaměstnance v záložce Vynětí
Druh vynětí = 21
Datum vynětí = datum nástupu na mateřskou
Datum návratu z vynětí = datum ukončení mateřské
- DNP se počítá k datumu nástupu na mateřskou
- DNP je správně uvedeno i na výplatním lístku

11.48 Měsíční složky mzdy
2006.10.02a / 09:00
001) Mzdy
- při zadání měsíční složky mzdy upraven test na přesahy dní
- pro složky mzdy 631 - DPP a 632 - DPČ se test neprovádí

11.49 Minimální mzda
2013.08.06a / 00:00
001) Mzdy - zvýšení minimální mzdy z 8.000 Kč na 8.500 Kč od 1.8.2013
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-210.htm
NAŘÍZENÍ VLÁDY 210 ze dne 16. července 2013
podle par. 4 se ale minimální mzda nemění pro invalidní důchodce:
Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí
u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč za hodinu
nebo 8 000 Kč za měsíc.
Od 1.8.2013 se automaticky nastaví:
MinimalniMzda ..... 8500 Kč
MinZP ............. 1148 Kč
MinHodMzda_8.00 ... 50.60 Kč/hod.
MinHodMzda_7.75 ... 52.20 Kč/hod.
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MinHodMzda_7.50 ... 54.00 Kč/hod.
Do 31.7.2013 a od 1.8.2013 pro invalidy (částečná nebo plná)
se automaticky nastaví:
MinimalniMzda ..... 8000 Kč
MinZP ............. 1080 Kč
MinHodMzda_8.00 ... 48.10 Kč/hod.
MinHodMzda_7.75 ... 49.70 Kč/hod.
MinHodMzda_7.50 ... 51.30 Kč/hod.
POZOR - pro generování mezd od srpna 2013 (za srpen a následující měsíce)
je nutné použít min. verzi programu 2013.08.06a

11.50 Mzdové listy
2012.04.24a / 14:00
002) Mzdy - Mzdový list
- jako Pracovní poměr použito místo pole Druh pracovního poměru (pole POMD)
pole Druh činnosti (pole DCIN) z karty zaměstnance v záložce Pracovní zařazení

2010.08.06b / 14:00
001) Mzdy
- sestava 129 - Mzdové listy
v nemocenských doplněny i složky mezd 510/511/12

2010.03.04b / 14:00
002) Mzdy - Mzdový list
- na mzdovém listu zkrácena část Výpis o dani za rok - obsahuje duplicitní údaje
ze mzdového listu, ponechán jen seznam dětí

2009.03.09a / 12:00
003) Mzdy - Mzdový list
- upraven výpočet fondu dní pracovní doby - ODPR.DNY+SVAT.
pouze typ dne z kalendáře 1 = pracovní, 3 = svátek v pracovní den,
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ne 4 = svátek v den klidu

2009.01.13a / 07:00
001) Mzdy
- upraveno generování mzdových listů pro složku mzdy
911 - daň po slevě
´

v záložce Mzdy / Sestavy / Parametry sestavy / 129 - 129. Mzdový list za rok
doplněn parametr:
Přičíst SLOM 907 ke SLOM 911

2008.04.21b / 12:00
001) Mzdy - Mzdový list
- upravena práce se složkou mzdy 907 - daňový bonus
- pro agendu HP pro uživatele 112016 upravena hlavička smluv
- ELDP za rok 2007 připraven v:
Mzdy / XML/ELDP / ELDP / Generování ELDP za rok 2007

2007.11.07c / 21:00
003) Mzdy
- upraven tisk mzdových listů - srážková daň 15%

2007.05.07b / 22:00
002) Mzdy
- Karta zaměstnance
- Osobní údaje - Mzdový list
- pro rok 2007 se před tiskem při zašktnutí pole Generuj generují
aktuální mzdové listy pro všechny zaměstnance, a to po výpočtu
mezd pro všechny zaměstnance, funkce je vhodná pouze pro menší
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počet zaměstnanců
- RELDP - Mzdový list
- pro rok 2007 se před tiskem při zašktnutí pole Generuj generují
aktuální mzdové listy pro všechny zaměstnance, a to po výpočtu
mezd pro všechny zaměstnance, funkce je vhodná pouze pro menší
počet zaměstnanců
- Seznam zaměstnanců - Mzdový list
- pro rok 2007 se před tiskem při zašktnutí pole Generuj generují
aktuální mzdové listy pro všechny zaměstnance, a to po výpočtu
mezd pro všechny zaměstnance, funkce je vhodná pouze pro menší
počet zaměstnanců

FAQ - Mzdy - Mzdový list:
Mzdový list v evidenci zaměstnanců je vždy pouze pro prohlížení, tj. poslední vygenerovaný
bez promítnutí případných aktuálně provedených změn v datech.
Změníte-li údaje u jednotlivých zaměstnanců, musíte provést hromadný Výpočet mezd
a pak v záložce Tiskové sestavy znovu vygenerovat Mzdový list (zvolit v okně
a vlevo stisknout Sestava - generování a tisk), teprve potom je nabízen aktuální
mzdový list i v evidenci zaměstnanců.
Mzdový list jako sestava se tiskne na konci roku případně pro kontrolu OSSZ
v průběhu roku, proto se nepředpokládá nutnost neustálé aktualizace při pracovních
výpočtech v evidenci zaměstnanců.

2007.04.26b / 14:00
001) Mzdy - Mzdový list
- generují se pouze sloupce v měsících, kdy zaměstnanec pobíral
hrubou mzdu
- upraveno celkem ODPR.DNY+SVAT.

2005.10.01c / 17:00 BETA
001) Mzdy
- Mzdový list
- doplněn odečet na studenta
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008) Mzdy
06) ML
- doplneno obdobi
- doplneny SLOM 904-908 pro stanoveni danovych bonusu
07) - doplneny pracovni dny nemoci

2005.01.19d / 20:00
01) Mzdy / Mzdový list
- doplněn počet odpracovaných dní

11.51 Mzdové zařazení
2008.01.24c / 21:00
001) Mzdy
- Karta zaměstnance / Mzdové zařazení
upraveno a doplněno:
1

= důchodce, bez odpočtu, se slevou na poplatníka

5

= důchodce, bez odpočtu, bez slevy na poplatníka

11.52 Mzdový lístek
2007.06.06a / 12:00
003) Mzdy - Mzdový lístek
- vlevo nahoře uvedeno:
Forma_mzdy Skupina_prací/Tarifni_stupen Mzdova_sazba_Mzda Osobni_ohodnoceni

11.53 Mzdy
Mzdy
http://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-se-od-roku-2016-zvysuje-mozna-i-prodluzuje/
Náhrada mzdy se od roku 2016 zvyšuje, možná i prodlužuje
http://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-nove-i-z-dohod-o-provedeni-prace-ucetni-z-toho-zesedivi/
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Exekuce nově i z dohod o provedení práce, účetní z toho zešediví
http://www.podnikatel.cz/clanky/konec-jednoduchosti-sjednavani-dohod-o-provedeni-prace/
Konec jednoduchosti sjednávání dohod o provedení práce
http://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-z-dohod-o-provedeni-prace-nove-pravni-vyklady/
Exekuce z dohod o provedení práce. Nové právní výklady
http://www.podnikatel.cz/clanky/ctete-jak-se-meni-minimalni-a-zarucena-mzda-v-roce-2016/?
utm_content=buffer8ce65&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Čtěte, jak se mění minimální a zaručená mzda v roce 2016

2011.03.22a / 00:00
002) Mzdy
- v okně Mzdy vpravo nahoře doplněno tlačítko Dokumentace
s aktuální dokumentací

2010.01.11c / 18:00
001) Mzdy upraveny (žlutě zvýrazněno) a doplněny smlouvy pro uživatele 112016:
07 - Mzdový výměr - hodinová mzda
- doplněny parametry:
Mzda Kč/hod.
08 - Dohoda o pracovní činnosti
- doplněny parametry:
DPČ - Vymezení pracovní činnosti:
DPČ - Pracovní činnost začne dne
DPČ - Zkušební doba
DPČ - Ukončena bude dne
DPČ - Zaměstnanec obdrží odměnu
09 - Dodatek k dohodě o odpovědnosti
- doplněny parametry:
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09 - Uzavřené dne
09 - se mění ke dni

2010.01.05a / 12:00
001) Mzdy
- pro druh činnosti 26 a 27 a vyměřovací základ SP <= 5.999 Kč
se bere SP za zaměstnance nulové

2008.02.19a / 09:00
002) Mzdy
- blokováno zadání zaměstnance s číslem (OSCP) mimo 1 - 99999999

2007.10.26c / 20:00
001) Mzdy - výběr zaměstnance
- upraven výběr zaměstnance podle 5/6/7 - STRK/STRV při zadání delšího
řetězce než 6/5 znaků

Mzdy
Modul MZDY otevíráme kliknutím na nápis "Mzdy" v horní liště příslušné aktuálně otevřené agendy
(firmy), případně kliknutím na odkaz v levém sloupci pracovní plochy.
Agendu, tj. zpracovávanou firmu, volíme ihned po spuštění programu v úvodním panelu. Modul Mzdy je
určen k výpočtu mezd pro libovolný počet zaměstnanců v malé i velké organizaci (s výpočtem dávek).
Nejprve je nutno nastavit základní údaje o firmě, čísla účtů pro odvody pojistného a další potřebné údaje v
Konfiguraci mezd, poté doplnit data do osobní evidence zaměstnanců a pak je možno přistopit k
měsíčnímu zpracování mezd.
Po otevření programu Mzdy se na monitoru objeví hlavní panel se základními funkcemi programu:
Jednotlivé funkce volíme několika způsoby:
a) Kliknutím myší na označení požadované funkce
b) Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujeme pomocí tabelátoru nebo kurzorových kláves (šipka nahoru,
dolů), aktivní funkci potvrdíme stisknutím klávesy ENTER
c) Zkrácenou volbou přímo z klávesnice můžeme zvolit funkci, v jejímž popisu je některé písmeno
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podtrženo, v tom případě stiskneme současně klávesu Alt + podtržené písmeno. Chceme-li například
zvolit přímo z klávesnice bez použití myši nebo kurzorových kláves funkci Číselníky, stiskneme Alt+k.
Ukončení práce
Při ukončení libovolné činnosti - myší klikneme na tlačítko "Konec" nebo stiskneme klávesu Esc.
Některé funkce (např. opravy v kartě zaměstnance) lze ukončit bez uložení upravených dat stiskem
tlačítka "Nezapisuj" nebo funkční klávesou F2.
Spustíme funkci Mzdy a vytvoříme základní databázi zaměstnanců (viz kap. dokumentace Nový
zaměstnance). Není nutno u každého zaměstnance vyplňovat ihned všechny údaje, data lze aktualizovat
či opravovat postupně.
Pro správnou funkci výpočtu mezd je nutno zadat nezbytné údaje do jednotlivých panelů programu,
odkud jsou pak tyto údaje přebírány při výpočtu mezd.
Výpočet čerpá data z těchto databází:
a) Karta zaměstnance - zde je možno nastavit např. mzdový tarif, formu mzdy a další údaje do
jednotlivých záložek. Karty zaměstnanců se otevírají z databáze zaměstnanců. V panelu Seznam
zaměstnanců v horní části nad řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka, jejichž funkce se
vztahuje vždy k aktuálně zvolenému zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec, vedle jehož čísla
jména v řádku je šipka vlevo na řádku nebo je podsvícené libovolné pole v řádku zaměstnance). Kartu pro
doplnění údajů otevřeme tlačítkem Opravit.
b) Rodinní příslušníci - tlačítko nad seznamem zaměstnanců, zadáme zde pro právě aktivního
zaměstnance údaje o dětech, které má poplatník uvedeny v podepsaném prohlášení k dani ze mzdy a na
něž uplatňuje daňovou slevu či bonus.
c) Trvalé složky mzdy - zde zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně
vypláceny nad rámec základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty
zaměstnance v záložce Mzdové zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).
Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky
mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, penzijní připojištění, exekuce,
výživné, odvod doplatku mzdy na účet poplatníka. Zde také zadáváme penzijní připojištění hrazené
zaměstnavatelem za zaměstnance a můžete zde zadat (pokud požadujeme informaci na výplatnici) i
částku životního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance.
d) Měsíční složky mzdy - zde zadáváme při měsíčním zpracování složky mzdy, které jsou aktuální
pouze v právě aktuálním měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie, stravenky atd., tj.
složky mzdy nad rámec základního platu nebo snižující základní plat, ale platné pouze v aktuálním
měsíci. Údaje pro výpočet základního platu (ať už měsíčního nebo na základě hodinového tarifu) program
bere přímo z karty zaměstnance, záložka Mzdové zařazení. V aktuálním měsíci zadáváme pouze změny
odpracované doby. Pracoval-li zaměstnanec celý měsíc a má v kartě nastaven jak mzdový tarif tak
případné prémie, provede se výpočet měsíční mzdy pouze na základě údajů z karty zaměstnance a není
nutno nic dalšího vyplňovat.

MZDY
Modul MZDY otevíráme kliknutím na nápis "Mzdy" v horní liště příslušné aktuálně otevřené agendy
(firmy), případně kliknutím na odkaz v levém sloupci pracovní plochy či ikonu přímo na hlavní pracovní
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ploše programu (podle zvoleného typu zobrazení).
Agendu, tj. zpracovávanou firmu, volíme ihned po spuštění programu v úvodním panelu podrobněji
popsáno v kapitole spuštění programu.
Modul Mzdy je určen k výpočtu mezd pro libovolný počet zaměstnanců v malé i velké organizaci (s
výpočtem dávek).
Nejprve je nutno nastavit základní údaje o firmě, čísla účtů pro odvody pojistného a další potřebné údaje v
Konfiguraci mezd, poté doplnit data do osobní evidenci zaměstnanců a pak je možno přistopit k
měsíčnímu zpracování mezd.
Mzdy stejně jako ostatní moduly ekonomického systému manas pracují s přednastavenými údaji.
Základní databází pro konečné zpracování mezd je číselník složek mzdy.
1. Struktura dat
Pro každou agendu jsou data samostatná a jsou uchovávána měsíčně v tabulkách, jejich označení má
následující strukturu:
aarmQZ11.FF2
osobní evidence
aarmQZ13.FF2
rodinní příslušníci
aarmQZ22.FF2
složky mzdy
aarmQZ24.FF2
trvalé složky mzdy
____QZ31.FF2
číselník složek mzdy
kde
aa je označení agendy,
rm je rok a měsíc (prosinec 2004 = 4C)
2. Význam zkratek
použitých dále v textu:
SLOM
složka mzdy
BR
běžný rok
MR
minulý rok
DP
daň z příjmu
ZP
zdravotní pojištění
SP
sociální pojištění
VZ
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vyměřovací základ
FF2
přípona souboru tabulky databázového stroje FlashFiler
PP
penzijní připojištění
3. Ovládání programu
Zahájení práce
Po otevření programu Mzdy se na monitoru objeví hlavní panel se základními funkcemi programu:
Jednotlivé funkce volíme několika způsoby:
a) Kliknutím myší na označení požadované funkce
b) Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujeme pomocí tabelátoru nebo kurzorových kláves (šipka nahoru,
dolů), aktivní funkci potvrdíme stisknutím klávesy ENTER
c) Zkrácenou volbou přímo z klávesnice můžeme zvolit funkci, v jejímž popisu je některé písmeno
podtrženo, v tom případě stiskneme současně klávesu Alt + podtržené písmeno. Chceme-li například
zvolit přímo z klávesnice bez použití myši nebo kurzorových kláves funkci Číselníky, stiskneme Alt+k.
Ukončení práce
Při ukončení libovolné činnosti - myší klikneme na tlačítko "Konec" nebo stiskneme klávesu Esc.
Některé funkce (např. opravy v kartě zaměstnance) lze ukončit bez uložení upravených dat stiskem
tlačítka "Nezapisuj" nebo funkční klávesou F2.

Zavedení mezd
I pokud zpracováváme mzdy pro firmu, která nevede sklad nebo jíž nevedeme účetnictví, musíme tuto
firmu nastavit jako zpracovávanou agendu. Postup otevření nové agendy je popsán v kapitole Nová
agenda/rok, u kroku "Převezmi data z agendy" otevřeme seznam agend, vybereme agendu "Demo
mzdy", zvolíme aktuální rok a zrušíme výběr převáděných tabulek (mají význam pouze pro účetnictví). Po
kliknutí na tlačítko "Převezmi" se otevře nová agenda označená námi zvolenou zkratkou a popisem.
Neprovedeme-li zrušení výběru převáděných tabulek, bude program při převodu vypisovat hlášení o
neexistenci tabulek, v tomto případě pouze hlášení potvrdíme, na správné otevření agendy to nemá vliv.
Při faktickém zavádění zpracování mezd pro již existující právě aktuální agendu (nebo pro právě za
použití předchozího návodu vytvořenou pouze mzdovou agendu) je nutno postupovat následovně:
1. Po otevření agendy (firmy) zvolíme nejprve modul mzdy a v něm panel Mzdy - Konfigurace MZDY"
V aktivní záložce vyplníme období, za které budeme poprvé počítat mzdu, v dalších záložkách vyplníme
všechny potřebné údaje (podrobně popsáno v části Konfigurace / nastavení).
2. Poté zvolíme panel "Mzdy" a vytvoříme základní databázi zaměstnanců (viz kap. Nový zaměstnanec).
Není nutno u každého zaměstnance vyplňovat ihned všechny údaje, data lze aktualizovat či opravovat
postupně.
Další údaje potřebné k výpočtu mzdy, jako je např. mzdový tarif, formu mzdy a další zadáváme v kartě
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zaměstnance do jednotlivých záložek. Karty zaměstnanců jsou seřazeny v databázi zaměstnanců.
3. Pro správnou funkci výpočtu mezd je nutno zadat nezbytné údaje - jejich popis je na jednotlivých
záložkách karty zaměstnance zvýrazněn žlutou barvou.
V panelu Seznam zaměstnanců v horní části nad řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka,
jejichž funkce se vztahuje vždy k aktuálně zvolenému zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec,
vedle jehož čísla jména v řádku je šipka vlevo na řádku nebo je podsvícené libovolné pole v řádku
zaměstnance).
a) Karta zaměstnance
- zde je nutno nastavit např. mzdový tarif, formu mzdy a další údaje do jednotlivých záložek. Karty
zaměstnanců se otevírají z databáze zaměstnanců. V panelu Seznam zaměstnanců v horní části nad
řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka, jejichž funkce se vztahuje vždy k aktuálně zvolenému
zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec, vedle jehož čísla jména v řádku je šipka vlevo na řádku
nebo je podsvícené libovolné pole v řádku zaměstnance). Kartu pro doplnění údajů otevřeme tlačítkem
Opravit.
OSOBNÍ ÚDAJE:
Osobní číslo hlavního pracovního poměru - uvedeme číslo shodné s číslem zaměstnance, pokud se
jedná o kartu zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Pokud vyplňujeme kartu pro zaměstnance ve
vedlejším pracovním poměru, který je zároveň u nás zaměstnán v hlavním pracovním poměru, uvedeme
zde číslo karty jeho hlavního pracovního poměru (a naopak na kartě hlavního pracovního poměru uvedeme
číslo jeho karty vedlejší činnosti.
Rodné číslo, Rozená, Místo narození - uvedeme rodné číslo bez lomítka a další údaje o
pracovníkovi
Osobní číslo HPP - uvedeme číslo shodné s osobním číslem pracovníka, údaje je nutný pro
statistické výkazy
Pokud má být v některém poli této i ostatních záložek zadán nějaký speciální znak, je jejich výčet
uveden u pole, např. v poli Pohlaví (M/Z) je nutné zadat M nebo Z a ne m/z.
MZDOVÉ ZAŘAZENÍ:
Údaje z této záložky vstupují přímo do zpracování mezd v každém aktuálním měsíci a tvoří základní část
mzdy.
Forma mzdy - v tomto poli musíme pro správný výpočet mezd povinně zadat hodnotu, volíme z
následujících možností:
1 - THP, měsíční mzda
4 - dělník, hodinová mzda
6 - dohoda o pracovní činnosti a ostatní vedlejší pracovní poměry
7 - Mzda zadávaná ručně, speciální druh mzdy pouze pro MO síť Hruška
Mzdová sazba, plat - toto pole musí být vyplněno, aby byla mzda vypočítána. Pokud je forma mzdy
1 - měsíční mzda, pak zde uvedeme měsíční plat, při formě mzdy 4 - hodinová mzda zde uvedeme sazbu
hodinovou. Údaj tohoto pole je přebírán při měsíčním zpracování mezd do výpočtu mezd jako základní
mzdová složka.
Tarifní stupeň - údaj musí být vyplněn, zadáme číslici od 1 do 16,
Mzdová sazba prémie - zadáme-li do tohoto pole v kartě zaměstnance procento prémii, budou se v
každém měsíčním zpracování počítat prémie podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií
pravidelně, ale pouze v některém měsíci, zadáme v tomto případě v aktuálním měsíci výši prémií jako
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Měsíční složku mzdy konkrétního zaměstnance.
Osobní ohodnocení - pole může zůstat nevyplněno, v tom případě se bere osobní ohodnocení rovno
0. Zadáme-li nominální hodnotu, přebírá se při každém měsíčním zpracování mezd do výpočtu mzdy
zaměstnance.
Základ daně poplatník - protože se předpokládá, že většina zaměstnanců (poplatníků) má
podepsáno prohlášení k dani ze mzdy, vyplňují se údaje v tomto poli následovně:
Prázdné pole - poplatník podepsal prohlášení k dani ze mzdy (uplatňuje se sleva na dani)
1 - důchodce (podepsal prohlášení, není nárok na měsíční slevu na dani)
2 - nepodepsal prohlášení v HPP (hlavní pracovní poměr)
3 - nedaní se
4 - student
Základ daně invalidita - údaje do tohoto pole se opět vyplňují logicky, tj.:
Prázdné pole - není invalidita
1 - částečná invalidita
2 - plná invalidita
3 - ZTP
A - částečná invalidita + ZTP
B - plná invalidita + ZTP
Kód odlišnosti výpočtu - uvedeme údaj 7 v případě, že zaměstnanec nemá placeny svátky v
žádném měsíčním zpracování mezd.
Datum změny - týká se předchozího údaje a zadáme ho v případě, že dojde ke změně ve
zpracování mezd v průběhu kalendářního roku.
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ:
Druh činnosti - uvedeme 9, pokud se jedná o zaměstnance na dohodu o provedení práce, jinak
pole zůstane prázdné
Druh pracovního poměru - není-li pole vyplněno, program automaticky zařadí zaměstnance do
hlavního pracovního poměru. Pokud má pracovník u stejné firmy pracovní poměr hlavní i vedlejší, zadáme
zde V (= vedlejší pracovní poměr) V tomto případě musí mít dvě karty zaměstnance, v kartě hlavního
prac. poměru uvedeno číslo karty vedlejšího pracovního poměru a v kartě VPP v poli "Druh pracovního
poměru" uvedeno V.)
Středisko kmenové - uvedeme kmenové středisko zaměstnance (tj. středisko, v němž
zaměstnanec pracuje a na jehož vrub budou případně účtovány mzdové náklady zaměstnance), v případě
malé firmy neúčtující na střediska uvedeme číslo 1. Údaj je využíván při vytváření tiskových sestav,
zaměstnanec může mít různé středisko kmenové a výplatní.
Středisko výplatní - pokud zaměstnavatel vyplácí mzdu na více místech, ale ne na každém
středisku. Může být jedno výplatní středisko pro více středisek kmenových, v případě malé firmy opět
uvedeme číslo 1.
DOBA ZAMĚSTNÁNÍ:
Datum nástupu - uvedeme datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, nutno uvést i v případě
nového zavádění zpracování mezd u každého zaměstnance, potom u každé nově vyplňované karty
zaměstnance.
Konec pracovního poměru - u zaměstnanců v pracovním poměru nutno v současné verzi vyplnit
datum vyšší než datum nástupu (tj. např. rok 2050), jinak neproběhne výpočet mzdy v měsíčním
zpracování mezd. Při faktickém ukončení pracovního poměru nahradíme aktuálním datumem ukončení
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pracovního poměru.
ÚVAZEK:
Úvazek sjednaný denní - uvedeme sjednaný denní pracovní úvazek zaměstnance, údaj je nutno
vyplnit pro správnou funkci výpočtu mezd
Týdenní pracovní úvazek - uvedeme týdenní pracovní úvazek zaměstnance
ZP - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:
Zdravotní pojišťovna - zvolíme zatrhnutím políčka před názvem příslušnou zdravotní pojišťovnu a
klikneme na tlačítko "Nastav ZP". Do pole ZP se nastaví zkratka vybrané pojišťovny podle následujícího
seznamu:
vseob - 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
vojensk - 201 - Vojenská zdr. pojišťovna
hutni - 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
bankov - 207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank
skoda- 209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKOD
vnitra - 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
revirni - 213 -Revirní bratrská pojišťovna
metal - 217 - Zdravotní pojišťovna METAL -ALIANCE
ceska - 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna
ZP z doplatku do minimální mzdy platí:
1) zaměstnanec (tato volba je implicitně nastavena jako správná podle zákona) - pokud je hrubá
mzda nižší než je minimální vyměřovací základ, potom podle znění aktuálně platného zákona o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, hradí celou částku zdravotního pojistného z rozdílu mezi
hrubou mzdou a minimální mzdou (minimální vyměřovací základ) tj. celých 13,5% zaměstnanec.
Zaměstnanec v tomto případě odvádí 1/3 pojistného na ZP ze svého vyměřovacího základu (nižší než
min. vym. základ) a celou částku pojistného z rozdílu mezi vyměřovacím základem a minimálním
vyměřovacím základem.
2) zaměstnavatel - v tomto případě odvádí zaměstnanec pouze 1/3 ZP ze svého (nižšího
vyměřovacího základu) a celou částku pojistného z rozdílu mezi minimální mzdou a vyměřovacím
základem (13,5 %) hradí zaměstnavatel (překážky na straně zaměstnavatele, dohoda se zaměstnancem
atd., daňové dopady z hlediska daně z příjmu musí řešit organizace individuálně).
3) zaměstnanec i zaměstnavatel - pokud zaškrtneme tuto možnost, bere se při nižším
vyměřovacím základu než je minimální mzda jako vyměřovací základ ZP minimální vyměřovací základ
(minimální mzda) a z něho se vypočítá zdravotní pojištění, z této částky pak zaměstnavatel strhne
zaměstnanci 1/3 a zbývající část doplatí.
4) nedopočítávat - v tomto případě se zdravotní pojištění počítá ze zadaného základu, bez ohledu na
jeho minimální výši.
SP - SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:
Zde zadáváme pouze údaje za aktuálního zaměstnance nutné pro vyplnění přehledu MO o vyměřovacích
základech a pojistném na sociální zabezpečení.
VZDĚLÁNÍ:
Do pole vyplňte kód (velkými písmeny podle nápovědy uvedené níže) označující nejvyšší stupeň
dosaženého vzdělání. Údaj je přebírán do sestavy Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) vystavované
zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.
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DOVOLENÁ:
Nárok na dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dovolenou u poplatníka za běžný
kalendářní rok.
Nárok na dodatečnou dovolenou BR (běžný rok) - zadejte počet dnů nároku na dodatečnou
dovolenou u poplatníka za běžný kalendářní rok.
Čerpání dovolené BR - zadáme počet dnů vyčerpané dovolené, pokud pracovník nastoupil do
zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání
se údaj v tomto poli aktualizuje.
Zůstatek dovolené BR - zadáme zůstatek dovolené, pokud pracovník nastoupil do zaměstnání v
průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při čerpání dovolené v průběhu zaměstnání se údaj v
tomto poli aktualizuje.
Převod loňské dovolené - zadáme počet dnů nevyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník
nastoupil do zaměstnání v průběhu roku a má část dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Čerpání loňské dovolené - zadáme počet dnů vyčerpané loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil
do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Zůstatek loňské dovolené - zadáme počet dnů zbývající loňské dovolené, pokud pracovník nastoupil
do zaměstnání v průběhu roku a má část loňské dovolené vyčerpanou. Při dalším zpracování mezd se
údaj v tomto poli aktualizuje.
Čerpání MR v BR (dovolené minulého roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po
zpracování mezd při čerpání dovolené z minulého roku v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.
Čerpání BR v BR (dovolené běžného roku v běžném roku) - do těchto polí se doplňují údaje po
zpracování mezd při čerpání dovolené v běžném roku - podle jednotlivých měsíců.
CN - ČASOVÁ NÁHRADA:
Výdělek průměrný pro CN - při zahájení zpracování mezd je nutno zadat hodinový průměrný výdělek
z minulého období. Při dalším zpracování mezd se údaj automaticky doplňuje v potřebných intervalech.
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:
Výdělek průměrný pro DNP - musíme zadat při zahájení práce (údaj z minulého období), po
zpracování mezd se opět doplní automaticky.
Podrobnější popis dalších záložek karty zaměstnance je v kapitole Karta zaměstnance.
b) Rodinní příslušníci
- tlačítko nad seznamem zaměstnanců, zadáme zde pro právě aktivního zaměstnance údaje o dětech
případně manželce, které má poplatník uvedeny v podepsaném prohlášení k dani ze mzdy a na něž
uplatňuje daňovou slevu či bonus.
c) Trvalé složky mzdy
- zde zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně vypláceny nad rámec
základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty zaměstnance v záložce Mzdové
zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).
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Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky
mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, exekuce, výživné, odvod
doplatku mzdy na účet poplatníka.
d) Měsíční složky mzdy
- zde zadáváme při měsíčním zpracování složky mzdy, které jsou aktuální pouze v právě aktuálním
měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie atd., tj. složky mzdy nad rámec základního
platu nebo snižující základní plat, ale platné pouze v aktuálním měsíci. Údaje pro výpočet základního
platu (ať už měsíčního nebo na základě hodinového tarifu) program bere přímo z karty zaměstnance,
záložka Mzdové zařazení. V aktuálním měsíci zadáváme pouze změny odpracované doby. Pracoval-li
zaměstnanec celý měsíc a má v kartě nastaven jak mzdový tarif tak případné prémie, provede se výpočet
měsíční mzdy pouze na základě údajů z karty zaměstnance a není nutno nic dalšího vyplňovat.

Měsíční zpracování mezd
Měsíční zpracování mezd můžeme rozdělit do dvou skupin:
1. AUTOMATICKÝ VÝPOČET - bez úprav
Pokud v měsíci zpracování zaměstnanec odpracoval všechny pracovní dny a neměl žádné překážky v
práci ani nečerpal dovolenou, údaje pro výpočet mezd se převezmou tak, jak jsou nastaveny v kartě
zaměstnance a dále v části Trvalé složky mzdy (např. pojištění, půjčky, spoření, odvody ze mzdy ...).
Počet odpracovaných dnů a hodin a počet svátků se převezme z konfigurace pro daný kalendářní rok a
měsíc a všechna tato data se zahrnou do výpočtu mezd pro zaměstnance. Bezproblémový výpočet
mezd předpokládá pečlivé nastavení údajů v kartě zaměstnance, především v záložce Mzdové zařazení a
Pracovní zařazení. Podrobnosti v části Karta zaměstnance.
2. ÚPRAVY A DOPLŇKY V MĚSÍČNÍM ZPRACOVÁNÍ
Jestliže zaměstnanec v měsíci zpracování mezd neodpracoval všechny pracovní dny nebo je mu
vyplácena nějaká částka nad rámec měsíční mzdy, případně pokud není v kartě zaměstnance zadána
výše měsíční či hodinové mzdy, je nutno funkcí Měsíční složky mzdy (Otevírá se tlačítkem v horní části
panelu Osobní evidence) tyto údaje zadat.
Nastavíme omezení výběru zaměstnanců (níže na obrázku je zvolen filtr "všechny věty"),
klikneme na tlačítko Zaměstnanci a otevře se seznam námi vybraných zaměstnanců.
Kurzorem myši zvolíme zaměstnance pro zadávání údajů (na obrázku je to zaměstnanec číslo 4).
Všechny operace (kromě tlačítka Nový) uvedené nad seznamem zaměstnanců se vždy vztahují k
aktuálnímu zvolenému zaměstnanci. Klikneme-li v tomto případě na tlačítko Měsíční složky mzdy, údaje
zadávané do otevřeného okna se budou vztahovat k zaměstnanci číslo 4, jeho jméno je také uvedeno v
hlavičce okna.
Zaměstnanec má zadány dvě složky mzdy (SLOM), jejich seznam je ve střední části okna, aktivní
složka má jedno pole podsvícené a je označena šipkou). Nyní můžeme vždy aktivní složku zrušit, opravit
či vytvořit další novou složku mzdy. Zadáme zde tedy čerpání dovolené, příplatky či jednorázové prémie,
nepřítomnost v práci z důvodu nemoci, ošetřování člena rodiny, či z důvodu jiných překážek na straně
zaměstnance či zaměstnavatele - všechny tyto SLOŽKY MZDY vybíráme z číselníku Složek mzdy a
zadáváme u nich odpovídající údaje. Údaje zde zadávané mají platnost pouze v daném měsíci zpracování
a nepřebírají se (na rozdíl od údajů v panelu Trvalé složky mzdy) do dalších měsíců zpracování.
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Kontrolní výpočet mzdy můžeme provést u jednotlivého zaměstnance aktivací tlačítka Výpočet mzdy.
Tlačítko je umístěno v kartě zaměstnance v záložce Osobní údaje nebo ho lze aktivovat v horní části
seznamu zaměstnanců, výpočet se v tomto případě provede pro právě aktivního zaměstnance (šipka
vlevo v řádku).
Jednorázová odměna (DoPP nebo DPČ) se vždy zadává jako Měsíční složka mzdy.
2a) Dohoda o provedení práce - postup zadání:
V kartě zaměstnance v záložce Pracovní zařazení nastavíme Druh činnosti = 9 a v záložce Mzdové
zařazení je nutno u zaměstnance nastavit Forma mzdy = 6 (DPP+DPČ).
Při zpracování mezd zvolíme v panelu "Seznam zaměstnanců" u právě aktuálního zaměstnance novou
Měsíční složku mzdy:
Na obrázku je aktivní zaměstnanec číslo 1 - Josef Novák, tzn. zvolíme-li nyní libovolné tlačítko v horní
části panelu, bude se úprava provádět právě pro tohoto zaměstnance. Zadáváme-li měsíční odměnu za
dohodu o provedení práci, zvolíme tlačítko Měsíční složky mzdy.
Otevře se okno se seznamem měsíčních složek mzdy (pokud už byly nějaké zadány). Pokud je seznam
prázdný, zvolíme tlačítko "Nový" a zadáme údaje do jednotlivých polí karty.
Mzdová složka: 631 - můžeme zadat přímo tuto číselnou hodnotu (místo otazníku se uvede název této
mzdové složky), nebo použít výběr prostřednictvím kláves F9 (podle čísla) či F10 (podle názvu).
Měsíc:
aktuální měsíc - při zpracování mezd je již toto pole vyplněno
Rok:
zadáme aktuální rok - při zpracování mezd je toto pole již vyplněno
Hodiny:
zadáme počet odpracovaných hodin
Sazba / Kč:
můžeme zadat buď hodinovou sazbu a program dopočítá celkem Kč nebo zadat pouze
celkovou odměnu za vykonanou práci v rámci DPP a program naopak dopočítá sazbu.
2b) Dohoda o pracovní činnosti - měsíční složky mzdy
V kartě zaměstnance v záložce Mzdové zařazení nastavíme Forma mzdy = 6 (DPP+DPČ) Zadáme
novou Měsíční složku mzdy:
Mzdová složka: 632
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
Do:
Hodiny:
počet odpracovaných hodin
Sazba:
hodinová sazba nebo
Kč:
celková výše odměny
ostatní pole zůstanou prázdná/nulová
3. VÝPOČET MZDY
pro všechny zaměstnance provedeme z hlavní nabídky modulu Mzdy v záložce Výpočet mezd.
Ihned po provedení výpočtu mezd je nabídnuta sestava mzdových lístků k vytištění. Tisk je možno
provést později pomocí tlačítka "Mzdové lístky".
Nový měsíc
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Po ukončení zpracování mezd v daném měsíci se provede převod dat do měsíce následujícího. Opět z
hlavní nabídky modulu Mzdy zvolíme záložku Převod mezd a v panelu zvolíme tlačítko Převod dat do
následujícího měsíce.
Již uzavřená data v měsících předcházejících jsou po převodu a otevření nového měsíce přístupná pouze
pro prohlížení a tisk.

11.54 Nemoc
2009.02.17a / 00:00
010) Mzdy - příklad zadání složky mzdy 860 + 511:
===================================================
| prac.neschopn. 511 |09 -31
16.0 |
120.00
0.00 |
| náhrada nemoc 860 |09 -22
14.0 |
52.50
1550.00 |
--------------------------------------------------| prac.neschopn. 511 |20 -31
9.0 |
67.50
0.00 |
| náhrada nemoc 860 |20 -31
12.0 |
45.00
1975.00 |
===================================================

|

|

|

|

|

|

|

|

2009.02.04c / 19:00
003) Mzdy - složka mzdy 860
- všechny mezivýpočty zaokrouhleny na 0,01 Kč nahoru - upraveno
004) Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2009 / Příloha k žádosti o nemocenské
- doplněn druh činnosti podle nastavení v záložce Pracovní zařazení

2009.02.04a / 11:00
001) Mzdy - složka mzdy 860
- všechny mezivýpočty zaokrouhleny na 0,01 Kč nahoru

2009.02.01a / 00:00
001) Mzdy - nemocenská 2009
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- pomocí složky mzdy 860 - náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti
- zadá se stejně jako dříve složka mzdy 811
- navíc se MUSÍ vyplnit počet PRACOVNÍCH hodin nemoci (tedy POUZE v pracovních dnech)
zadají se hodiny k proplacení náhrady, bez prvních 3 dní nemoci

2009.01.31c / 12:00
001) Mzdy
- upraven výpočet nemocenské přecházející z roku 2008

2009.01.31b / 09:00
002) Mzdy
- Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2009
zaškrtávací pole:
Vyloučené doby brát jako počet dní v měsíci - Kalendářních dní
implicitně zaškrtnuto
003) Konfigurace mzdy
- parametry pro výpočet nemocenské přecházející z roku 2008 nastaveny
napevno pro rok 2009
INI_MZDY_MinimalniMzda:=8000.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[1]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[2]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[3]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneOd[4]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[1]:=99999999.99;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[2]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[3]:=0.0;
INI_MZDY_ZakladDaneDo[4]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[1]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[2]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[3]:=0.0;
INI_MZDY_DanKc[4]:=0.0;
INI_MZDY_DanProcento[1]:=15.0;
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INI_MZDY_DanProcento[2]:=0.0;
INI_MZDY_DanProcento[3]:=0.0;
INI_MZDY_DanProcento[4]:=0.0;
INI_MZDY_OdpocetPoplatnik:=0;
INI_MZDY_OdpocetDite:=0;
INI_MZDY_OdpocetDiteZTP:=0;
INI_MZDY_OdpocetManzelka:=0;
INI_MZDY_OdpocetManzelkaZTP:=0;
INI_MZDY_OdpocetCastecnyID:=0;
INI_MZDY_OdpocetPlnyID:=0;
INI_MZDY_OdpocetZTP:=0;
INI_MZDY_OdpocetStudent:=0;
INI_MZDY_OdpocetZP:=0;
INI_MZDY_SlevaPoplatnik:=24840.0;
INI_MZDY_SlevaDite:=10680.0;
INI_MZDY_SlevaDiteZTP:=21360.0;
INI_MZDY_SlevaManzelka:=24840.0;
INI_MZDY_SlevaManzelkaZTP:=49680.0;
INI_MZDY_SlevaCastecnyID:=2520.0;
INI_MZDY_SlevaPlnyID:=5040.0;
INI_MZDY_SlevaZTP:=16140.0;
INI_MZDY_SlevaStudent:=4020.0;
INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin:=163.13;
INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaDVZ:=4; // 1.00 nahoru
INI_MZDY_LimitDPCKc:=2000.0;
INI_MZDY_LimitDPDny:=15;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;
INI_MZDY_NormativniNakladyNaBydleni:=3804.0;
_MZDYNemocenskaDavkaProc_1_3:=25.0;
_MZDYNemocenskaDavkaProc_4_14:=69.0;
_MZDYNemocenskaDavkaProc_15_:=69.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Hranice:=610.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Hranice:=870.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_1_3:=549.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_4_14:=549.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_15_:=550.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Proc_1_3:=90.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Proc_4_14:=90.0;
_MZDYNemocenskaRedukce480Proc_15_:=100.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Proc_1_3:=60.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Proc_4_14:=60.0;
_MZDYNemocenskaRedukce690Proc_15_:=60.0;
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_MZDYOCRProc_1_3:=60.0;
_MZDYOCRProc_4_14:=60.0;
_MZDYOCRProc_15_:=60.0;
_MZDYOCRRedukceProc:=90.0;
_MZDYMaterskaProc:=70.0;
INI_MZDY_MaterskaTydnu28:=28.0;
INI_MZDY_MaterskaTydnu37:=37.0;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;
INI_MZDY_NormativniNakladyNaBydleni:=3804.0;
INI_MZDY_ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0;
004) Mzdy
- obnoven výpočet nemocenské přecházející z roku 2008

2009.01.31a / 00:00
003) Mzdy
- Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2009
doplněno zaškrtávací pole:
Vyloučené doby brát jako počet dní v měsíci - Kalendářních dní
004) Mzdy - nemocenská 2008
- lze zadat již POUZE ručně vypočtenou pomocí složek mzdy 8xx (mimo 860)
005) Mzdy - nemocenská 2009
- pomocí složky mzdy 860 - náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti
- zadá se stejně jako dříve složka mzdy 811
- navíc se MUSÍ vyplnit počet PRACOVNÍCH hodin nemoci (tedy POUZE v pracovních dnech)
- výpočet je proveden z CN (časová náhrada) - na výplatním lístku uvedeno jako RD
- zaokrouhlena je až výsledná náhrada mzdy - na koruny nahoru

2009.01.30a / 12:00
002) Mzdy
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- Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2009
doplněna pole nutná pro vygenerování sestavy
- Pracovní neschopnost v posledních 380 dnech - OD / DO / Kalendářních dnů
údaje vyplňte, později doplníme funkci pro jejich hromadné naplnění
z dat mezd
- Karta zaměstnance / Průměrný výdělek
doplněna pole Vyloučené doby dní pro Minulý i Běžný rok
údaje vyplňte, později doplníme funkci pro jejich hromadné naplnění
z dat mezd

2009.01.30a / 12:00
004) Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd
- jednorázově spusťte funkci - Naplnění (vpravo dole)

¨

doplní se nová složka mzdy
860 - nemoc 2009 - náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti
náhrada nemoc
pro novou složku mzdy je nutné doplnit zaúčtování
- nemoc 860 v roce 2009 se zadává stejně jako dříve složka mzdy 811, doplní se navíc
počet hodin nemoci v pracovních dnech

2009.01.22c / 15:00
001) Mzdy
- upraven výpočet nemocenské 2008 - zaokrouhlení na koruny nahoru
místo na halíř

2008.07.28a / 06:00
001) Mzdy
- první 3 dny nemocenské
červenec - srpen = 60% vyměřovacího základu
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1017

1018

ES manas 2022 - Technická dokumentace

září - prosinec = 25% vyměřovacího základu

2008.02.10a / 00:00
003) Mzdy
- upraven výpočet nemocenské pro rok 2008
- zaokrouhlení DVZ nemocenské nastaveno na 1 Kč nahoru

2008.01.28b / 11:00
003) Servis / Konfigurace MZDY / Dávky / Nemocenská
- vpravo dole - Redukce 690 - základ 15- by měla být 550.00

2004.07.29a / 00:00
02) Pro sestavy nemocenského jsou nutné dávky nemocenského v jednotlivých
časových intervalech - je proto nutné znát datum zahájení každé nemoci
- pokud je nemoc zahájena v průběhu měsíce (od 2. v mesíci), lze to snadno
odvodit
- pokud je nemoc zadána od 1. dne v měsíci, není z dostupných dat
jasné, zda nemoc začala tohoto dne, nebo zda jde o pokračování
nemoci z predešlého měsíce (předešlých měsíců u dlouhodobých nemocenských)
v tomto případě je nutné u složek mezd 8xx zadávaných od 1. dne v aktuálním
měsíci a rovněž u složek mezd 8xx zadávaných v jiném než aktuálním měsíci
zadat do pole KLÍČ datum zahájení nemoci ve tvaru DD.MM.RRRR
protože to takto doposud (od 1.1.2004) zadáváno nebylo, je nutné
ručně pořídit zpětně data o takovýchto nemocenských v libovolném tvaru,
třeba v Notepad.exe do souboru c:\8xx.txt ve tvaru např.:
7 811 1 15 7 21.06.2004
kde údaje oddělené mezerou jsou následující:
7 ... OSCP - osobní číslo
811 ... složka mzdy - nemoc
1 ... den od
15 ... den do
7 ... měsíc
21.06.2004 ... datum zahájení (1. dne) nemoci
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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měsíčně se jedná o 150-200 řádků
- požadovaný seznam lze pořídit z měsíčních tabulek složek mezd QZ22 např.
pomocí následujícího SQL a provést export třeba do CSV souboru a ručně
doplnit jen požadovaný datum zahájení nemocenské
u většiny vět je údaj v poli KLÍČ doplněn, u zbývajících je nutné jej
doplnit ručně do textového souboru - ten bude potom naimportován
do tabulek složek mezd v jednotlivých měsících, ve kterých se pole KLÍČ
zaktualizuje
pro klíč 9 je zadána hodnota nemocenské v Kč ručně
2004/01:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR41QZ22
WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>1) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI
2004/02:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR42QZ22
WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>2) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI
2004/03:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR43QZ22
WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>3) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI
2004/04:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR44QZ22
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WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>4) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI
2004/05:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR45QZ22
WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>5) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI
2004/06:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR46QZ22
WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>6) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI
2004/07:
SELECT
OSCP,SLOM,ZACI,KONI,CMES,KLIC
FROM
HR47QZ22
WHERE
(SLOM>='801') and (SLOM<='899') and ( (ZACI=1) or (CMES<>7) )
ORDER BY
OSCP,SLOM,CMES,ZACI

2004.07.16b / 08:00
01) Mzdy - SQL dotaz pro zjištění nemocí (SLOM 811) od 1.1.2004
z datového skladu
SELECT
OSCP,MesicVypoctu,DruhVety,V3SLOM,V3OD,V3DO,V3Text,Klic
FROM
HR4_QZ00
WHERE
(MesicVypoctu=1) and (DruhVety=3) and (V3slom=811) and (V3OD<2)
ORDER BY
OSCP

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Mzdy

02) Sestava NZ615438 - Dávky nemocenského pojištění
- je nutné doplnit datový sklad o údaje DNP pro jednotlivé dny nemoci
- připravím do 28.8.2004

2009.02.17a / 00:00
010) Mzdy - příklad zadání složky mzdy 860 + 511:
=======================================================
| prac.neschopn. 511 |09 -31 16.0 | 120.00 | |0.00
|
| náhrada nemoc 860 |09 -22 14.0 | 52.50 | |1550.00 |
------------------------------------------------------| prac.neschopn. 511 |20 -31 9.0 | 67.50 | |0.00
|
| náhrada nemoc 860 |20 -31 12.0 | 45.00 | |1975.00 |
=======================================================

2009.02.01a / 00:00
001) Mzdy - nemocenská 2009
- pomocí složky mzdy 860 - náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti
- zadá se stejně jako dříve složka mzdy 811
- navíc se MUSÍ vyplnit počet PRACOVNÍCH hodin nemoci (tedy POUZE v
pracovních dnech)
zadají se hodiny k proplacení náhrady, bez prvních 3 dní nemoci

11.55 NEMPRI
2021.10.29d / 19:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3740 - Mzdy - příloha k žádosti o dávku
- NEMPRI
- dle zadání
- Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+
vpravo dole doplněno zaškrtávací pole
Zahraniční
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po zaškrnutí se do XML doplní:
<dokument>
...
<zahranicni>A</zahranicni>

2021.02.02a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2119 - Mzdy - NEMPRI - c) příjem malý rozsah
- upraveno

2021.02.01a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2119 - Mzdy - NEMPRI - c) příjem malý rozsah
- do XML doplněmo <prijemMalyRozsah>

2020.12.14a / 00:00
000) AutoUpgrade manasNX.exe
001) Mzdy - NEMPRI
- 2105 - Mzdy - NEMPRI
- upraveno pole v XML:
volnoBezNahrady

2020.02.03a / 00:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno - XML - prijemMalyRozsah

2020.01.31b / 14:00
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001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno - XML - vyplatitHotovost

2020.01.31a / 09:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno
- pro každý měsíc rozhodného období doplněno zaškrtávací pole, zda se
má projevit v sestavě a XML
- horní zaškrtávací pole v hlavičce u měsíců slouží k zaškrtnutí nebo
odškrtnutí všech 12 zaškrtávacích polí

2020.01.30a / 12:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno

2020.01.29b / 14:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno

2020.01.29a / 06:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno
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2020.01.28b / 13:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno
- doplněno logování

2020.01.28a / 00:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno

2020.01.27a / 00:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- upraveno
- správně se doplní účet
- v polích lze nastavit všechny parametry pro sestavu i XML
- na sestavě nelze provádět změny pomocí editace, neprojevily by se v XML

2020.01.23a / 00:00
001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI
- pro uživatele 112016
- Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+ / Příloha k žádosti o nemocenské
- nahoře vlevo tučně
- po vygenerování se zobrazí tisková sestava a následně XML soubor
- XML soubor se vytvoří v podadresáři \DATA s názvem
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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PRIxxxxx.XML
kde xxxxx je OSČP zaměstnance 00000-99999
- všechny parametry sestavy a XML se zadají v okně funkce
- některé údaje včetně bankovního spojení se
převezmou

11.56 Noční příplatek
2009.02.09b / 13:00
001) Mzdy - noční příplatek - složka mzdy 261
- nastavení pro uživatele 112016 + agendu HR
- 10% z průměrné mzdy, minimálně 10 Kč/hod.

2009.02.09a / 10:00
001) Mzdy - noční příplatek - složka mzdy 261
- nastavení pro uživatele 112016
- 10% z průměrné mzdy, minimálně 10 Kč/hod.

2009.02.08a / 00:00
003) Mzdy - noční příplatek - složka mzdy 261
Servis / Konfigurace mzdy / Mzda / Výpočet
pole vpravo dole: Procento 261 - mělo by být 0, jinak platí:
Nenulové Procento 261 má přednost před nočním příplatkem v Kč.
U Složky mzdy se zadává počet hodin, sazba za hodinu je uvedena
ve stejném okně v konfiguraci v poli Příplatek noční (261) - vlevo.
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11.57 Odvod mzdy
FAQ - Mzdy - Stravenky, odvod mzdy na účet zaměstnance
- způsob zadání stravenek a odvodu mzdy na účet zaměstnance
Odvádíte-li doplatek mzdy na běžný účet zaměstnance, nastavte v trvalých složkách
mzdy složku číslo 940 nebo 998 (chovají se stejně, jenom jsou jinak pojmenovány)
b) Spoření v určené výši, splátka půjček zaměstnancem:
Složka mzdy: 940
Účet příjemce: číslo účtu včetně kódu banky za lomítkem
Trvalá složka mzdy Kč: částka udaná zaměstnancem, pokud se jedná o spoření
VS: variabilní symbol platby
KS: konstantní symbol
SS: specifický symbol
KCSZ: 0 ==> bere se částka z pole Trvalá složka mzdy Kč uvedená výše,
999999.99 ==> odečítá se celková částka doplatku mzdy bez ohledu na částku zadanou
v poli Trvalá složka mzdy Kč.
- ostatní pole zůstávají prázdná
c) Odvod celého doplatku mzdy na běžný účet zaměstnance:
Složka mzdy: 998
Účet příjemce: číslo účtu včetně kódu banky
Trvalá složka mzdy Kč: nevyplňovat
VS: variabilní symbol platby (podle rozhodnutí organizace)
KS: konstantní symbol
SS: specifický symbol (na základě dohody se zaměstnancem)
KCSZ: 999999.99 ==> v rekapitulaci bude u částek k odvodu uvedena celková částka
doplatku mzdy s účtem zadaným v této složce mzdy k převodu

11.58 OSSZ
2009.02.09d / 16:00
003) Servis / Konfigurace Mzdy / Firma
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- upraveny parametry OSSZ - pro sestavu 312
VS
Kód OSSZ
Kód sazby
Bankovní účet
Místně příslušná OSSZ
Kontaktní pracovník
- Příjmení
- Jméno
- telefon
všechny parametry vyplňte

11.59 Parametry
2021.01.20a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2070 - Mzdy 2021 - konfigurace a výpočet
- upravena sleva na poplatníka 2021 na
27.840 / 2.320 Kč

2021.01.18a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2070 - Mzdy 2021 - konfigurace a výpočet

2021.01.14a / 00:00
002) 2070 - Mzdy 2021 - konfigurace a výpočet

2020.01.21a / 00:00
001) 1770 - Mzdy - konfigurace 2020
- kalendář 2020
- parametry výpočtu mezd
- parametry výpočtu nemocenské
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002) 1840 - Mzdy - tisk parametry
- doplněn tisk aktuálních parametrů mezd
Mzdy / Tiskové sestavy / Výběr sestavy / Tisk parametrů mezd
- vpravo dole tučně
- bez oprávnění
003) Parametry mezd pro rok 2020:
Tisk parametrů mezd [2020.01.22 13:35:02]
Mzdy - Měsíc: 1/2020
101. Rok 2020 Nemocenská - redukční hranice: 203,35 Kč / 304,85 Kč / 609,70 Kč
102. INI_MZDY_MinimalniMzda: 14600
103. INI_Mzdy_ZP_970 ... min. ZP: 1971
104. INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec: 6.5
105. INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel: 24.8
106. INI_MZDY_SlevaPoplatnik: 24840
107. INI_MZDY_SlevaDite: 1267 / 1617 / 2017
108. INI_MZDY_SlevaDiteZTP: 2534 / 3234 / 4034
109. INI_Mzdy_Dite890 ... nárok na bonus: 1117
110. INI_MZDY_SlevaCastecnyID: 2520
111. INI_MZDY_SlevaPlnyID: 5040
112. INI_MZDY_SlevaZTP: 16140
113. INI_MZDY_SlevaStudent: 4020
114. INI_MZDY_MinHodMzda_800: 87.3
115. INI_MZDY_MinHodMzda_775: 90.2
116. INI_MZDY_MinHodMzda_750: 93.2
117. INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin: 156.88
201. INI_MZDY_BR[01].Dni: 31
202. INI_MZDY_BR[01].Dny: 3112211111221111122111112211111
203. INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni: 22
204. INI_MZDY_BR[01].Fond: 23
205. INI_MZDY_BR[02].Dni: 29
206. INI_MZDY_BR[02].Dny: 22111112211111221111122111112xx
207. INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni: 20
208. INI_MZDY_BR[02].Fond: 20
209. INI_MZDY_BR[03].Dni: 31
210. INI_MZDY_BR[03].Dny: 2111112211111221111122111112211
211. INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni: 22
212. INI_MZDY_BR[03].Fond: 22
213. INI_MZDY_BR[04].Dni: 30
214. INI_MZDY_BR[04].Dny: 111221111322311112211111221111x
215. INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni: 20
216. INI_MZDY_BR[04].Fond: 22
217. INI_MZDY_BR[05].Dni: 31
218. INI_MZDY_BR[05].Dny: 3221111322111112211111221111122
219. INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni: 19
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220. INI_MZDY_BR[05].Fond: 21
221. INI_MZDY_BR[06].Dni: 30
222. INI_MZDY_BR[06].Dny: 111112211111221111122111112211x
223. INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni: 22
224. INI_MZDY_BR[06].Fond: 22
225. INI_MZDY_BR[07].Dni: 31
226. INI_MZDY_BR[07].Dny: 1112431111221111122111112211111
227. INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni: 22
228. INI_MZDY_BR[07].Fond: 23
229. INI_MZDY_BR[08].Dni: 31
230. INI_MZDY_BR[08].Dny: 2211111221111122111112211111221
231. INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni: 21
232. INI_MZDY_BR[08].Fond: 21
233. INI_MZDY_BR[09].Dni: 30
234. INI_MZDY_BR[09].Dny: 111122111112211111221111122311x
235. INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni: 21
236. INI_MZDY_BR[09].Fond: 22
237. INI_MZDY_BR[10].Dni: 31
238. INI_MZDY_BR[10].Dny: 1122111112211111221111122113112
239. INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni: 21
240. INI_MZDY_BR[10].Fond: 22
241. INI_MZDY_BR[11].Dni: 30
242. INI_MZDY_BR[11].Dny: 211111221111122131112211111221x
243. INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni: 20
244. INI_MZDY_BR[11].Fond: 21
245. INI_MZDY_BR[12].Dni: 31
246. INI_MZDY_BR[12].Dny: 1111221111122111112211133421111
247. INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni: 21
248. INI_MZDY_BR[12].Fond: 23
301. INI_MZDY_MR[01].Dni: 31
302. INI_MZDY_MR[01].Dny: 3111221111122111112211111221111
303. INI_MZDY_MR[01].PracovnichDni: 22
304. INI_MZDY_MR[01].Fond: 23
305. INI_MZDY_MR[02].Dni: 28
306. INI_MZDY_MR[02].Dny: 1221111122111112211111221111xxx
307. INI_MZDY_MR[02].PracovnichDni: 20
308. INI_MZDY_MR[02].Fond: 20
309. INI_MZDY_MR[03].Dni: 31
310. INI_MZDY_MR[03].Dny: 1221111122111112211111221111122
311. INI_MZDY_MR[03].PracovnichDni: 21
312. INI_MZDY_MR[03].Fond: 21
313. INI_MZDY_MR[04].Dni: 30
314. INI_MZDY_MR[04].Dny: 111112211111221111322311112211x
315. INI_MZDY_MR[04].PracovnichDni: 20
316. INI_MZDY_MR[04].Fond: 22
317. INI_MZDY_MR[05].Dni: 31
318. INI_MZDY_MR[05].Dny: 3112211311221111122111112211111
319. INI_MZDY_MR[05].PracovnichDni: 21
320. INI_MZDY_MR[05].Fond: 23
321. INI_MZDY_MR[06].Dni: 30
322. INI_MZDY_MR[06].Dny: 221111122111112211111221111122x
323. INI_MZDY_MR[06].PracovnichDni: 20
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324. INI_MZDY_MR[06].Fond: 20
325. INI_MZDY_MR[07].Dni: 31
326. INI_MZDY_MR[07].Dny: 1111342111112211111221111122111
327. INI_MZDY_MR[07].PracovnichDni: 22
328. INI_MZDY_MR[07].Fond: 23
329. INI_MZDY_MR[08].Dni: 31
330. INI_MZDY_MR[08].Dny: 1122111112211111221111122111112
331. INI_MZDY_MR[08].PracovnichDni: 22
332. INI_MZDY_MR[08].Fond: 22
333. INI_MZDY_MR[09].Dni: 30
334. INI_MZDY_MR[09].Dny: 211111221111122111112211111421x
335. INI_MZDY_MR[09].PracovnichDni: 21
336. INI_MZDY_MR[09].Fond: 21
337. INI_MZDY_MR[10].Dni: 31
338. INI_MZDY_MR[10].Dny: 1111221111122111112211111223111
339. INI_MZDY_MR[10].PracovnichDni: 22
340. INI_MZDY_MR[10].Fond: 23
341. INI_MZDY_MR[11].Dni: 30
342. INI_MZDY_MR[11].Dny: 122111112211111241111122111112x
343. INI_MZDY_MR[11].PracovnichDni: 21
344. INI_MZDY_MR[11].Fond: 21
345. INI_MZDY_MR[12].Dni: 31
346. INI_MZDY_MR[12].Dny: 2111112211111221111122133312211
347. INI_MZDY_MR[12].PracovnichDni: 19
348. INI_MZDY_MR[12].Fond: 22

2011.02.08a / 16:00
002) Mzdy / Sleva za poplatníka
nastaveno napevno na 23640,00 Kč pro rok 2011

2011.02.03a / 00:00
002) Mzdy
- nová sleva na poplatníka platná pro rok 2011 ve výši 23.640 Kč nastavena
napevno v programu

2011.01.25a / 00:00
001) Mzdy
Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 21 kalendářních dnech
trvání pracovní neschopnosti činí v Kč:
Rok První hranice Druhá hranice Třetí hranice
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2011

144,38

216,48

432,95

2010.02.04a / 08:00
001) Mzdy - upravena sleva na dítě na 967 Kč měsíčně

2010.01.22b / 06:00
002) Mzdy 2010
- Daňové zvýhodnění na dítě zvýšeno na 11604 Kč a 23208 Kč pro dítě ZTP/P
- ve Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2010
klikněte na
1. Nastavení konfigurace mezd 2010 - 1.1.2010

2010.01.11a / 13:00
011) Mzdy - upraveny redukční hranice pro náhradu mzdy za nemoc
2010 2009
138,43 137,55
207,55 206,15
414,93 412,30
ve mzdách se dále mění tyto parametry:
PrumernyMesicniFondHodin ... 168,67
NormativniNakladyNaBydleni ... 4309.0
vše platí až od období mezd 2010/01

2008.06.09a / 11:00
001) Konfigurace mzdy / Mzda / Výpočet
- doplněno pole
Procento 261
pro nastavení procenta nočního příplatku - složka mzdy 261
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pokud je obsah tohoto pole nenulový, počítá se noční příplatek
zadaným procentem a ne pevnou hodinovou částkou zadanou v poli
Příplatek noční (261)

2007.06.08b / 10:00
001) Konfigurace Mzdy - doplněny parametry:
- Další parametry / Pojištění
Povinné pojištění minimum Kč ... implicitně 100.00
- Další parametry / Srážky
Životní minimum jednotlivce ... implicitně 3126.0
Normativní náklady na bydlení ... implicitně 2659.0

11.60 Pekárna
2012.04.03b / 16:00
001) Mzdy - HP Pekárna
- středisko 206 se převede na 200

11.61 Penzijní připojištění
2014.03.26a / 00:00
001) Mzdy
- DP - penzijní připojištění - pole 6
- bere se zadaná hodnota 12.000 - 24.000 a odečte se od ní 12.000
- zadaná hodnota do 12.000 se bere nulová
- zadaná hodnota nad 24.000 se bere 12.000
- DP - životní připojištění - pole 7
- bere se zadaná hodnota 1 - 12.000
- zadaná hodnota nad 12.000 se bere 12.000

2012.04.24a / 14:00
001) Mzdy - Sestava 311 - Zúčtování penzijního připojištění [QZ11/ML] {311}
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- neměnit žádné parametry ani nastavení, sestava se správně vygeneruje za minulý rok,
data pro generování jsou uložena v aktuální kartě zaměstnance v záložce Sestavy / Mzdový list
2011

2010.02.17a / 12:00
006) Mzdy - sestava 311 - Zúčtování penzijního připojištění
- generujte beze změny parametrů

2009.01.23a / 09:00
002) Mzdy
- sestava
311 - Zúčtování penzijního připojištění [QZ11/ML] {311}
generuje výsledek v aktuálním období mezd, rok ani měsíc pro
generování neměňte
sestava se generuje za minulý rok

2008.02.29b / 13:00
001) Mzdy - sestava 142 - penzijní připojištění za rok 2007
- upraveno

2008.02.04b / 09:00
001) Mzdy
- upravena sestava 142 - Zúčtování penzijního připojištění 2007
- u sestavy nezáleží na nastavení roku ani měsíce pro tisk a data
- doplněna sestava 311 - Zúčtování penzijního připojištění 2008
- u sestavy nezáleží na nastavení roku ani měsíce pro tisk a data
Zúčtování penzijního připojištění
1
za rok: 2008
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OSOBNÍ
PŘIZNANÉ
Do limitu
Nad
limit
STŘED ČÍSLO J
M
É
N
O
PŘÍSP.
24.000 Kč
24.000 Kč
===========================================================================
=====
===========================================================================
=====
C E L K E M
0
0
0

FAQ - Mzdy - Penzijní připojištění
- procento penzijního připojištění (implicitně 3%) se nastaví v konfiguraci
mezd v PP / Odvod / 9351/Procento
- v kartě zaměstnance v Důchod / % penzijního připojištění je možné nastavit:
0 = smluvní pojišťovna (např. Alianz) 3%
1 = jiná pojišťovna
3%
2-9 = smluvní pojišťovna (např. Alianz) 2-9%
- pro zaměstnance s penzijním připojištěním musí být v trvalé složce mzdy
uvedena složka mzdy
9351 ... smluvní pojišťovna (např. Alianz)
9352 ... jiná pojišťovna
penzijní připojištění se potom počítá zvoleným procentem z Hrubé mzdy
v daném měsíci (bez ohledu na částku uvedenou v trvalé složce mzdy)
pokud se částka v trvalé složce mzdy 9351/9352 zadá záporně, bere se
penzijní připojištění jako tato částka v absolutní hodnotě (kladně) bez
ohledu na procento
- pro penzijní připojištění zadané pevnou měsíční částkou se tato částka
uvede pod trvalou složkou mzdy 935 - jde o strhnutí z čisté mzdy
zaměstnance

2006.02.24a / 00:00
001) Mzdy
- Sestava
Zúčtování penzijního připojištění {142}
rok zvolit vpravo dole - Rok pro tisk = 2005 a Měsíc pro tisk = 12
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11.62 Personalistika
2021.10.20a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Mzdy/Personalistika - 3 nové sestavy
- dostupné v kartě zaměstnance v záložce Akce
003) 3640 - Personalistika - Potravinářský průkaz - platnost
- Potravinářský průkaz PP
- pro majitele PP se:
- zaškrtne pole Potravinářský průkaz
- zadá se Datum konce platnosti
- Tisk PP měsíc
- v poli Něsíc se nastaví libovolné datum odpovídající požadovanému měsíci
- Oprávnění:
8912 Personalistika - Potravinářský průkaz - platnost
004) 3650 - Personalistika - Malé motorové vozíky
- Malé motorové vozíky
- pro majitele MMV se:
- zaškrtne pole Malé motorové vozíky
- zadá se Datum školení
- Tisk MMV
- Oprávnění:
8913 Personalistika - Malé motorové vozíky
005) 3660 - Personalistika - Kategorizace práce
- Kategorizace práce
- pro zaměstnance s Kategorizací práce se:
- zadá se Kategorizace práce 1-4
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- Tisk KP
- Oprávnění:
8914 Personalistika - Kategorizace práce

2021.03.01a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2132 - Mzdy - úprava 2 personálních sestav
- upraveno dle zadání

2018.06.07a / 00:00
002) Uživatel 112016 - personální - Mzdy
- upraveny 2 smlouvy dle zaslaných podkladů

2018.06.07a / 00:00
003) Uživatel 112016 - personální - Mzdy - Sestava 214 - Funkce DO
- v záložce Parametry sestavy, v záložce 214 doplněno zaškrkávací pole:
Všechny aktuální funkce
po zaškrtnutí sestava obsahuje seznam všech aktuálních zaměstnanců s jejich funkcemi
řádky v sestavě jsou řazeny podle STRK, názvu
funkce a jména

2018.06.01a / 00:00
003) Uživatel 112016 - personální
- upraveny 2 smlouvy dle zaslaných podkladů

2018.05.01a / 00:00
003) Uživatel 112016 - Personální
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- upravena smlouva 10

2018.04.24a / 14:00
002) Uživatel 112016 - Personální
- upravena pracovní smlouva pro maloobchod dle zadaných podkladů

2018.03.21a / 00:00
002) Mzdy - úprava pro uživatele 112016 - personální
- odstavce

2018.03.20a / 00:00
002) Mzdy - úprava pro uživatele 112016 - personální

2016.11.16a / 00:00
002) Mzdy / Personalistika
- nová sestava
414 - Dodatek k dohodě o provedení práce
- upravena smlouva 01 - doba neurčitá / určitá
- do sestavy 302 doplněn sloupec Název funkce

2016.10.25a / 10:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- upravena sestava 06 dle zaslaných podkladů
- upravena sestava 405 dle zaslaných podkladů
- upravena sestava 412 a 413 dle zaslaných podkladů
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- upravena sestava 411 dle zaslaných podkladů

2016.10.24d / 03:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- zkrácena sestava 405 na 1 stranu
- zkrácena sestava 06 na 1 stranu
- upraven bod 1. sestavy 06
- upraven bod 4. sestavy 02

2016.10.24c / 02:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- doplněna sestava:
412. Oznámení o skončení Dohody o pracovní činnosti
413. Oznámení o skončení pracovního poměru

2016.10.24b / 01:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- doplněna sestava:
411 - Žádost o poskytnutí neplaceného volna

2016.10.24a / 00:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- doplněna sestava:
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406 - Popis
407 - Popis
408 - Popis
409 - Popis
410 - Popis

práce - prodavačka
práce - vedoucí prodejny
práce - zástupce vedoucí
práce - pom.prac.obch.prov
práce - operátor

2016.10.14a / 00:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016

2016.10.11a / 00:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- doplněna sestava:
405. Dohoda o odkoupení OOPP při skončení pracovního poměru {405}
- personální sestavy upraveny dle zaslaných podkladů

2016.09.26a / 00:00
001) Mzdy - Personalistika - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- uživatel 112016
- upravena sestava 178 - Dohoda o provedení práce dle zaslaných podkladů
- doplněny 4 nové sestavy dle zaslaných podkladů (ve výběru zcela dole):
401. Dohoda o úhradě vstupní lékařské prohlídky
402. Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
403. Výpověď dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
404. Mzdový výměr - příloha k pracovní smlouvě
oprávnění 3006

2008.06.11b / 14:00
001) Mzdy - personalistika (oprávnění 8574) - uživatel 112016
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- povolena smlouva 03 - Mzdový výměr

008.02.14b / 12:00
001) Mzdy - Personalistika
doplněno oprávnění
8574 Mzdy - omezení funkcí mezd pro personalistiku
pro uživatele, který má toto oprávnění nastaveno, nejsou ve mzdách
dostupné sestavy, funkce a pole, které se týkají zadávání a výpočtu
mezd a informací o mzdách, náhradách a nemocenském
samostatnými oprávněními platnými již dříve lze potom personalistovi
povolit jen nezbytné funkce a sestavy pro jeho práci

11.63 Počty pracovníků
2012.11.13a / 08:00
001) Mzdy
- doplněna sestava:
Počty pracovníků za měsíc + hrubá mzda {314}
Př.:
POCTY PRACOVNIKU Za ROK 2012 ZA
Strana :
1

MESIC 2

PRUM.
Z TOHO
PR.PR
Z TOHO
HrMzda
HrMzda
HrMzda PHrMzda PHrMzda PHrMzda
STRK
CELKEM MUZI ZENY
STAV
ZENY
STAV
ZENY
CELKEM
MUZI
ZENY
CELKEM
MUZI
ZENY
===========================================================================
=======================================================
101
5
4
1
5.00
1.00
5.00
1.00
154352
131823
22529
30870
32956
22529
102
4
0
4
4.00
4.00
4.00
4.00
68778
0
68778
17195
17195
...
401
54
54
0
54.00
0.00
81.73
0.00
1035783
1035783
0
12673
12673

3045157

192
1654425

86
106
1390732

191.52
15900

105.52
19238

218.92
13180

105.18

- doplněna sestava:
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Počty pracovníků za měsíc + hrubá mzda - zkrácená {315}
Př.:
POCTY PRACOVNIKU Za ROK 2012 ZA MESIC 2
1
PR.PR
HrMzda
STRK
STAV
CELKEM
=========================
101
5.00
154352
102
4.00
68778
...
401
81.73
1035783
218.92

3045157

- v obou případech jde o rozšířenou sestavu 201 doplněnou o hrubou mzdu
hrubá mzda je dostupná teprve po převodu mezd do následujícího měsíce,
v aktuálním měsíci mezd je proto nutné před generováním sestavy vpravo dole
nastavit
Měsíc pro tisk
min. o 1 menší než aktuální, protože v datech za aktuální
měsíc mezd jsou dostupné údaje o hrubé mzdě z měsíce předchozího a starších
v rámci roku
- spolu s generováním obou sestav se v podadresáři \TEMP vytvoří CSV soubor
\TEMP\STRED001.CSV
Př.:
101;5.00;154352
102;4.00;68778
...
401;81.73;1035783
pro import dat do Excelu
význam sloupců je:
středisko;průměrný přepočtený_stav;hrubá_mzda
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11.64 Podpůrčí doba
2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
17) Podklady pro stanoveni podpurci doby
- sestava 305 rozsirena
- vedle roku 2005 (radky zacinajici 5) doplneny
i nemoci z roku 2004 (radky zacinajici 4)
- sestava obsahuje udaje z karet VSECH zamestnancu,
i pro reseni nemocenskych jiz nepracujicich
zamestnancu
- pro prehlednost jsou jednotlivi zamestnanci
oddeleni carou
- u zamestancu v roce 2005, kteri jsou v aktualnim
mesici a roce zpracovani ve stavu, je vlevo
vedle 5 (oznacuje rok 2005) uvedena hvezdicka

11.65 Pohotovost
2009.02.06a / 10:00
001) Mzdy
- SLOM 310 Pohotovost 20% pro agendu HP - Pekárna změněna na 10%

11.66 Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list
2009.02.09e / 17:00
001) Mzdy - Karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- pro sestavu 198 - Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
doplněn parametr: Doba důchodového pojištění

2009.01.20b / 10:00
001) Mzdy - Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)
- výpočet podle konfigurace pro rok 2009
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2008.03.22a / 12:00
004) Mzdy - Zápočtový list
- upraven výpočet čisté mzdy

2008.03.19a / 09:00
003) Mzdy - Sestava 198 - Zápočtový list
- upraven výpočet čisté mzdy

2008.02.10b / 01:00
001) Mzdy
- karta zaměstnance / Tiskové sestavy
- Sestava 198. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
- doplněn zaškrtávací parametr
Algoritmus výpočtu čisté mzdy 2007
při nezaškrtnutí je použit algoritmus platný od 1.1.2008

2008.02.10a / 00:00
003) Mzdy
- sestava 198 - Potvrzení o zaměstnání
- průměrný čistý měsíční vydělek
- pro období mezd 2008/1-3 musí být počítán algoritmem výpočtu pro rok 2007,
od období mezd 2008/4 algoritmem výpočtu pro rok 2008
- bude doplněno v dalších verzích programu, v této verzi programu
není výpočet uveden

2008.02.07c / 15:00
001) Mzdy

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1043

1044

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- karta zaměstnance / Tiskové sestavy
- Sestavy
- doplněn parametr pro sestavu 198. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
- Sestava 198. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - upraveno
Byla / nebyla porušena pracovní kázeň

2008.02.05a / 06:00
001) Mzdy
- karta zaměstnance / Sestavy
- 198 - Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
upraven průměrný hrubý měsíční výdělek:
CN * denní_úvazek_sjednaný_hod * 5 * 4.348
zaokrouhleno na koruny nahoru

11.67 Potvrzení o zdanitelných příjmech
2021.05.11a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2160 - Mzdy - 139 – Potvrzení o zdanitelných příjmech
- upraveno dle zadání

2014.01.27a / 00:00
001) Mzdy
- POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- vzor 21 za rok 2013
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460_21.pdf
- dolaďujeme dalśí úpravy do mezd, budou dostupné v průběhu tohoto týdne
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2013.02.04a / 12:00
002) Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech 2012, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
– tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20
pro rok 2013 za rok 2012
viz:
http://www.podnikatel.cz/clanky/nove-danove-tiskopisy-pro-zamestnavatele/
Nové daňové tiskopisy pro zaměstnavatele
- pro generování se automaticky nabídne rok 2012 - ten neměňte, pro ostatní sestavy 2013

2012.01.02d / 09:00
001) Mzdy - sestava 139 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
- upraveno pro rok 2012 za rok 2011 podle vzoru
25 5460 MFin 5460 - vzor č. 19
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5460_19.pdf

2011.01.25a / 00:00
004) Upraveno pro rok 2011
139. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

2010.02.15a / 00:00
003) Mzdy
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2009
Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy - za rok 2009

2009.01.22a / 10:00
002) Mzdy
- Potvrzení o zdanitelných příjmech
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- upraveno pro SLOM 632 DOPČ, neplatí pro uživatele 112016

2009.01.20c / 15:00
002) Mzdy
- Potvrzení o zdanitelných příjmech
- upraveno pro rok 2009 za rok 2008
pro generování sestavy se zvolí rok 2008

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
05) obnovena sestava 139 - Potvrzeni o zdanitelnych prijmech
pro rok 2004 i 2005
- dostupne v karte zamestnance
Sestava 2004 - pro rok 2004
Sestava - pro rok 2005
- pro zvoleny rok je nutne pred jeho zmenou pred prvnim
generovanim sestavy zaskrtnout zaskrtavaci pole Nacti data
(pro stejny rok a libovolne zamestnance jiz podruhe neni
nutne zaskrtnout -> urychleni)

11.68 Povinné pojištění zaměstnanců
2005.10.13e / 15:00 BETA
001) Mzdy - doplněna sestava:
307 - Čtvrtletní odvod povinného pojištění zaměstnanců za organizaci
částka se zaokrouhlí na koruny nahoru
002) Servis / Konfigurace Mzdy / Ostatní / Pojištění
- doplněno pole
Povinné pojištění zaměstnanců (promile)
s implicitní hodnotou 5.6
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11.69 PP AEGON
2021.06.02a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2191 - Mzdy - PP AEGON - SLOM 936/9361
- Číselník složek mezd
- vpravo dole Naplnění
doplní se 2 nové SLOM:
936 penzijní připojištění AEGON - zaměstnanec
9361 penzijní připojištění AEGON smluvní - zaměstnavatel
- nastavte požadované údaje
- výpočet mzdy
doplněn výpočet pro 2 nové SLOM:
936 - PP AEGON sml.
9361 - PP AEGON-org.
- Konfigurace mzdy
- Mzdy / PP / AEGON
- nastavte údaje pro 2 nové SLOM

11.70 Pracovní režim
2014.11.28a / 00:00
001) Mzdy
- upravena sestava:
187. Dodatek k pracovní smlouvě {187} pracovní režimy
- parametr
Pracovní režim
uveďte pouze 1/2/3
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2014.11.22b / 01:00
001) Mzdy
- doplněna sestava:
187. Dodatek k pracovní smlouvě {187} pracovní režimy
- doplnen parametr
Pracovní režim
uveďte 1/2/3/12/13/23/123 pro kombinaci jednosměnný+dvousměnný+třísměnný
případnou původní nevyužívanou znakovou hodnotu změňte
- oprávnění stejná jako u sestavy 181

11.71 Pracovní smlouva
2020.01.20a / 00:00
001) 1780 - Mzdy - pracovní smlouva
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání

2015.01.30a / 12:00
001) Mzdy
- upravena Pracovní smlouva

11.72 Pracovní zařazení
2014.03.21a / 00:00
006) Mzdy
- Karta zaměstnance / Pracovní zařazení
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- doplněno datumové pole Funkce DO
- uloženo v tabulce v Double poli HM
- doplníme sestavu pro tisk

2009.02.02b / 10:00
001) Mzdy / Karta zaměstnance / Pracovní zařazení
- pole Druh činnosti nastavte dle číselníku platného od 1.1.2009:
Druh činnosti / Statistika - Popis
1 – pracovní poměr
2 – druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
3 – třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
4 – čtvrtý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
5 – pátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
6 – šestý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
9 - dohoda o provedení práce - nejde do XML
10 = A – dohoda o pracovní činnosti
11 = B – druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
12 = C – třetí dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
13 = D – čtvrtá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
14 = E – pátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
15 = F – šestá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
16 = G – sedmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
17 = H – osmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
18 = I – devátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
19 = J – desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
20 = K – dobrovolný pracovník pečovatelské služby
21 = L – domácký zaměstnanec
22 = M – pěstouni ve zvláštních případech ( § 40a zák.č.117/1995 Sb.)
23 = N – smluvní zaměstnanec
24 = O – člen družstva (§ 5 písm. a) bod 4 ZNP)
25 = P – člen družstva (§ 5 odst. 1 píN – smluvní zaměstnanec
26 = R – jednatel, komanditista
27 = S – společník

2007.04.02b / 16:00
002) Mzdy - Karta zaměstnance
- v záložce Pracovní zařazení musí být
Středisko kmenové
Středisko výplatní
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číselné hodnoty 0 - 9999

11.73 Preventivní prohlídky
2009.02.13a / 00:00
001) Mzdy - Preventivní prohlídky - sestava 309
- v parametrech sestavy 309 doplněno:
- zaškrtávací pole: Všichni zaměstnanci
při zaškrtnutí se do sestavy zahrnou všichni zaměstnanci
s datumem nástupu menším nebo rovným období mezd a
s datumem výstupu větším nebo rovným období mezd

2009.02.11a / 12:00
005) Mzdy - Preventivní prohlídky - sestava 309
- v parametrech sestavy 309 doplněno:
- Pouze zaměstnance s X jako 1. znakem pole Poznámka
- Pouze zaměstnance za středisko kmenové

2009.02.09c / 15:00
001) Mzdy - Preventivní prohlídky - sestava 309
- zahrnou se jen ti zaměstnanci, kteří mají v kartě zaměstnance v
Akce / Preventivní prohlídky - Poznámka
v poli Poznámka jako 1. znak uvedeno X (písmeno X)
- v sestavě nahrazen sloupec Poznámka zdravotní pojišťovnou a adresou zaměstnance

2008.06.09c / 14:00
003) Mzdy
- sestava 309 - Preventivní prohlídky - upravena
- řádky řazeny podle data poslední prohlídky vzestupně - sloupec přesunut
jako první
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jako poslední doplněn Následující PP - datum následující preventivní
prohlídky - stanoven jako
datum poslední prohlídky + interval měsíců * 365.25/12.0
- v záložce Parametry sestavy / 309
je možné sestavu omezit na interval datumů pro následující prohlídku
v kartě zaměstnance musí být pro správnou činnost vyplněno pole
Akce / Interval měsíců

2005.10.13b / 11:00 BETA
001) Mzdy - doplněny sestavy:
309 - Preventivní prohlídky
- řazeno podle střediska a jména
- zařazeni zaměstnanci, jejichž počet měsíců od poslední preventivní
prohlídky je větší nebo roven zadanému počtu měsíců ve zvoleném měsíci
pro tisk
310 - Noční prohlídky
- řazeno podle střediska a jména
- zařazeni všichni zaměstnanci

2005.10.13a / 08:00 BETA
001) Mzdy - Preventivní prohlídky
- ve FFE jednorázově spusťte:
update HR58QZ11 set ODNEM=DATA
pole ODNEM bude použito pro datum poslední prohlídky, tímto SQL se
nastaví na datum nástupu do zaměstnání
- místo rozlišení typu preventivní prohlídky a/b/c/ ... bude použito
pole ZVMS - počet měsíců následující preventivní prohlídky
- v kartě zaměstnance v záložce Akce doplněna pole:
Preventivní prohlídky - Datum poslední, Interval měsíců a Poznámka
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11.74 Průměrná hrubá měsíční mzda
2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
15) ke stanoveni prumerne hrube mesicni mzdy se bere udaj
z konfigurace z Statistika / Prumerny mesicni fond hodin
162,5

11.75 Přeplatek DP 912
FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
9) Přeplatek daně z příjmu 2015 - Sestava

2007.04.05a / 10:00
001) Mzdy / Číselníky / Generování 912 - 2007/3 [73]
- funkce vygeneruje v období mezd 3/2007 mzdové složky 912
s přeplatkem daně z příjmu 2006

2007.04.03b / 15:00
001) Mzdy / Číselníky / Generování 912 - 2007/3 [73]
- funkce vygeneruje v období mezd 3/2007 mzdové složky 912
s přeplatkem daně z příjmu 2006

2007.04.03b / 15:00
001) Mzdy / Číselníky / Přeplatek daně z příjmu 2006 - Sestava
- kontrolní sestava
- pokud nebyla před pořizováním dat za rok 2006 vynulována
data z roku 2005, berou se do sestavy jen ti zaměstnanci,
kteří nemají v poli 12 - Sleva na poplatníka údaj 38.040
platný pro rok 2005, v tomto případě ale zůstanou ještě
důchodci - data těch, kteří se netýkají roku 2006 je nutné
v záložce DP v kartě zaměstnance vynulovat

2007.01.22a / 10:00
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002) Mzdy - Přeplatek daně z příjmu za rok 2006
- v Mzdy / Číselníky připraveny funkce:
- Nuluj DP
- Generování 912 - 2007/3 [73]
- Přeplatek daně z příjmu 2006

2006.02.24c / 09:00
001) Mzdy - připraveny na zúčtování přeplatku daně z příjmu za rok 2005
- záložka Číselníky/Převod mezd
- Generování 912 - 2006/3 [63]
- funkce je omezena na období mezd 3/2006 a je možné ji spustit
POUZE JEDNORÁZOVĚ !
- v měsíčních složkách mezd vygeneruje složku mzdy 912 - daňové
přeplatky s přeplatkem z řádku 19. nebo doplatkem z řádku 27.
Výpočtu daně a daňového zvýhodnění (záložka DP v kartě zaměstnance)
pokud jsou minimálně 50 Kč
- Přeplatek daně z příjmu 2005
- kontrolní sestava - opis údajů v záložce DP v kartě zaměstnance

2005.04.05a / 08:00
01) Mzdy
- vpravo dole doplněna funkce Generování 912 (vrácení přeplatku)
- oprávnění 8224
- lze použít pouze pro období 53 = 2005/3
- spustit POUZE jednorázově !
- funkce doplní do měsíčních složek mezd SLOM 912 se záporně
uvedeným přeplatkem v poli KCSV
- o generování se vytvoří protokol v \TEMP\912.txt
- správnost lze ověřit na konkrétním zaměstnanci při výpočtu mzdy
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v kartě zaměstnance

2005.04.01e / 15:00
01) Mzdy
- roční vyúčtování daně z příjmu - pole jsou zablokována, aby
nemohlo dojít k nechtěnému přepisu

11.76 Přesčasy
FAQ - Mzdy - přesčasy a příplatky
- 1. PŘESČASY
- pokud zadáváte přesčasy, zadejte POUZE mzdovou složku 212 a počet hodin
přesčasu, pole sazba nechejte NEVYPLNĚNÉ.
Program bere údaje pro výpočet procentní sazby z karty zaměstnance,
záložka CN-časová náhrada (tak to má být podle zákoníku práce atd.).
Ve mzdovém lístku se přesčas objeví na dvou řádcích jako mzdová složka
181, tj. základ přesčas (průměrný hodinový výdělek) plus složka 212,
tj. příplatek ve výši 25 % ke každé hodině přesčasu.

11.77 Převod do následujícího měsíce
2010.11.04a / 18:00
003) Mzdy / Převod mezd do následujícího měsíce
- upraveno

2004.07.07b / 16:00
02) Mzdy / Číselníky/Převod mezd
- před převodem doporučujeme provést archivaci dat !
- Převod dat do následujícího měsíce
- kopíruje tabulky:
aarmQZ11 - karty zaměstnanců
aarmQZ13 - rodinní příslušníci
aarmQZ24 - trvalé složky mezd
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(tabulka aarmQZ24 - složky mezd - se v novém měsíci založí prázdný)
- provede se jednorázově po definitivním výpočtu mezd a tisku všech
sestav aktuálního měsíce
- nelze opakovat, pokud jiz tabulky následujícího měsíce existují
(pro opakování je nutné je ručně smazat)
- Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská
- Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
- Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc
- nastaví se (předchozí) měsíc, ze kterého mají být data do aktuálního
měsíce doplněna
- např. při uzavření mezd v 6. měsíci 2004 se provede:
1) Převod dat do následujícího měsíce
2) v Servis / Konfigurace / Mzdy / Období se nastaví následující měsíc/rok, t.j. 7/2004
3) po ukončení a opětovném spuštění programu se data pro . měsíc doplní daty
z 6. měsíce:
- v nastavovacím poli se zvolí 6 (aktuální měsíc - 1)
- Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská
- Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
- Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc

Převod mezd
V průběhu roku zde po odsouhlasení všech údajů v měsíčním zpracování mezd a konečném provedení
výpočtu mezd volíme převod mezd do dalšího měsíce. Postup na přelomu roku je rozdělen do dvou
kroků, které jsou podrobně popsány přímo v záložce.
Nejprve přihlášeni v novém účetním období provedeme převod mezd z měsíce 12 do 1. nového roku a
poté provedeme všechny kroky uvedené v záložce Převod mezd do roku 2007.

11.78 Převod mezd do nového roku
2021.01.14a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe
001) 2110 - Mzdy - převod do roku 2021

Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2021
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=======================================
!!! Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte
=======================================
1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaK?QZ*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2021.01.14a
3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2020
t.j. 4+1 tabulky aaK?QZ*.* + aaK_QZ40
žádné tabulky aaL?QZ*.* by neměly existovat
4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2020 (např. s datumem 31.12.2020)
5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2020
6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [L1]
tato operace je VELMI pomalá, pro tisíce zaměstnanců může trvat řadu hodin
kombinují se při ní všechna data za všechny zaměstnance za všech 12 měsíců
před importem do datového skladu 12/2020 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2020 a proveďte import do datového skladu aaK_QZ40
do měsíce 12/2020
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2021
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2021 / 1
7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2021
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
8) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2021
11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
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do roku 2021 včetně výpočtu mezd

2019.01.12b / 10:00
002) převod mezd do roku 2019

FAQ - Parametry mezd pro rok 2019
Kalendář 2019:
// 2019
// http://kalendar.beda.cz/rocni-planovaci?type=s1
// http://www.kalendar-online.cz/planovaci-kalendar
INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[01].Dny:='3111221111122111112211111221111';
INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[01].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[02].Dni:=28;
//
'............................xxx';
INI_MZDY_BR[02].Dny:='1221111122111112211111221111xxx';
INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[02].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[03].Dny:='1221111122111112211111221111122';
INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[03].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[04].Dny:='111112211111221111322311112211x';
INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[04].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[05].Dny:='3112211311221111122111112211111';
INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[05].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[06].Dny:='221111122111112211111221111122x';
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INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=20;
INI_MZDY_BR[06].Fond:=20;
INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[07].Dny:='1111342111112211111221111122111';
INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[07].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[08].Dny:='1122111112211111221111122111112';
INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[08].Fond:=22;
INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[09].Dny:='211111221111122111112211111421x';
INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[09].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[10].Dny:='1111221111122111112211111223111';
INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=22;
INI_MZDY_BR[10].Fond:=23;
INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;
//
'..............................x';
INI_MZDY_BR[11].Dny:='122111112211111241111122111112x';
INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=21;
INI_MZDY_BR[11].Fond:=21;
INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;
//
'...............................';
INI_MZDY_BR[12].Dny:='2111112211111221111122133312211';
INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=19;
INI_MZDY_BR[12].Fond:=22;
Parametry:
// INI_MZDY_MinimalniMzda:=11000.0 {2015: 9200.0, 2016 9900.0};
// INI_MZDY_MinimalniMzda:=12200.0; // 2018
INI_MZDY_MinimalniMzda:=13350.0; // 2019
// INI_Mzdy_ZP_970:=1647.0; // minimalni ZP = min. mzda * 0.135 2018
INI_Mzdy_ZP_970:=1803.0; // minimalni ZP = min. mzda * 0.135 2019
//==============================================================
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;
INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;
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INI_MZDY_LimitSrazkoveDane:=10000.0;
INI_MZDY_ProcentoSrazkoveDane:=15.0;
INI_MZDY_ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0;
INI_MZDY_SlevaPoplatnik:=24840.0;
INI_MZDY_SlevaDite:=13404.0;
INI_Mzdy_Dite890:=INI_MZDY_SlevaDite/12.0;
INI_MZDY_SlevaDiteZTP:=26808.0;
INI_MZDY_SlevaCastecnyID:=2520.0;
INI_MZDY_SlevaPlnyID:=5040.0;
INI_MZDY_SlevaZTP:=16140.0;
INI_MZDY_SlevaStudent:=4020.0;
INI_MZDY_MinHodMzda_800:=79.80 {2015: 55.00};
INI_MZDY_MinHodMzda_775:=82.40 {2015: 56.80}; // 55.00/775*800
INI_MZDY_MinHodMzda_750:=85.10 {2015: 58.70}; // 55.00/750*800
INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin:=156.88;
// 2019 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 1882.5 / 12 = 156.875
// 2018 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 1957.5 / 12 = 163.125
// 2017 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 2080/8 x 7.5 = 1.950 / 12 = 162.50
// 2015 = pocet hodin za rok pro 7,5 = 252 x 7.5 = 1.890 / 12 = 157.50
Nemocenská:
Redukční hranice První
Rok 2018
1 000 Kč
Rok 2019
1 090 Kč
Redukční hranice První
Rok 2018
175,00 Kč
Rok 2019
190,75 Kč

Druhá
1 499 Kč
1 635 Kč
Druhá
262,33 Kč
286,13 Kč

Třetí
2 998 Kč
3 270 Kč
Třetí
524,20 Kč
572,25 Kč

DPČ:
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na
nemocenském a důchodovém pojištění
2018 - 2 500 Kč
2019 - 3 000 Kč
Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané
částce měsíčního příjmu maximálně 2999 Kč.
Toho lze využít zejména u dohod o pracovní
činnosti či odměn za výkon funkce.
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2019.01.12a / 00:00
002) převod mezd do roku 2019
003) nastaveny parametry výpočtu mezd pro rok 2019

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2019

=======================================
!!! Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte
=======================================
1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaI?QZ*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2019.01.12a
3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2018
t.j. 4+1 tabulky aaI?QZ*.* + aaI_QZ40
žádné tabulky aaJ?QZ*.* by neměly existovat
4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2018 (např. s datumem 31.12.2018)
5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2018
6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [J1]
tato operace je VELMI pomalá, pro tisíce zaměstnanců může trvat řadu hodin
kombinují se při ní všechna data za všechny zaměstnance za všech 12 měsíců
před importem do datového skladu 12/2018 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2018 a proveďte import do datového skladu aaI_QZ40
do měsíce 12/2018
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2019
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2019 / 1
7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2019
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
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Mzdy

8) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2019
11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2019 včetně výpočtu mezd

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2018
=======================================
!!! Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte
=======================================
1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaH?QZ*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2017
t.j. 4+1 tabulky aaHCQZ*.* + aaH_QZ40
žádné tabulky aaI?QZ*.* by neměly existovat
4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2017 (např. s datumem 31.12.2017)
5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2017
6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [I1]
tato operace je VELMI pomalá, pro tisíce zaměstnanců může trvat řadu hodin
kombinují se při ní všechna data za všechny zaměstnance za všech 12 měsíců
před importem do datového skladu 12/2017 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2017 a proveďte import do datového skladu aaH_QZ40
do měsíce 12/2017
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2018
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2018 / 1
7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2018
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
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8) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2018
11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2018 včetně výpočtu mezd

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018
=======================================
!!! Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte
=======================================
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2017
t.j. 4+1 tabulky aaHCQZ*.* + aaH_QZ40
žádné tabulky aaI?QZ*.* by neměly existovat
4) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2017 (např. s datumem 31.12.2017)
5) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2017
6) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [I1]
před importem do datového skladu 12/2017 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2017 a proveďte import do datového skladu aaH_QZ40
do měsíce 12/2017
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2018
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2018 / 1
7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2018
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
8) Mzdy / Číselníky
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spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
9) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
10) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2018
11) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2018 včetně výpočtu mezd

FAQ - Převod mezd ES manas do roku 2017
=======================================
!!! Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte
=======================================
1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru / v adresáři programu
- alespoň tabulky aaG?QZ*.* (minimálně aaGCQZ*.*) a aaG_QZ40.*
- žádné tabulky aaH?QZ*.* a aaH_QZ40.* by neměly existovat
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2017.01.31a
3) Spusťte program přihlášeni v roce 2016 s datumem 31.12.2016
4) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2016
5) Spusťte: Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
6) pokud program ukončíte (není nutné), spusťte jej znovu přihlášeni
do 31.12.2016
7) před importem do datového skladu 12/2016 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2016 a proveďte import do datového skladu
aaG_QZ40 do měsíce 12/2016
8) po importu do datového skladu 12/2016 ukončete program a spusťte jej
znovu přihlášeni datumem již v roce 2017
9) v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2017 / 1
10) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2017
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
11) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
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12) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
13) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2017
14) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2017 včetně výpočtu mezd

2017.01.13a / 00:00
002) Upraven Převod mezd do roku 2017

2016.01.15a / 00:00
001) Mzdy - Převod do roku 2016
- upraven krok 7. - matoucí hlášení, že byla nastavena konfigurace pro rok 2015,
správně je pro rok 2016, nemá na nic vliv

FAQ - Převod mezd ES manas do roku 2016
=======================================
!!! Tento postup prosím PŘESNĚ dodržte
=======================================
1) zaarchivujte všechna data na účetním serveru
- alespoň tabulky aaF?QZ*.* (minimálně aaFCQZ*.*) a aaF_QZ40.*
- žádné tabulky aaG?QZ*.* a aaG_QZ40.* by neměly existovat
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.14a
3) Spusťte program přihlášeni v roce 2015 s datumem 31.12.2015
4) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2015
5) Spusťte: Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
6) pokud program ukončíte (není nutné), spusťte jej znovu přihlášeni
do 31.12.2015
7) před importem do datového skladu 12/2015 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2015 a proveďte import do datového skladu
aaF_QZ40 do měsíce 12/2015
8) po importu do datového skladu 12/2015 ukončete program a spusťte jej
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Mzdy

znovu přihlášeni datumem již v roce 2016
9) v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2016 / 1
10) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2016
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
11) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
12) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
13) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2016
14) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2016 včetně výpočtu mezd

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
2) Převod mezd z roku 2015 do roku 2016
- od verze programu 2016.01.14

2015.01.14c / 02:00
001) Převod mezd do roku 2015
- konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
v následující verzi programu

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data na účetním serveru - alespoň tabulky aaF?QZ*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2015.01.14c
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014
t.j. 4+1 tabulky aaECQZ*.* + aaE_QZ40
žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)
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3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]
před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40
do měsíce 12/2014
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2015
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
v následující verzi programu
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2015 včetně výpočtu mezd
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
v následující verzi programu

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2015.01.14c
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014
t.j. 4+1 tabulky aaECQZ*.* + aaE_QZ40
žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014
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Mzdy

4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]
před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40
do měsíce 12/2014
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2015
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
v následující verzi programu
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2015 včetně výpočtu mezd
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
v následující verzi programu

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014
t.j. 4 tabulky aaECQZ*.*
žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
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spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]
před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40
do měsíce 12/2014
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2015
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2015 včetně výpočtu mezd
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *F_QZ*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2014
t.j. 4 tabulky aaECQZ*.*
žádné tabulky aaF?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2014 (např. s datumem 31.12.2014)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2014
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [F1]
před importem do datového skladu 12/2014 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2014 a proveďte import do datového skladu aaE_QZ40
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do měsíce 12/2014
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2015
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2015 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2015
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2015
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2015 včetně výpočtu mezd
... konfigurace pro rok 2015 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2015 budou doplněny

2014.01.13b / 14:00
001) Mzdy - upraveno pro převod do roku 2014
- POZOR - tuto nebo novější verzi programu použijte pro převod mezd do roku 2014
- konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

FAQ - Převod mezd v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_QZ*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.13b
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2013
t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*
žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013
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4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [E1]
před importem do datového skladu 12/2013 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2013 a proveďte import do datového skladu aaD_QZ40
do měsíce 12/2013
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2014
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2014
... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2014 včetně výpočtu mezd
... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

FAQ - Převod mezd v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.13b
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2013
t.j. 4 tabulky aaDCQZ*.*
žádné tabulky aaE?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2013 (např. s datumem 31.12.2013)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2013
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [E1]
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před importem do datového skladu 12/2013 nastavte v konfiguraci mezd
období mezd zpět na 12/2013 a proveďte import do datového skladu aaD_QZ40
do měsíce 12/2013
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2014
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2014 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2014
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2014
... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2014 včetně výpočtu mezd
... konfigurace pro rok 2014 a úprava algoritmu výpočtu mezd v roce 2014 budou doplněny

2013.01.15b / 06:00
001) Mzdy
- tuto verzi použijte na všech počítačích, na kterých se pořizují nebo zpracovávají mzdy

2013.01.15a / 00:00
001) Mzdy / Mzdy / Převod mezd / Převod mezd / Převod mezd do roku 2013
- jednorázově spusťte funkci:
7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2013
002) Mzdy - parametry použité pro rok 2013
- Nemocenská 2013:
Výše redukčních hranic pro výpočet nemocenské pro rok 2013 činí:
151.03 Kč / 226.63 Kč / 453.08 Kč
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- další parametry 2013:
PrumernyMesicniFondHodin:=163.125
NormativniNakladyNaBydleni:=5687.0
- další parametry, které zůstávají stejné jako v roce 2012:
MinimalniMzda:=8000.0
DanProcento[1]:=15.0
SlevaPoplatnik:=24840.0
SlevaDite:=13404.0
SlevaDiteZTP:=23208.0
SlevaManzelka:=24840.0
SlevaManzelkaZTP:=49680.0
SlevaCastecnyID:=2520.0
SlevaPlnyID:=5040.0
SlevaZTP:=16140.0
SlevaStudent:=4020.0
ZaokrouhleniNemocenskaDVZ:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniNemocenskaRedukce:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniNemocenskaDavka:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniOCRRedukce:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniOCRDavka:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniTehotenstvi:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniMaterskaDavka:=4 - 1.00 nahoru
ZaokrouhleniMaterskaDavkaDVZ:=4 - 1.00 nahoru
LimitDPCKc:=2500.0
LimitDPDny:=15
ProcentoSPZamestnanec:=6.5
ProcentoSPZamestnavatel:=25.0
NemocenskaDavkaProc_1_3:=25.0
NemocenskaDavkaProc_4_14:=69.0
NemocenskaDavkaProc_15_:=69.0
NemocenskaRedukce480Hranice:=610.0
NemocenskaRedukce690Hranice:=870.0
NemocenskaRedukce690Zaklad_1_3:=549.0
NemocenskaRedukce690Zaklad_4_14:=549.0
NemocenskaRedukce690Zaklad_15_:=550.0
NemocenskaRedukce480Proc_1_3:=90.0
NemocenskaRedukce480Proc_4_14:=90.0
NemocenskaRedukce480Proc_15_:=100.0
NemocenskaRedukce690Proc_1_3:=60.0
NemocenskaRedukce690Proc_4_14:=60.0
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NemocenskaRedukce690Proc_15_:=60.0
OCRProc_1_3:=60.0
OCRProc_4_14:=60.0
OCRProc_15_:=60.0
OCRRedukceProc:=90.0
MaterskaProc:=70.0
MaterskaTydnu28:=28.0
MaterskaTydnu37:=37.0
ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0
Procento212:=25.0
Procento215:=30.0
Procento243:=10.0
Procento261:=10.0
ZivotniMinimumJednotlivce:=3410.0
ZaokrouhleniSrazkovaDan:=9 - koruny dolu
KCSZ_CelaCastka:='999999.9'
MinHodMzda_800:=48.10
MinHodMzda_775:=49.70
MinHodMzda_750:=51.30
ZP_970:=1080.0 - minimalni ZP
ToleranceVZZP:=5.00
- Kalendář 2013:
01. Dni:=31
Dny:='3111221111122111112211111221111'
PracovnichDni:=22
Fond:=23
02. Dni:=28
Dny:='1221111122111112211111221111...'
PracovnichDni:=20
Fond:=20
03. Dni:=31
Dny:='1221111122111112211111221111122'
PracovnichDni:=21
Fond:=21
04. Dni:=30
Dny:='311112211111221111122111112211.'
PracovnichDni:=21
Fond:=22
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05. Dni:=31
Dny:='3112211311221111122111112211111'
PracovnichDni:=21
Fond:=23
06. Dni:=30
Dny:='221111122111112211111221111122.'
PracovnichDni:=20
Fond:=20
07. Dni:=31
Dny:='1111342111112211111221111122111'
PracovnichDni:=22
Fond:=23
08. Dni:=31
Dny:='1122111112211111221111122111112'
PracovnichDni:=22
Fond:=22
09. Dni:=30
Dny:='211111221111122111112211111421.'
PracovnichDni:=21
Fond:=21
10. Dni:=31
Dny:='1111221111122111112211111223111'
PracovnichDni:=22
Fond:=23
11. Dni:=30
Dny:='122111112211111241111122111112.'
PracovnichDni:=21
Fond:=21
12. Dni:=31
Dny:='2111112211111221111122133312211'
PracovnichDni:=19
Fond:=22

2013.01.14a / 16:00
001) Mzdy - Převod mezd do roku 2013
- převod mezd do roku 2013 proveďte podle postupu - FAQ - Převod mezd do roku 2013
- v další verzi programu bude doplněn bod 7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2013
a další parametry pro výpočet nemocenské podle legislativy platné pro rok 2013
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FAQ - Převod mezd do roku 2013
0) použijte verzi ES manas min. 2013.01.15b / 06:00
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2012
t.j. 4 tabulky aaCCQZ*.*
žádné tabulky aaD?QZ*.* by neměly existovat
při převodu by v síťové verzi NIKDO jiný neměl pracovat se mzdami
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2012 (např. s datumem 31.12.2012)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2012
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [D1]
V Servis / Konfigurace - MZDY nastavte období mezd 12/2012 a proveďte
Mzdy / Mzdy / Datový sklad - Import do datového skladu pro 12. měsíc 2012.
Ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2013
V Servis / Konfigurace - MZDY nastavte období mezd 1/2013
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2013
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2013
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2013 včetně výpočtu mezd

2012.02.03a / 00:00
001) Mzdy
- pro výpočet mezd za leden 2012 použijte min. verzi programu 2012.02.03a / 00:00
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002) Mzdy / Konfigurace
- pole s parametry, které jsou nastaveny napevno, jsou neaktivní
- seznam napevno nastavených parametrů pro rok 2012:
- zaokrouhlení srážkové daně = na koruny dolů
- minimální hodinová mzda = 48.10 pro 8.00 hod
49.70 pro 7.75 hod
51.30 pro 7.50 hod
- minimální ZP = 1080 Kč
- minimální mzda = 8000 Kč
- daň z příjmu = 15%
- slevy na dani:
poplatník = 24840 Kč / 2070 Kč měsíčně, v roce 2011 23640/1970
dítě = 13404 Kč / 1117 Kč měsíčně, v roce 2011 11604/967
dítě ZTP = 26808 Kč
manželka = 24840 Kč
manželka ZTP = 49680 Kč
částečný invalidní důchod = 2520 Kč
plný invalidní důchod = 5040 Kč
ZTP = 16140 Kč
student = 4020 Kč
- průměrný měsíční fond hodin = 168.00
- počet hodin za rok pro 8-mi hodinový úvazek / 12
- limit DPC Kč = 2500
- limit DPP dny = 15
- procento SP zaměstnanec = 6.5
- procento SP zaměstnavatel = 25.0
- normativní náklady na bydlení = 5352 Kč
- životní minimum jednotlivce = 3410 Kč
- minimální procento nepodepsal = 15.0
- procento SLOM 212 = 25.0
procento SLOM 215 = 30.0
procento SLOM 243 = 10.0
procento SLOM 261 = 10.0
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- další důležité parametry výpočtu mezd, které lze nastavit v konfiguraci mezd:
- limit srážkové daně = 5000 Kč
- procento srážkové daně = 15
- procento ZP = 13.5
- koeficient ZP zaměstnanec = 0.333333333333
- denní fond hodin = 7.5
- příplatek odpolední = 2
- příplatek noční Kč SLOM 261 = 10
- procento SLOM 255 = 33.0
- procento SLOM 256 = 33.0
- limit HPP/VPP/DPC = 100
- promile povinné pojištění zaměstnanců = 5.6
- minimum povinné pojištění = 100 Kč

2012.02.02a / 00:00
003) Mzdy
- upravena konfigurace mezd pro rok 2012 - sleva na poplatníka a dítě,
nastaveno jako pevné parametry

2012.02.01b / 13:00
001) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2012
- jednorázově spusťte funkci:
7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2012
- nastavení pro rok 2012 ověřte v konfiguraci mezd a případně upravte
- upraveno - sleva na poplatníka a na dítě
- nainstalujte na všechny počítače mzdové účtárny

2012.01.31b / 06:00
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001) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2012
- jednorázově spusťte funkci:
7. Nastavení konfigurace mezd 1.1.2012
- nastavení pro rok 2012 ověřte v konfiguraci mezd a případně upravte

2012.01.31b / 06:00
002) Úpravy mezd pro rok 2012:
- nastaven kalendář pro rok 2012
- sleva na poplatníka - 2 070 Kč / 24.840 Kč
- sleva na dítě - 1 117 Kč / 13.404 Kč
- Redukční hranice nemocenské
2011 825 1237 2474
2012 838 1257 2514
Redukční hranice
2011 144,38 216,48 432,95
2012 146,65 219,98 439,95

FAQ - Převod mezd do roku 2012
0) K převodu mezd do roku 2012 použijte min. verzi programu
2012.01.15a / 00:00
1) Zaarchivujte data mezd roku 2011
aaB*QZ*.nx1
2) Spusťte program a přihlašte se do datumu 31.12.2011
3) Mzdy musí být v období 12/2011
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte:
Převod dat do následujícího měsíce [C1]
POZOR - před převodem data mezd zaarchivujte!
OK
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~Opravdu chcete provést: [Převod dat do následujícího měsíce] [C1]?
Ano
Hotovo ... Ručně spusťte: Datový sklad / Import dat z měsíce (původního)
OK
Protokol:
Převod mezd do následujícího [C1] měsíce - START [2012.01.14 19:02:16]
Období [BC]
Měsíc [12]
Rok [2011]
Následující období [C1]
[2012.01.14 19:03:27] 1. Zkopírováno: [aaBCQZ11] ==> [aaC1QZ11] ... karty zaměstnanců
[2012.01.14 19:03:27] 2. Zkopírováno: [aaBCQZ13] ==> [aaC1QZ13] ... rodinní příslušníci
[2012.01.14 19:03:27] 3. Zkopírováno: [aaBCQZ24] ==> [aaC1QZ24] ... trvalé složky mezd
[2012.01.14 19:03:27] 4. V konfiguraci nastaveno:Měsíc: 1/2012
Datum: dd.mm.rrrr = 01.01.2012
Datum: rrrr-mm-dd = 2011-12-31
Datum: rrrr-mm-dd = 2012-01-01
Datum: rrrr-mm-dd = 2012-02-01
Datum: dd.mm.rrrr = 01.02.2012
[2012.01.14 19:03:28] 5. Otevřeny tabulky v novém období mezd
[2012.01.14 19:03:30] 6. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská - dokončeno
[2012.01.14 19:03:51] 7. Doplnění DNP - pro měsíc - dokončeno
[2012.01.14 19:03:57] 8. Doplnění dovolená - pro měsíc - dokončeno
[2012.01.14 19:03:59] 9. Mzdový list za všechny zaměstnance - dokončeno
Hotovo ... Ručně spusťte: Datový sklad / Import dat z měsíce (původního)
Převod mezd do následujícího [C2] měsíce - STOP [2012.01.14 19:04:08]
5) Ukončete program a spusťte program a přihlašte se do aktuálního datumu
v rocce 2012
6) Mzdy musí být v období 1/2012
případně nastavte v
Servis / Konfigurace mzdy / Období
7) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2012
Měsíc pro převod musí být nastaven na 12
spusťte postupně kroky 1. - 7.
Posledník krok 7 - Nastavení konfigurace mezd od 1.1.2012
a algoritmus výpočtu mezd pro rok 2012 ještě upravujeme,
definitivní verze bude dostupná v následujících dnech, na
převod mezd do roku 2012 nemají vliv.
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2012.01.15a / 00:00
001) Převod mezd do roku 2012

2011.05.04a / 00:00
004) Mzdy - Převod mezd
- upraveno pro následující rok 2012

2011.02.08a / 16:00
001) Mzdy
- spusťte:
Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2011
7. Nastavení konfigurace mezd 2011 - 1.1.2011
funkce opraví kalendář pro leden 2011 v
Servis / Konfigurace mzdy / Kalendář / Aktuální rok

2011.01.25a / 00:00
003) Projděte prosím správnost nastavení všech parametrů v konfiguraci mezd
a na provedené změny prosím informujte autora programu

FAQ - Převod mezd do roku 2011
0) Prevod je možné provést až po vygenerování mezd za období 12/2010
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2010
t.j. 4 tabulky aaACQZ*.*
žádné tabulky aaB?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2010 (např. s datumem 31.12.2010)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2010
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4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [B1]
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2011
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2011 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2011
postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Mzdy / Číselníky
spusťte Nulování slevy na SP zaměstnavatele
7) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
8) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2011
9) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2011 včetně výpočtu mezd

2009.01.17a / 00:00
003) Převod mezd do roku 2009
0) POZOR - převod se musí provádět MIMO PROVOZ !!!
0) POZOR - tento postup MUSÍ být dodržen !!!
0) POZOR - před převodem doporučujeme všechna data zaarchivovat !!!
0) Ukončete program pokud je spuštěn
1) Spusťte program
2) V okně Přihlášení nastavte datum 31.12.2008 a přihlašte se
3) Mzdy / Mzdy
- Měsíc: MUSÍ být 12/2008
4) Převod mezd / Převod mezd do následujícího měsíce
Spusťte:
Převod dat do následujícího měsíce (91)
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stiskněte OK na hlášení:
POZOR - před převodem data mezd zaarchivujte!
potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete provést: [Převod dat do následujícího měsíce] [91]?
Období mezd (modře nahoře) se změní na Měsíc: 1/2009
Po ukončení se zobrazí hlášení:
Hotovo ... Ručně spusťte: Datový sklad / Import dat z měsíce (původního)
5) Tento krok proveďte, pokud ještě nemáte naimportován měsíc 12/2008
v datovém skladu:
V Servis / Konfigurace mzdy nastavte
Rok: 2008
Měsíc: 12
v Mzdy / Mzdy se přepněte do složky Datový sklad
klikněte na Import dat z měsíce: 12
a stiskněte Import
potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete provést import měsíce [12]/[HS8_QZ40]?
na konci se zobrazí hlášení:
Konec importu.
Funkce může trvat delší dobu.
6) Ukončete program, znovu jej spusťte a přihlašte se
v AKTUÁLNÍM DATUMU (Leden 2009)
V Servis / Konfigurace mzdy nastavte
Rok: 2009
Měsíc: 1
v Mzdy / Mzdy / Převod mezd se přepněte do záložky Převod mezd do roku 2009
1) Spusťte: 1. Nastavení konfigurace mezd 2009 - 1.1.2009
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v poli Měsíc pro převod MUSÍ být nastaveno 12
potvrďte Ano na dotaz
Opravdu chcete nastavit konfiguraci pro rok 2009
zobrazí se zpráva
Konfigurace mezd byla nastavena pro rok 2009 - ověřte v konfiguraci mezd.
2) Spusťte: 2. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská
funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu
na závěr se zobrazí zpráva:
Krok 2. byl proveden.
3) Spusťte: 3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu
na závěr se zobrazí zpráva:
Krok 3. byl proveden.
4) Spusťte: 4. Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc
funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu
na závěr se zobrazí zpráva:
Krok 4. byl proveden.
5) Spusťte: 5. Mzdové listy při převodu
funkce se spustí bez dotazu a může trvat delší dobu
na závěr se zobrazí zpráva:
Krok 5. byl proveden.
6) Spusťte: Převod dat do roku 2009
potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete provést: [Převod dat do roku 2009]?
funkce může trvat delší dobu
na závěr se zobrazí zpráva:
Krok 6. byl proveden.
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7) Spusťte: 7. Nuluj DP
potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete vynulovat parametry DP?
funkce může trvat delší dobu
na závěr se zobrazí zpráva:
Daň z příjmu byla vynulována ...
7) Ověření správnosti převodu
V Servis / Konfigurace mzdy nastavte (pokud není):
Rok: 2009
Měsíc: 1
v konfiguraci Mzdy ověřte:
SP / Výpočet - hodnoty 6.5 a 25
pro ověření vyberte konkrétního zaměstnance a zadejte jej
v Mzdy / Mzdy / Zaměstnanci
- v Seznamu zaměstnanců ověřte:
Měsíční složky mzdy - MUSÍ být prázdné
Mzdový list za rok 2009 - prázdný
Mzdový list za rok 2008 - za celý rok 2008
Opravit - Karta zaměstnance:
- Dovolená - mělo by být:
Nárok na dovolenou BR: původně nastavené
Zůstatek dovolené BR: -"Převod loňské dovolené
a
Zůstatek loňské dovolené
= zůstatek dovolené z roku 2008
Čerpání MR v BR
a
Čerpání BR v BR
= vše nulové
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- CN - Časová náhrada
mělo by být vyplněno pouze - z řádku 4.Q z roku 2008
(ostatní nulové):
Výdělek průměrný CN
Hodiny pro CN
Mzdy pro CN
- Průměrný výdělek
údaje vyplněny v levé části Minulý rok podle
údajů Běžný rok v roce 2008
pravá část Běžný rok nulová
- DNP - Dávky Nemocenského Pojištění
vše nulová a prázdné
- DP
spusťte funkci:
Číselníky / Přehled daně z příjmu 2008 - Sestava
vše musí být nulové

FAQ - Převod mezd do roku 2008
1) Před převodem mezd doporučujeme zaarchivovat data mezd z období 12/2007
t.j. 4 tabulky aa7CQZ*.*
žádné tabulky aa8?QZ*.* by neměly existovat
2) Při převodu spusťte program přihlášeni v roce 2007 (např. s datumem 31.12.2007)
3) V Mzdy / Mzdy ověřte (nahoře modrým), že jste v období mezd 12/2007
4) Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce
spusťte Převod dat do následujícího měsíce [81]
po převodu ukončete program a spusťte jej znovu přihlášeni datumem již
v roce 2008
v Servis / Konfigurace mzdy nastavte období mezd na 2008 / 1
5) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2008
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postupně spusťte kroky 1. - 7.
Měsíc pro převod by měl být nastaven 12
6) Ukončete program a spusťte jej pod aktuálním datumem
7) Ověřte nastavení konfigurace mezd pro rok 2008
8) Ověřte na kartě nějakého zaměstnance správné nastavení a převod dat
do roku 2008

2008.01.14b / 17:00
001) Převod mezd do roku 200
- doplněn krok 7. - Vynulování DP

2007.01.25a / 13:00
001) Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2007
- doplněna funkce Doplnění dovolená 20 => 22 (vpravo dole)
oprávnění: 8515 Mzdy
funkce nastaví pole NADO - Nárok na dovolenou pro rok 2007
na 22 dní, pokud byla původní hodnota 20
po dokončení funkce zobrazí celkový počet změněných karet
zaměstnanců

2007.01.22a / 10:00
002) Převod mezd do roku 2007
oprávnění:
8507 Mzdy
8508 Mzdy
8509 Mzdy
8510 Mzdy
8511 Mzdy
8512 Mzdy

- 1. Nastavení konfigurace mezd 2007
- 2. Doplnění CN 1-měsíc + nemocenská
- 3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
- 4. Doplnění dovolená - zvolený měsíc
- 5. Mzdové listy při převodu
- 6. Převod dat do roku 2007

Převod mezd do roku 2007 spusťte přihlášeni v lednu 2007 v období
mezd 1/2007!
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Pokud jste v období mezd 12/2006, proveďte přihlášeni v lednu 2007
Převod dat do následujícího měsíce.

2007.01.17a / 12:00
001) Mzdy - Převod mezd do roku 2007
- pokud jste tak již neučinili dříve a období mezd není 1/2007 spusťte:
- v Mzdy / Převod mezd / Převod dat do následujícího měsíce (71)
- v Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2007 postupně spusťte:
Měsíc pro převod nastavte na 12
1. Nastavení konfigurace mezd 2007 - 1.1.2007
2. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská
3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
4. Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc
5. Mzdové listy při převodu
6. Převod dat do roku 2007

2006.01.17a / 09:00
002) Mzdy - převod dat do roku 2006
- v Mzdy / Číselníky/Převod mezd spusťte
Převod dat do následujícího měsíce
pokud jste tak již neučinili dříve a období mezd není 1/2006
- v Mzdy / Číselníky/Převod mezd postupně spusťte:
1. Nastavení konfigurace mezd 2006 - 1.1.2006
2. Doplnění CN 1-měsíc + přehled nemocenská
3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
4. Doplnění dovolená - pro zvolený měsíc
5. Mzdové listy při převodu
6. Převod dat do roku 2006
- připravena změna konfigurace od 1.7.2006
- minimální mzda
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- mzdové tarify

11.79 Příloha k žádosti o nemocenské
2018.05.22a / 00:00
002) Mzdy
- Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
- ověřena správnost generování - částka vyměřovacího základu - i při použití nové SLOM 773
- na všech počítačích, na kterých se zpracovávají mzdy, MUSÍ být nainstalována aktuální verze
programu 2018.05.22a nebo novější

2016.04.28a / 11:00
001) Mzdy
- upravena sestava Příloha k žádosti o nemocenské pro 2/2016

2016.02.01a / 00:00
001) Mzdy
- aktualizován formulář:
- Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 2016
ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016.
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F7D1E016-DE93-4C23-A21A-DA162D009977/0/8962110.pdf

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
5) Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 2016
ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016.
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2016
zatím není dostupný
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2015.06.08a / 00:00
002) Příloha k žádosti o dávku - XML
- vygenerují se 2 totožné XML:
\DATA\priloha.XML
... lze použít pro jednorázové odeslání posledního XML
\DATA\PRIxxxxx.XML
... kde xxxxx je 5-ti místné číslo zaměstnance s úvodními nulami
... lze postupně vygenerovat pro požadované zaměstnance a následně postupně odeslat XML
obsah XML (druhého) se zobrazí po prohlížení tiskové sestavy
- XML lze uploadovat sem:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2015
importovaný XML zde lze ověřit na správnost, upravit a přímo odeslat přes datovou schránku
- definice XML NEMPRI je zde:
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/nempri/
- v pravé části okna Nemocenská 2015+ doplněny vpravo parametry pro XML NEMPRI, jejich popis je
zde:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/67E0B20C-5C10-41D0-BF71-ED9DA68DE26E/0/
DV_NEMPRI_v22_20150312.pdf

2015.06.05a / 00:00
001) Mzdy - Příloha k žádosti o dávku
- upraveno dle formuláře ČSSZ - 89 621 9 II/2015
- Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+ (dříve 2009+)

2015.02.26a / 00:00
003) Mzdy - Příloha k žádosti o nemocenské
- nastaví se kód a místo OSSZ na 891 a Ostrava a aktuální datum
- jméno a příjmení se nastaví z karty zaměstnance z pole Jméno v záložce Osobní údaje
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2015.02.25a / 00:00
001) Mzdy - Sestava 313 - Příloha k žádosti o nemocenské
- Karta zaměstnance / sestavy / Nemocenská 2009+
- aktualizováno
- doplněno 8 nových polí pro vygenerování sestavy, vyplněná pole se uloží

11.80 Příplatky
FAQ - Mzdy - přesčasy a příplatky
- 2. PŘÍPLATKY SOBOTNÍ AJ.
- zadáváte jako složku mzdy 243, opět pouze počet hodin a pole sazba nulové.
Pokud je práce v sobotu zároveň prací přesčas, musí být tyto hodiny
uvedeny jednou jako práce přesčas (složka mzdy 212, viz výše) a podruhé
jako sobotní příplatek (složka mzdy 243). Sobotní příplatek musí být
podle zákona minimálně 10 % (což znamená, že může být větší, stejně jako
všechny další typy příplatků) a ve mzdovém lístku se objeví u této složky
pouze oněch 10 % příplatku za každou odpracovanou hodinu.
- 3. KONFIGURACE
- protože výše příplatků je stanovena pouze jako minimální, je možno
v konfiguraci procentní výši příplatků nastavit v záložce Mzda v pravém
sloupečku procento 243

11.81 PVPOJ
2021.04.20a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2157 - Mzdy - XML - Přehled o výši pojistného na SP
- XML PVPOJ doplněno o 3 nová pole - verze XML 2021

2020.07.17a / 00:00
003) Mzdy - PVPOJ XML
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- upraven XML

2020.07.15a / 00:00
001) Mzdy - 2026 - Mzdy - Přehled o výši pojistného XML PVPOJ
- popis:
https://www.cssz.cz/e-podani-prehled-o-vysi-pojistneho
- XML lze vytvořit a uploadovat zde:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2016
a pro červen-srpen 2020:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2020
- v programu doplněna funkce:
Mzdy / XML/ELDP / PVPOJ / Generuj XML PVPOJ
funkce nemá oprávnění
vytvořený XML je samopopisný
- nastavené údaje se doplní z:
Servis / Konfigurace mzdy / Firma + OSSZ
ostatní údaje vyplňte v okně
- zaškrtněte Červen - Srpen 2020 pokud jde o toto období
- zatím funkce generuje pouze řádný typ přehledu,
opravný a storno bude v dalších verzích programu
- cesta k vytvořenému XML:
PVPOJ.XML v podadresáři \DATA programu

11.82 Rekapitulace
2015.03.24a / 00:00
001) Mzdy
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- Výpočet mezd / REKAPITULACE * Tisk - Kontr. zprac. ===> podklad pro odvody + KPC
- Výběr rekapitulace: 5 - SLOM: 632
- na závěr sestavy doplněn součet do 2.500 Kč a od 2.501 Kč
Př.:
Celkem

=

598580.00 Kč

Celkem do 2.500 Kč =
Celkem od 2.501 Kč =

141468.00 Kč
457112.00 Kč

2007.08.27a / 12:00
001) Mzdy
- sesouhlasena sestava 116 pro SP na celkovou rekapitulaci mezd
- doplněn celkový součet hrubé mzdy a složek mzdy 631/753/772

2007.07.02b / 21:00
001) Mzdy
- v rekapitulaci mezd vyměřovací základ ZP i SP neobsahuje SLOM 631 a 753
- v rekapitulaci mezd a odvodech do banky se počítá SP za zaměstnavatele
z celkového vyměřovacího základu SP * 26%

2004.07.16a / 07:00
01) Mzdy
- Rekapitulace a Rekapitulace středisková
- po sestavě rekapitulace se nabídne k prohlížení a tisku stejná sestava
s řádky omezenými na délku 62 znaků pro tisk největším možným fontem

11.83 Rekapitulace roční
2014.12.02b / 12:00 BETA
001) Mzdy - Roční rekapitulace mezd - středisková
- upraveno na střediska 9xxx
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2010.01.23a / 12:00
003) Mzdy - Roční rekapitulace
- upraveno

2007.12.04a / 09:00
001) Mzdy / Výpočet mezd / Roční rekapitulace mezd - středisková
- vpravo dole doplněno zaškrtávací pole do 10. měsíce
po jeho zaškrtnutí se do roční střediskové rekapitulace berou jen
měsíce 1. - 10. ve zvoleném roce

11.84 Rekapitulace středisková
2008.12.11b / 10:00
001) Mzdy
- upravena Rekapitulace středisková - nadpis za středisko
- upraven přehled ZP pro pojišťovnu Agel

2008.02.22a / 00:00
001) Mzdy / Výpočet mezd / Rekapitulace středisková + zaúčtování XML
- pro uživatele 112016 se použije následující překódování mzdových
středisek (Strk) na účetní použité v XML (XMLStrk):
if (Strk>=110) and (Strk<=131) then XMLStrk:= 3 else
if (Strk>=132) and (Strk<=132) then XMLStrk:= 1 else
if (Strk>=140) and (Strk<=140) then XMLStrk:= 7 else
if (Strk>=141) and (Strk<=142) then XMLStrk:= 1 else
if (Strk>=150) and (Strk<=150) then XMLStrk:= 3 else
if (Strk>=160) and (Strk<=160) then XMLStrk:= 7 else
if (Strk>=170) and (Strk<=170) then XMLStrk:= 7 else
if (Strk>=210) and (Strk<=250) then XMLStrk:= 4 else
if (Strk>=260) and (Strk<=260) then XMLStrk:= 20 else
if (Strk>=310) and (Strk<=340) then XMLStrk:= 5 else
if (Strk>=410) and (Strk<=442) then XMLStrk:= 6 else
if (Strk>=450) and (Strk<=450) then XMLStrk:= 7 else
XMLStrk:=STRK;
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pro ostatní uživatele se účetní středisko rovná mzdovému

2008.02.21c / 17:00
002) Mzdy / Výpočet mezd / Rekapitulace středisková + zaúčtování XML
- před generováním a importem zaúčtování mezd do účetnictví musí být:
- Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd
- pro všechny složky mezd nastaveny účty MD a DAL
před nastavení účtů jednorázově spusťte funkci Naplnění
pro případné doplnění chybějících složek mezd
všechy účty musí být v účtové osnově - test se provede
automaticky při ukončení práce s číselníkem - pokud jsou
signalizovány některé chybějící účty v účtové osnově
nebo zaúčtování složek mezd doplňte je a znovu spusťte
a ukončete číselník složek mezd dokud je signalizován
nějaký problém
- pokud je číslo účtu zadáno záporně, bude se na účet částka
účtovat záporně, t.j. s obrácením znaménka
u účtování složek mezd 9xx a 9xxx, kde podle střediskové
rekapitulace jsou částky záporné se obrací znaménko
a částka se tedy bere kladně
- zatím napevno je ve funkci definován převod mzdových středisek
na účetní střediska (platí pro uživatele 112016) a zaúčtování:
hrubá mzda ... 521111 / 331101
... účtuje se celkový součet, v číselníku složek mezd pro
složky mzdy 093 - 632 musí být nastaveny nulové účty pro
zaúčtování
ZP zaměstnavatel ... 524121 / 336201
SP zaměstnavatel ... 524111 / 336101
... pro střediskové zaúčtování je za každé středisko stanoveno
s přesností na 1 halíř z vyměřovacího základu za středisko
výsledný součet ta může být o cca. 0,50 Kč odlišný od
SP zaměstnavatel počítané za celou firmy z celkového
vyměřovacího základu SP za všechny mzdy
v dalších verzích programu bude doplněno obojí nastavení do
konfigurace
pro neexistující převod mzdového střediska se nastaví středisko 9999
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pokud je v číselníku složek mezd pro danou složku mzdy nastaven
alespoň jeden z účtů MD/DAL jako nulový nebo pokud složka mdzy neexistuje
v číselníku složek mezd, potom se obrat na složce mzdy neúčtuje
střediskově se účtuje pouze na účty 5xx a 6xx
- po generování se zobrazí středisková rekapitulace mezd,
následuje protokol o generování XML souboru se součty
a následně XML soubor pro import do účetnictví
- účtují se samostatně jednotlivé řádky ze střediskové rekapitulace,
v poznámce řádku je uvedeno období mezd, složka mzdy, mzdové středisko
a název složky mzdy pro snadnou identifikaci zaúčtování v rámci
střediskové rekapitulace
- pro import do účetnictví se použije funkce:
Účetnictví / Účetnictví / Účetní doklady - Import XML
- vybere se importní XML soubor umístěný v podadresáři \DATA
s označením např.:
MZDY_2008_01_HR.xml
t.j. období mezd 2008/1 pro agendu HR
- pokud existují všechny účty, střediska a typ dokladu použité
v XML zobrazí se celkové obraty na účtech MD/DAL a protokol
o importu a po ESC a povolení importu se import provede,
jinak se zobrazí jen protokol importu a je nuné v něm vyhledat
řádky obsahující CHYB a před opakovaným importem požadované
údaje doplnit
v protokolu je na konci také součet obratů MD a DAL a počet
řádků, které se zaúčtují
- skutečné zaúčtování se provede pouze pokud v XML souboru
neexistuje žádný neznámý účet nebo středisko nebo typ dokladu
pro zaúčtování

2008.02.20b / 13:00
001) Mzdy / Mzdy / Výpočet mezd - Rekapitulace středisková + zaúčtování XML
- zcela přepracováno, zatím se po střediskové rekapitulaci nabídnou
k zobrazení data, která se budou zaúčtovávat na jednotlivé účty a střediska
složka mzdy, středisko mzdové, částka, popis
na konci jsou součty, ze kterých se bude vycházet pro zaúčtování
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např. SP za zaměstnavatele - bude vypočítáno z vyměřovacího základu
_S1_SumaSPVZ
kompletní funkce generování XML bude v dalších verzích programu

2007.08.14a / 00:00
001) Mzdy - zaúčtování v rámci střediskové rekapitulace
- středisková rekapitulace mezd na konci doplněna součty za všechna
střediska
- XML pro zaúčtování
- ZPZamestnavatel - účtováno MD 524121 střediskově / DAL 336201
- SPZamestnavatel - účtováno MD 524111 střediskově / DAL 336101

2007.07.02a / 15:00
001) Mzdy
- Generování hromadného příkazu do banky po střediskové měsíční
rekapitulaci mezd
- oprávnění: 8559 Mzdy - Hromadný příkaz do banky
002) Mzdy
- upraveno generování střediskové měsíční rekapitulace mezd

2005.10.27c / 18:00 BETA
001) Mzdy / Výpočet mezd
- Rekapitulace středisková + zaúčtování XML
- současně se sestavou se vytvoří exportní soubor zaúčtování mezd
do účetnictví
c:\MZDY_rrrr_mm_aa.xml
kde rrrr je rok zpracování mezd
mm je měsíc zpracování mezd
aa je agenda
a dále šablona c:\manasuct.xml pro test a prohlížení XML souboru
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v Internet Exploreru
do exportního XML se zařadí POUZE ty složky mezd, které mají
v číselníku složek mezd uveden účet MD i účet DAL, to stejné
platí pro účty MD/DAL pro celkem SP/ZP za zaměstnavatele
nastavené v konfiguraci mezd
protokol o zaúčtování se nabídne jako 3. sestava v pořadí

11.85 Rekapitulace za SLOM
2010.10.18a / 13:00
001) Mzdy / Výpočet mezd / Rekapitulace za SLOM (5)
doplněn součet částky, ostatní součty jsou v rekapitulaci celkem

2010.08.06a / 12:00
005) Mzdy
- Rekapitulace - 5-SLOM pro zadané SLOM
doplněno jméno zaměstnance

2007.11.10a / 10:00
002) Mzdy
- rekapitulace mezd za skupinu SLOM doplněna o SLOM 926 a 967

11.86 Rodné číslo
2005.12.03a / 00:00
001) Mzdy
- zahrnuto zpracování rodného čísla cizinců

11.87 Sestavy
2017.11.07a / 00:00
002) Mzdy
- sestava 137 po měsících - v jednom řádku
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2017.10.16a / 00:00
002) Mzdy
- pracovní verze sestavy 137 po měsících

2017.10.12a / 00:00
002) Mzdy
- pracovní verze sestavy 137 po měsících

2017.04.30a / 00:00
004) Mzdy - pouze uživatel 112016
- upraveno generování sestavy 116 - SP

2016.01.31a / 00:00
004) Mzdy
- aktualizována sestava 139 na: 25 5460 MFin 5460 - vzor č.23

2016.01.31a / 00:00
005) Mzdy
- sestavy 136 a 137 řazeny a sečítány podle rodného čísla

2015.09.30a / 00:00
001) Mzdy
- v sestavách nahrazeno:
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
textem platným od 1.10.2015:
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Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

2015.08.20a / 00:00
001) Mzdy
- Sestava 121 - ZP
- upraveno pro SLOM 631

2015.07.16a / 00:00
001) Mzdy - Sestava 116 - ZP
- doplněni i odpovídající zaměstnanci na dohodu

2015.04.22a / 15:00
001) Mzdy - Sestava 116 - SP
- rozšířeno na všechny zaměstnance

2014.06.02a / 00:00
001) Mzdy - Sestavy
- doplněna sestava:
Funkce DO {214}
- oprávnění:
3214 MZDY
3714 MZDY
4214 MZDY
5214 MZDY
6214 MZDY
6714 MZDY

- Sestava 214 - Generování + Tisk
- Sestava 214 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 214 - Tisk
- Sestava 214 - Protokol
- Sestava 214 - Editace
- Sestava 214 - Editace

- v záložce Parametry sestavy:
- Datum OD
- Datum DO
- řazeno podle datumu Funkce DO a jednotlivých sloupců
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- Př.:
Funkce DO
1/2014

Strana :

1

Funkce DO
STRK
OSCP Jméno
Dat. nar.
Název funkce
============================================================================================
2014.01.01
170
111 Jméno 1
01.02.1934 manager marketingu
2014.01.07
777 Jméno 2
.
11.12.1965 manager marketingu

Datum OD: 01.01.2014
Datum DO: 07.01.2014

- Př. SQL:
SELECT
*
FROM
(
SELECT
CAST(HM AS Date) AS FunkceDO,
STRK,
OSCP,
JMNO AS Jmeno
FROM
HRE1QZ11
) AS x
WHERE
FunkceDO >= DATE '2014-01-02'

2014.04.22a / 00:00
001) Mzdy
- sestava 301 upravena pro rok 2014

2014.02.10a / 00:00
001) Mzdy
- upravena sestava:
Zúčtování penzijního připojištění [QZ11/ML] {311}
upraven limit na 30.000 Kč
- upravena sestava:
VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
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a z funkčních požitků
max. hodnota PP je 12.000 Kč, limit je 24.000 Kč
- upraven výpočet nemocenské
- upraven algoritmus pro výpočet mzdy podle FAQ - Mzdy - Výpočet mzdy 2014

2011.03.28b / 11:00
001) Mzdy - Sestavy
- zkráceny pracovní smlouvy vynecháním prázdných řádků:
01 - Pracovní smlouva
02 - Pracovní smlouva - maloobchod

2010.02.02a / 15:00
006) Mzdy - Sestava 198
- upraveno

2009.01.31a / 00:00
002) Mzdy / Tiskové sestavy / Parametry sestavy
- doplněny parametry pro sestavu 312 - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
- parametry slouží pouze pro vygenerování sestavy a nikam se neukládají
- později doplníme pro nastavení některých parametrů z dat mezd

2009.01.30a / 12:00
003) Mzdy
- doplněna sestava
2009 - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách {312}
zatím bez údajů
- bude ve verzi 2009.01.31
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2008.06.11a / 12:00
002) Mzdy - sestavy
- zrušeno rodné číslo a číslo OP ve všech smlouvách
- upravena sestava 184
- upraveny smlouvy 05 a 06

2008.02.04c / 12:00
001) Mzdy
- karta zaměstnance / Tiskové sestavy
- rozděleno na Sestavy a Smlouvy

2007.10.30a / 00:00
001) Mzdy - Sestava 307 - Čtvrtletní odvod povinného pojištění zaměstnanců
- upraveno bez použití datového skladu mezd

2007.06.05a / 12:00
002) Mzdy - Sestava 307
- upraveno, neobsahuje složku mzdy 631

2007.02.03c / 16:00
003) Mzdy
- sestava 139
- upraveno pro SLOM 915 - srážková daň
vedle tlačítka Sestava by měl být nastaven rok 2006
a poprve při změně roku by mělo být zaškrtnuto pole Načti data
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2007.02.03a / 07:00
002) Mzdy
- sestava 139
- na řádek 12. se bere pouze SLOM 907

2006.02.24b / 07:00
001) Mzdy
- Sestava
Zaměstnanci s opravou daně {135}
rok zvolit vpravo dole - Rok pro tisk = 2005 a Měsíc pro tisk = 12
- Sestava
Průměrné výdělky CN {131}
rok zvolit vpravo dole - Rok pro tisk = 2005 a Měsíc pro tisk = 12

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
02) v sestave 212 doplneno trvale bydliste
03) hlidani deti nad 18 let
Mzdy / Zamestnanci / Deti 18 let
- opravneni 8275 Mzdy - Deti 18 let
- vypise seznam deti, ktere v danem obdobi jiz
maji 18 let a maji nastaven druh vztahu 3
"vyrazeni" ditete je nutne provest pro OSCP rucne,
nelze nijak automatizovat, dite muze studovat

2005.10.01a / 09:00 BETA
19) Doplnena sestava 117
Prehled o vysi pojistneho a vyplacenych davkach
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sestava je generovana z datoveho skladu mezd
20) Doplnena sestava 124
Davky nemocenskeho pojisteni
sestava je generovana z datoveho skladu mezd
21) Doplnena sestava 133
Prumerne vydelky DNP pro nemoc zahajenou v mesici
sestava je generovana z kmenovych dat zamestnancu
za vsechny zamestnance pobirajici mzdu od 1.1.2004
22) Sestava 124 doplnena o poradove cislo radku

2005.07.12e / 16:00
002) Mzdy
- sestava 201 - Počty pracovníků za měsíc
- generuje se pro:
- datum nástupu < 1. den následujícího období
- datum ukončení pracovního poměru >= 1. den následujícího období
- druh vynětí z evidenčního počtu <> 10/21/22
- konec pracovního poměru - důvod <> 135
- ne vedlejší pracovní poměr

2005.02.17c / 15:00
01) MZDY
- Rekapitulace bonusů
- tříděno podle OSČP
- počty jednotlivých složek mzdy 904/905/906/907/908/911

2005.01.20b / 12:00
01) Mzdy / Tisky
- doplněna sestava
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- karta zaměstnance / 139. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti {139}
generováno z datového skladu mezd
pro Sestava 2004

2005.01.20a / 08:00
01) Mzdy / Tisky
- doplněna sestava
306 - Přehled nemocenských ze mzdových listů
pro rok 2004 je nutné nastavit Měsíc pro tisk 12

2004.08.05e / 15:00
01) Mzdy
- sestava 212 - Hromadné hlášení zaměstnavatele pro ZP
- měsíc se bere podle nastavení Měsíc pro tisk
- zahrnou se pouze změny ze zadaného měsíce
- řádky jsou řazeny podle čísla zaměstnance

2004.08.03b / 15:00
01) Mzdy - karta zaměstnance
doplněna sestava pro maloobchod:
304. XXXXXXXX ... Platový výměr MO - příloha k pracovní smlouvě {304}

2004.06.28b / 14:00
01) Mzdy
- tisková sestava 302 - Přehled prémií
- přebírají se pouze údaje z karty zaměstnance
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2004.06.28a / 13:00
02) Mzdy
- tisková sestava 302 - Přehled prémií
- pro maloobchod přebírá mzdovou sazbu ze SLOM 152 - kolektivní mzda maloobchod
z dat mezd měsíce vybraného v poli Měsíc pro data
- pokud je mzdová sazba menší než 500 Kč, bere se jako mzdová sazba násobek
této částky a průměrného měsíčního fondu hodin

2004.06.18e / 14:00
01) Mzdy - sestavy
- Sestava 121 - Zdravotní pojištění
- upraveno DPP
- sestava 116 - Sociální pojištění
- upraveno DPP

2004.06.18d / 11:00
01) Mzdy
- Sestava 121 - Zdravotní pojištění
- upraven počet pojištěnců

2004.06.18c / 10:00
01) Mzdy
- sestava 116 - Sociální pojištění

2004.06.18b / 09:00
01) Mzdy
- sestava 152 - Nárok a čerpání dovolené
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Tiskové sestavy
Panel Tiskové sestavy v modulu mzdy je neustále doplňován o další sestavy. Aktuálně obsahuje základní
sestavy potřebné pro prezentaci výsledků výpočtu mezd seřazené podle abecedy. Některé z nich se dají
tisknout přímo z panelu Výpočet mezd (např. mzdový list ...), většina je soustředěna pouze v panelu
Tiskové sestavy.
V záložce Parametry sestavy můžeme nastavit požadované údaje pro vybrané typy sestav.
V středním výběrovém okně hlavní záložky panelu Tiskové sestavy vybereme požadovanou sestavu
(myší, posuvnými tlačítky) a zvolíme některou z funkcí ve spodní části panelu.
Pokud vytváříme sestavu po provedeném výpočtu, je nutno zvolit tlačítko "Sestava - Generování + Tisk".
Sestava se vytvoří a uloží v datovém skladu mezd, již vygenerovanou sestavu znovu vytiskneme pomocí
tlačítka "Sestava - Tisk".
Měsíc a čtvrtletí pro tisk a data se nastaví automaticky podle aktuálního měsíce zpracování, lze změnit
zadáním jiných údajů nebo za použití šipek na pravé straně pole.

11.88 Seznam zaměstnanců
2010.08.06a / 12:00
002) Mzdy
- okno se seznamem zaměstnanců je zvětšeno na celou obrazovku

2009.08.04a / 00:00
001) Mzdy - Seznam zaměstnanců
- okno zvětšeno

2009.08.03a / 00:00
004) MZDY - Seznam zaměstnanců
- jako 1. doplněn sloupec Sleva SP
005) MZDY - Editace seznamu zaměstnanců
- doplněn sloupec SlevaSP, který se dá editovat a nebo nastavit žlutým polem
Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele vpravo dole
povolené hodnoty jsou 0 / 1
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2007.06.05a / 12:00
001) Mzdy - Seznam zaměstnanců
- Rodinní příslušníci
- Trvalé složky mezd
- Měsíční složky mezd
- upraveny sloupce v seznamu
- po ukončení se jako aktivní nastaví vybraný zaměstnanec

2007.06.02a / 13:00
002) Mzdy - Výběr zaměstnanců
- po stisknutí Enter v poli pro výběr zaměstnanců se použije nová volba
8 - aktivní zaměstnanci pro zobrazení všech aktivních zaměstnanců
- pro zobrazení všech zaměstnanců, včetně neaktivních, slouží volba
0 - všichni zaměstnanci
003) Mzdy - Seznam zaměstnanců
- aktivní zaměstnanci jsou podsvíceni žlutě

2006.07.03a / 13:00
001) Mzdy
- vyhledání zaměstnance podle jména a rodného čísla - implicitně se
vyhledává podle zadaného řetězce zleva (podle příjmení v případě
vyhledání podle jména) - pro plně fulltextové vyhledání podle části
řetězce kdekoliv v rámci jména nebo rodného čísla je nutné zaškrtnout
odpovídající parametr

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
04) pri vyperu zamestnance podle strediska volbou
5 a 6 se nabizi pouze aktivni zamestnanci, pro ktere
se pocitaji mzdy
puvodni volba 5 a 6 je zachovana jako 10 a 11
(pro vsechny zamestnance)
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2005.04.27a / 00:00
01) Mzdy
- Mzdy / Zaměstnanci - přidána funkce Odblokuj
odblokuje síťový přístup ke kartám zaměstnanců

2005.04.22b / 08:00
01) Mzdy
- Seznam zaměstnanců
Mzdový list
ML2004
- tiskne se přímo z BlobMemo polí bez nutnosti obnovení a generování dat

2005.04.21a / 12:00
01) Mzdy
- doplněna funkce Editace seznamu zaměstnanců
- oprávnění 8233
- pole OSČP a RELDP se nedají editovat, pole RELDP lze nastavit dole
- je zablokována editace karty zaměstnance současně více uživateli
- v okamžiku editace karty zaměstnance se nastaví obsah pole Zarazka na 111,
po ukončení editace na 123
- je blokováno zrušení věty zaměstnance, je-li věta editována
- Číselníky / Převod mezd
- doplněna funkce Doplnění karet zaměstnanců
- oprávnění 8234
- doplní pole Příjmení, Jméno, Titul, Ulice, Číslo domu, Obec
z polí Jméno, Bydliště trvalé / Ulice, číslo, Bydliště trvalé / Místo
- spusťte jednorázově, údaje opravte pomocí Editace seznamu zaměstnanců
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2005.03.25a / 08:00
01) Mzdy
- setříděno podle jména zaměstnance a rodného čísla
- sloupce 1-20 doplněny zkratkou významu
- součty formátovány

Zaměstnanci
Úvodní panel (záložka) modulu mzdy slouží k zadávání evidenčních údajů o zaměstnancích a zároveň k
zadávání dat potřebných pro výpočet mzdy v jednotlivých měsících.
Pokud zadáváme data nového zaměstnance, klikneme na tlačítko "Nový zaměstnanec", další postup je
popsán v kapitole Nový zaměstnanec.
Dále můžeme měnit údaje o zaměstnancích v již existující databázi zaměstnanců. Vstup do databáze je
možný po stisku tlačítka "Zaměstnanci". Před touto volbou lze ve sloupci nastavit omezující parametry,
které slouží k výběru části databáze, podrobněji popsáno v kapitole Zaměstnanci - výběr.
Struktura databáze zaměstnanců a práce s ní jsou popsány v kapitole Osobní evidence, v kapitole
Oprava údajů si podrobněji všímáme způsobů a možností oprav údajů na kartách jednotlivých
zaměstnanců.

Výběr ze seznamu zaměstnanců
V úvodním panelu modulu MZDY označíme Omezení výběru:
Po stisku tlačítka "Zaměstnanci" se otevře seznam zaměstnanců podle předtím zvoleného omezení
(kritéria).
Po spuštění modulu MZDY je implicitně nastavena volba 1 - číslo pracovníka, po zadání čísla
zaměstnance a potvrzení „ENTER" se nabídne seznam vybraných zaměstnanců (v tomto případě
obsahuje pouze námi zvoleného zaměstnance).
Pokud chceme otevřít databázi všech aktivních zaměstnanců, stiskneme Enter bez volby omezení
výběru (případně zvolíme 8-aktivní zaměstnanci). Pokud potřebujeme otevřít seznam všech zaměstnanců
(aktivních i neaktivních), zvolíme 0 – všechny věty a potvrzením (kliknutím myší na tlačítko "Zaměstnanci"
nebo klávesou „ENTER") otevřeme tabulku, která obsahuje seznam všech zaměstnanců.
Jednotlivé možnosti výběru:
0 - všichni zaměstnanci - otevře seznam všech zaměstnanců (možno přímo po stisku Enter bez
předchozí volby)
1 - číslo pracovníka - zatrhneme políčko a do bílého pole nad výběrem zadáme číslo pracovníka
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Mzdy

1111

(potvrzení Enter nebo stisk klávesy Zaměstnanci)
2 - jméno (část jména) - zaškrtneme políčko a do bílého pole zadáme jméno, například Nový - po stisku
Enter bude seznam obsahovat všechny zaměstnance odpovídající zadanému řetězci
3 - rodné číslo (část rodného čísla) - zadáme kompletní rodné číslo (najde se jeden zaměstnanec) nebo
pouze část, pak bude výběr obsahovat všechny zaměstnance mající v rodném čísle zadaný řetězec
4 - rok narození - seznam bude obsahovat pouze zaměstnance narozené v zadaném roce
5 - STRK - středisko kmenové - všichni zaměstnanci zadaného kmenového střediska
6 - STRK - středisko kmenové - aktivní zaměstnanci - pouze aktivní zaměstnanci zadaného kmenového
střediska
7 - STRV - středisko výplatní - všichni zaměstnanci zadaného střediska výplatního
8 - aktivní zaměstnanci (ENTER) - všichni aktivní zaměstnanci (všechna střediska)

11.89 SLOM - složky mzdy
2020.05.22b / 08:00
001) 2002 Mzdy - nová SLM 983 - Ubytovani
- doplněna nová složka mzdy - 983 - Ubytování
- pracuje se s ní stejně jako se SLM 982 - Záloha z pokladny
- v okně Složky mezd jednorázově spusťte Naplnění

2018.03.22a / 00:00
002) Mzdy - nová složka mzdy
- 773 - lékařská prohlídka
- chová se stejně jako SLM 772
- v okně Složky mezd jednorázově spusťte Naplnění

2018.03.05a / 00:00
003) Mzdy - nová SLOM 634 zrušena, bude řešena ručním zadáním

2018.02.17a / 00:00
002) Mzdy - SLOM 634
- původní výpočet k verzi 2018.01.08a
- zatím použijte původní SLOM 633, nová SLOM 634 bude dostupná v dalších verzích programu
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2018.02.14a / 00:00
002) Mzdy - SLOM 634
- upraveno

2018.02.12a / 00:00
002) Mzdy - uživatel 112016
- doplněna nová SLOM 634 podle zadání
634 - odm. jednat. DPP HP / odm.jednat. HP
- v okně Složky mezd jednorázově spusťte Naplnění

2017.05.11a / 00:00
003) Mzdy
- upravena SLOM 925 podle SLOM 622

2017.04.29a / 00:00
003) Mzdy - SLOM 295
upraveno podle SLOM 622 - odvádí se pouze daň

2016.10.04a / 13:00
001) Mzdy
- doplněna SLOM 576 - překážka zaměstnavatel
- SLOM je 60% CN, obdobně jako SLOM 575 (100% CN)

2016.08.05a / 00:00
001) Mzdy
- pro SLOM 972 Stravenky se do pole Sazba Kč dosadí 27
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2016.08.04a / 00:00
001) Mzdy
- pro SLOM 972 Stravenky se bere zadaná hodnota jako počet stravenek x 27 Kč
pro SLOM 972 se do pole Částka Kč zadá počet stravenek a potvrdí Enter,
obsah pole se změní na 27 násobek zadaného počtu

2016.06.29a / 00:00
001) Mzdy
- doplněna nová SLM 972 - stravenky MO
- chová se stejně jako SLM 971 - stravenky
- pro doplnění spusťte jednorázově:
Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd / Naplnění
(vpravo dole)

2016.03.10a / 00:00
002) Upraveny složky mezd
361 prémie z tržby
362 odměny jednorázové a mimořádné
- v číselníku složek mezd jednorázově vpravo dole spusťte
Naplnění

2016.02.10c / 14:00
001) Mzdy
- upraven výpočet mzdy pro SLM 622 Odstupné

2016.02.10b / 06:00
001) Mzdy
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- 622 Odstupné - upraveno, počítá SP+ZP

2014.02.13a / 12:00
001) Mzdy
- složka mzdy 364
- název při výpočtu mezd upraven na ŽPPP nad 30000
- v Mzdy / Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd
pro SLOM 364 upravte název
z: ŽP + PP nad 24.000 Kč ročně
na: ŽP + PP nad 30.000 Kč ročně
- DP - penzijní připojištění - pole 7
- bere se zadaná hodnota 12.000 - 24.000 a odečte se od ní 12.000
- zadaná hodnota do 12.000 se bere nulová
- zadaná hodnota nad 12.000 se bere 12.000

2013.03.04a / 00:00
001) Mzdy
- doplněna složka mzdy:
295 - náhrada ztráty výdělku / náhr. ztr. výdělku
doplní se ve Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd - vpravo dole Naplnění
chová se stejně jako složka mzdy 631 - DPP

2013.01.11a / 12:00
001) Mzdy
- doplněna složka mzdy:
295 - náhrada ztráty výdělku / náhr.ztr.výdělku
doplní se ve Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd - vpravo dole Naplnění
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chová se stejně jako složka mzdy 631 - DPP

2012.07.02a / 00:00
001) Mzdy
- doplněna nová složka mzdy
633 - odměna jednatelů
odpovídá složce mzdy 631 - DPP
složku mzdy 633 doplňte funkcí:
- Mzdy / Číselník / Číselník složek mezd - Nastavení ... vpravo dole
následně doplňte pro nové SLOM Účet MD/DAL pro zaúčtování

2012.06.13a / 00:00
001) Mzdy / SLOM 772
- upraven základ pro DNP, pokud je SLOM 772 zadána i ručně
projeví se po převodu mezd do následujícího měsíce

2012.03.12a / 13:00
001) Mzdy
- upravena mzdová složka 364 - částka nejde do hrubé ani čisté mzdy

2012.02.02a / 00:00
002) Mzdy
- upraven výpočet pro SLOM 261

2012.01.31b / 06:00
003) Mzdy - upraveny SLOM - v číselníku složek mezd spusťte vpravo dole Naplnění:
SLOM 212 = 25% - přesčas 25%
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SLOM 215 = 30% - př.z.p.v.s.30%
SLOM 243 = 10% - přípl. So 10%
SLOM 261 = 10% - noč.přípl. 10%
SLOM 310 = 10% - pohotovost 10%

2012.01.31b / 06:00
004) Mzdy - nová SLOM:
516 - vyr.měs.fondu / vyrovnání měsíčního fondu
chová se stejně jako SLOM 514

2011.03.28b / 11:00
002) Mzdy - SLOM
- doplněny složky mzdy:
968 - náhrada škody - manka
969 - náhrada škody - auto
pracuje se s nimi stejně jako se složkou mzdy:
967 - náhrada škody
- pro doplnění obou nových složek mezd spusťte:
Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd / Naplnění (vpravo dole)

2010.07.08a / 00:00
001) Mzdy
- doplněny 3 nové složky mezd:
580 - školení OPLZZ
... obdoba SLOM 579 - ostatní osobní překážky v práci
780 - cestovné OPLZZ
... obdoba SLOM 772 - náhrada za používání vlastních pracovních pomůcek
980 - záloha na cestovné OPLZZ
... obdoba SLOM 982 - záloha z pokladny
nové složky mzdy se doplní v číselníku složek mezd pomocí funkce Naplnění
(vpravo dole), je možné je doplnit i ručně
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u nových složek mezd doplňte zaúčtování
- doplněn výpočet pro nové složky mezd 580, 780 a 980
je vždy použit algoritmus pro odpovídající složky mezd 579, 772 a 982
včetně sestav

2009.08.04a / 00:00
002) Mzdy
- u mzdové složky 121 a kódu odlišnosti výpočtu 7 (v záložce Mzdové zařazení
v kartě zaměstnance) a nenulovém počtu dní svátků v aktuálním měsíci
se negeneruje složka mzdy 531 a ve složce mzdy 121 se hodiny svátků
neodečítají

2009.01.13b / 09:00
002) Mzdy
- upraveno použití nové složky mzdy 364

2009.01.12a / 10:00
001) Mzdy
- nová složka mzdy 364 nevstupuje do výpočtu PP

2009.01.09a / 13:00
001) Mzdy
- doplněna složka mzdy
364 - ŽP + PP nad 24.000 Kč ročně
ŽPPP nad 24000
pro zadání nadlimitní částky celkového objemu příspěvku na životní
pojištění a penzijního připojištění nad 24.000 Kč za rok
obrat na složce mzdy 364 nevstupuje do CN v Kč ani hodinách
pro doplnění do číselníku složek mezd spusťte:
Mzdy / Mzdy / Číselníky / Číselník složek mezd
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vpravo dole Naplnění
a doplňte Účet MD a Účet DAL pro zaúčtování
- obrat na složce mzdy 251 nevstupuje do CN v hodinách

2008.02.02a / 00:00
002) Mzdy - úprava při ručním zadání mzdových složek

2007.11.12a / 13:00
001) Mzdy
- doplněna složka mzdy
622 - odstupné
zadá se celková částka, neodečítá se ZP ani SP, jen daň
v číselníku složek mezd jednorázově spusťte funkci Naplnění
(vpravo dole) pro její doplnění

2007.11.09a / 00:00
001) Mzdy
- doplněna mzdová složka
967 - náhrada škody
pracuje se s ní stejně jako se složkou mzdy 923 - manka
v číselníku složek mezd jednorázově spusťte funkci Naplnění
(vpravo dole) pro její doplnění
003) Mzdy
- upravena práce se složkou mzdy 923 při ručním zadání záporně

2007.07.10c / 12:00
001) Mzdy
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- doplněna mzdová složka 153 - Doplatek se stejným významem jako 152
- pro doplnění je nutné v číselníku složek mezd vpravo dole spustit
funkci Naplnění

2007.07.03a / 00:00
001) Mzdy
- doplněna sestava s přehledem složek mezd
931/932/933/934 - za zaměstnance, 9352/9353/9354/9355 - za zaměstnavatele
oprávnění 8560
- nové složky mezd 931/932/933/934 a 9353/9354/9355 se doplní v číselníku
složek mezd vpravo dole tlačítkem Naplnění
- mzdové složky 931/932/933/934 se použijí obdobně jako 935

2007.07.02b / 21:00
001) Mzdy
- u složky mzdy 514/515 - absence omluvená/neomluvená se při kratší
absenci než 1 den (zadán den od/do a počet hodin absence) zkrátí
celková odpracovaná doba o počet hodin absence a nemění se nijak
výpočet zdravotního pojištění
zdravotní pojištění se navyšuje teprve u absence trvající min.
1 den (zadán de od/do a počet hodin je nulový)

2007.07.02a / 15:00
003) Mzdy
- doplněny složky mezd za zaměstnavatele:
9353 - zaměstnavatel #3
9354 - zaměstnavatel #4
9355 - zaměstnavatel #5
mají stejné použití jako složka mzdy:
9352 - penzijní připojištění - zaměstnavatel #2
lze je použít např. pro další penzijní připojištění
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nebo životní pojištění hrazené zaměstnavatelem
částka v trvalé složce mzdy se uvede jako záporná, použita bude
v absolutní hodnotě (kladná), pokud se uvede částka kladná,
použije se místo ní výpočet penzijního pripojištění procentem
zadaným v kartě zaměstnance, stejně jako u SLOM 9352

2007.06.08c / 19:00
002) Mzdy - doplněna SLOM
211 - příplatky za práci přesčas 25% (Hruška 25%)
v číselníku složek mezd spusťte jednorázově Naplnění (vpravo dole)
s novou složkou mzdy 211 se pracuje stejně jako s 212/215

FAQ - Přehled složek mezd
093 - oprava pracovních (odpracovaných) dnů
111 - základní plat - měsíční mzda (plat)
121 - časová (hodinová) mzda
122 - časová (hodinová) mzda s výkonnostní odměnou
131 - časová mzda, vyplácená ve výši průměrného výdělku
152 - podílová mzda kolektivní
153 - doplatek
175 - osobní ohodnocení THP
181 - základní mzda (plat) za práci přesčas
211 - příplatky za práci přesčas 25% (Hruška 25%)
212 - příplatky za práci přesčas 25% (Hruška 33%)
215 - příplatky za práci přesčas 50% (Hruška 33%)
236 - příplatky školitelům a instruktorům
241 - příplatek za odpolední směnu
243 - příplatek za sobotu
251 - příplatek za svátek
254 - základní prémie
255 - výkonnostní prémie 1
256 - výkonnostní prémie 2
261 - noční příplatek
293 - nemoc z p. - trvání
294 - nemoc z p. - po sk.
310 - pohotovost 10%
311 - měsíční prémie za přesčas
312 - měsíční výkonnostní prémie 3
321 - měsíční prémie dělníků
325 - pohotovost 25%
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361 - odměny jednorázové a mimořádné
363 - jubilea (nezapočítaná do základů pojištění)
510 - neplacená mateřská dovolená
511 - pracovní neschopnost
512 - ošetřování člena rodiny
514 - neplacené volno, povolené organizací
515 - neomluvená nepřítomnost (absence) v práci
521 - dovolená z běžného roku
522 - dovolená z minulého roku
524 - náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou BR
5241 - náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou MR
531 - náhrada mzdy za státem uznaný svátek
571 - Překážka - lékař
572 - Překážka - doprovod
573 - Překážka - narození
574 - Překážka - svatba
575 - Překážka - úmrtí
579 - ostatní osobní překážky v práci
631 - odměna - dohoda o provedení práce (bez srážky pojištění)
632 - odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění)
711 - refundace mzdy
753 - měsíční odměny učňů v přípravném období
772 - náhrada za používání vlastních pracovních pomůcek
811 - nemoc - dávka nemocenského pojištění
813 - nepracovní úraz
823 - pracovní úraz
841 - podpora při ošetřování člena rodiny - dávka nemocenského poj.
852 - peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená)
901 - zdravotní pojištění
1901 - zdravotní pojištění bez nápočtu
902 - sociální pojištění
911 - daň z příjmu fyzických osob
912 - přeplatky daně vrácené při ročním zúčtování
915 - jiná daň - procentní (10% nebo 15%)
922 - výživné
923 - manka
924 - podnikové půjčky
925 - exekuce
926 - exekuce depon.
935 - penzijní připojištění ALIANZ smluvní - zaměstnanec
9351 - penzijní připojištění ALIANZ smluvní - zaměstnavatel
9352 - penzijní připojištění - zaměstnavatel #2
9353 - zaměstnavatel #3
9354 - zaměstnavatel #4
9355 - zaměstnavatel #5
940 - spoření ostatní
941 - spoření Ostrava
942 - půjčky od zaměstnavatele
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951 - půjčky STSP
971 - stravenky
982 - záloha z pokladny
998 - dobírka mzdy

FAQ - Popis složek mezd
093 - oprava pracovních (odpracovaných) dnů
- Hodiny
111 - základní plat - měsíční mzda (plat)
- Částka Kč
121 - časová (hodinová) mzda
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
- Částka Kč
122 - časová (hodinová) mzda s výkonnostní odměnou
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
131 - časová mzda, vyplácená ve výši průměrného výdělku
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
152 - podílová mzda kolektivní
- Hodiny
- Částka Kč
153 - doplatek
- Hodiny
- Částka Kč
175 - osobní ohodnocení THP
- Částka Kč
181 - základní mzda (plat) za práci přesčas
211 - příplatky za práci přesčas 25% (Hruška 25%)
- Hodiny
212 - příplatky za práci přesčas 25% (Hruška 33%)
- Hodiny
215 - příplatky za práci přesčas 50% (Hruška 33%)
- Hodiny
236 - příplatky školitelům a instruktorům
- Částka Kč
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241 - příplatek za odpolední směnu
- Hodiny
243 - příplatek za sobotu
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
- Částka Kč
251 - příplatek za svátek
- Hodiny
254 - základní prémie
255 - výkonnostní prémie 1
- Hodiny
256 - výkonnostní prémie 2
- Hodiny
261 - noční příplatek
- Hodiny
293 - nemoc z povolání - trvání
294 - nemoc z povolání - po skončení
310 - pohotovost 10%
- Hodiny
311 - měsíční prémie za přesčas
312 - měsíční výkonnostní prémie 3
321 - měsíční prémie dělníků
- i jako trvalá složka mzdy
- Částka Kč
325 - pohotovost 25%
361 - odměny jednorázové a mimořádné
- Částka Kč
363 - jubilea (nezapočítaná do základů pojištění)
510 - neplacená mateřská dovolená
- Den Od
- Den Do
511 - pracovní neschopnost
- Den Od
- Den Do
- Hodiny

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1123

1124

ES manas 2022 - Technická dokumentace

512 - ošetřování člena rodiny
- Den Od
- Den Do
514 - neplacené volno, povolené organizací
- Den Od
- Den Do
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
515 - neomluvená nepřítomnost (absence) v práci
- Den Od
- Den Do
521 - dovolená z běžného roku
- Den Od
- Den Do
- Hodiny
- Částka Kč
522 - dovolená z minulého roku
- Den Od
- Den Do
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
524 - náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou BR
- vyplní se pouze pole Měsíc, Rok a do pole Hodiny se uvede počet dní
5241 - náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou MR
- vyplní se pouze pole Měsíc, Rok a do pole Hodiny se uvede počet dní
531 - náhrada mzdy za státem uznaný svátek
- Den Od
- Den Do
- Hodiny
- Částka Kč
571 - Překážka - lékař
- Den Od
- Den Do
- Hodiny
572 - Překážka - doprovod
- Den Od
- Den Do
573 - Překážka - narození
574 - Překážka - svatba
- Den Od
- Den Do
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575 - Překážka - úmrtí
- Den Od
- Den Do
579 - ostatní osobní překážky v práci
- Den Od
- Den Do
- Hodiny
631 - odměna - dohoda o provedení práce (bez srážky pojištění)
- Hodiny
- Částka Kč
632 - odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění)
- Hodiny
- Sazba Kč/hod.
- Částka Kč
711 - refundace mzdy
- Částka Kč
753 - měsíční odměny učňů v přípravném období
- Hodiny
- Částka Kč
772 - náhrada za používání vlastních pracovních pomůcek
- i jako trvalá složka mzdy
- Částka Kč
811 - nemoc - dávka nemocenského pojištění
- do pole Klíč se zadá datum počátku ve tvaru DD.MM.RRRR
- pokud je 9 v poli Klíč, bere se jako výpočet pole Častka Kč
- Den Od
- Den Do
- Částka Kč
813 - nepracovní úraz
- do pole Klíč se zadá datum počátku ve tvaru DD.MM.RRRR
- pokud je 9 v poli Klíč, bere se jako výpočet pole Častka Kč
- Den Od
- Den Do
- Částka Kč
823 - pracovní úraz
- do pole Klíč se zadá datum počátku ve tvaru DD.MM.RRRR
- pokud je 9 v poli Klíč, bere se jako výpočet pole Častka Kč
- Den Od
- Den Do
- Částka Kč
841 - podpora při ošetřování člena rodiny - dávka nemocenského pojištění
- do pole Klíč se zadá datum počátku ve tvaru DD.MM.RRRR
- pokud je 9 v poli Klíč, bere se jako výpočet pole Častka Kč
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- Den Od
- Den Do
- Částka Kč
852 - peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená)
- do pole Klíč se zadá datum počátku ve tvaru DD.MM.RRRR
- pokud je 9 v poli Klíč, bere se jako výpočet pole Častka Kč
- Den Od
- Den Do
- Částka Kč
901 - zdravotní pojištění
- do pole Hodiny se zadá vyměřovací základ ZP
- do pole Sazba Kč/hod. se zadá ZP zaměstnavatel
- do pole Částka Kč se zadá ZP zaměstnanec
- do pole Klíč se zadá zdravotní pojišťovna (pokud se mění):
vseob
vojensk
hutni
bankov
vnitra
skoda
revirni
metal
ceska
- při vrácení se zadají údaje záporně
- zadají se POUZE ty údaje, které je požadované ovlivnit
1901 - zdravotní pojištění bez nápočtu
- ručně zadáno, nejsou známy vyměřovací základy - bez nápočtu
- do pole Hodiny se zadá vyměřovací základ ZP
- do pole Sazba Kč/hod. se zadá ZP zaměstnavatel
- do pole Částka Kč se zadá ZP zaměstnanec
- do pole Klíč se zadá zdravotní pojišťovna (pokud se mění):
vseob
vojensk
hutni
bankov
vnitra
skoda
revirni
metal
ceska
- při vrácení se zadají údaje záporně
- zadají se POUZE ty údaje, které je požadované ovlivnit
902 - sociální pojištění
911 - daň z příjmu fyzických osob
- Částka Kč
912 - přeplatky daně vrácené při ročním zúčtování
- Částka Kč
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915 - jiná daň - procentní (10% nebo 15%)
- Částka Kč
922 - výživné
- i jako trvalá složka mzdy
923 - manka
- i jako trvalá složka mzdy
- Částka Kč
924 - podnikové půjčky
- i jako trvalá složka mzdy
925 - exekuce
- i jako trvalá složka mzdy
926 - exekuce depon.
- i jako trvalá složka mzdy
935 - penzijní připojištění ALIANZ smluvní - zaměstnanec
- i jako trvalá složka mzdy
9351 - penzijní připojištění ALIANZ smluvní - zaměstnavatel
- i jako trvalá složka mzdy
9352 - penzijní připojištění - zaměstnavatel #2
- i jako trvalá složka mzdy
9353 - zaměstnavatel #3
- i jako trvalá složka mzdy
9354 - zaměstnavatel #4
- i jako trvalá složka mzdy
9355 - zaměstnavatel #5
- i jako trvalá složka mzdy
940 - spoření ostatní
- i jako trvalá složka mzdy
941 - spoření Ostrava
- i jako trvalá složka mzdy
942 - půjčky od zaměstnavatele
- i jako trvalá složka mzdy
951 - půjčky STSP
- i jako trvalá složka mzdy
971 - stravenky
- Částka Kč
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982 - záloha z pokladny
- Částka Kč
998 - dobírka mzdy

2005.11.07b / 13:00
001) Mzdy
- doplněna složka mzdy:
753 - měsíční odměny učňů v přípravném období
pro doplnění spusťte v číselníku složek mezd vlevo dole funkci Naplnění

2005.10.25a / 11:00 BETA
001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd / Číselník složek mezd
- pro každou složku mzdy lze nastavit účet a středisko MD/DAL
pro zaúčtování mezd
pro nulové středisko se použije středisko kmenové z mezd
údaje lze editovat přímo v jednotlivých polích tabulky
při ukončení funkce se provede test všech polí na účtovou osnovu
a číselník středisek - všechny účty musí být nenulové
číselník složek mezd přejmenován na ____QZ32
aktuální přehled složek mezd:
093
111
121
122
131
152
175
181
212
215
236
241
243
251
254
255

oprava pracovních (odpracovaných) dnů
základní plat - měsíční mzda (plat)
časová (hodinová) mzda
časová (hodinová) mzda s výkonnostní odměnou
časová mzda, vyplácená ve výši průměrného výdělku
podílová mzda kolektivní
osobní ohodnocení THP
základní mzda (plat) za práci přesčas
příplatky za práci přesčas 25%
příplatky za práci přesčas 50%
příplatky školitelům a instruktorům
příplatek za odpolední směnu
příplatek za sobotu
příplatek za svátek
základní prémie
výkonnostní prémie 1
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256 výkonnostní prémie 2
261 noční příplatek
293 nemoc z p. - trvání
294 nemoc z p. - po sk.
310 pohotovost 10%
311 měsíční prémie za přesčas
312 měsíční výkonnostní prémie 3
321 měsíční prémie dělníků
325 pohotovost 25%
361 odměny jednorázové a mimořádné
363 jubilea (nezapočítaná do základů pojištění)
510 neplacená mateřská dovolená
511 pracovní neschopnost
512 ošetřování člena rodiny
514 neplacené volno, povolené organizací
515 neomluvená nepřítomnost (absence) v práci
521 dovolená z běžného roku
522 dovolená z minulého roku
524 náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou BR
5241 náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou MR
531 náhrada mzdy za státem uznaný svátek
551 vojenská základní služba
571 Překážka - lékař
572 Překážka - doprovod
573 Překážka - narození
574 Překážka - svatba
575 Překážka - úmrtí
579 ostatní osobní překážky v práci
631 odměna - dohoda o provedení práce (bez srážky pojištění)
632 odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění)
711 refundace mzdy
772 náhrada za používání vlastních pracovních pomůcek
811 nemoc - dávka nemocenského pojištění
813 nepracovní úraz
823 pracovní úraz
841 podpora poi ošetřování člena rodiny - dávka nemocenského poj.
852 peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená)
901 zdravotní pojištění
902 sociální pojištění
911 daň z příjmu fyzických osob
912 přeplatky daně vrácené při ročním zúčtování
915 jiná daň - procentní (10% nebo 15%)
922 výživné
923 manka
924 podnikové pujčky
925 exekuce
926 exekuce depon.
935 penzijní připojištění - zaměstnanec
9351 penzijní připojištění - zaměstnavatel
9352 penzijní připojištění - zaměstnavatel #2
940 spoření ostatní
941 spoření Ostrava
942 půjčky od zaměstnavatele
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951
971
982
998

půjčky STSP
stravenky
záloha z pokladny
dobírka mzdy

008) Mzdy
08) - po rucnim zadani zapornych hodin pomoci SLOM 121
se automaticky vygeneruje SLOM 321

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
11) - do Mezd doplnena zalozka Srazky ze mzdy
SLOM:
922 = vyzivne
923 = manka
925 = exekuce
926 = exekuce depon.
Zalozky:
- Zamestnanci
- po stisknuti Nacti se nactou trvale slozky mzdy s
uvedenymi SLOM, razeno podle jmena zamestnance a SLOM
vlevo dole je uveden celkovy pocet vet
pro zvoleny radek lze primo vstoupit do (za OSCP):
- Karta zamestnance
- Poznamka zamestnance
- zde lze evidovat celkovou castku dluhu a jednotlive
srazky
- Rodinni prislusnici
- Trvale slozky mzdy
- zde se upravi castky SLOM
- Mesicni slozky mzdy
- Vypocet - Vypocet vyse nezabavitelne castky ze mzdy
- nastavi se:
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- Zivotni minimum jednotlivce
- zada se:
- Cista mzda
- zda je Nezabavitelna castka na manzelku
- Pocet vyzivovanych deti
- zda je prednostni pohledavka
- vypocita se:
- Nezabavitelna cast mzdy
- Zabavitelna cast mzdy - prednostni pohledavky
- Zabavitelna cast mzdy - neprednostni pohledavky
- Informace
- legislativa na Internetu

2005.07.07a / 09:00
001) Mzdy / Číselníky/Převod mezd
- nová jednorázová funkce
Doplnění SLOM 293/294
doplní složky mzdy pro nemoc z povolání
293 - nemoc z p. - trvání
294 - nemoc z p. - po sk.
složka mzda 081 - oprava zákl.ZP je již dostupná ve stávající verzi

2005.05.13a / 00:00
01) Mzdy
- u SLOM 321 lze zadat záporný počet hodin
- středisková rekapitulace - doplněn měsíc/rok

2005.05.10b / 13:00
01) Mzdy
- mzdové složky 514 a 515 lze použít POUZE k zadání neplaceného volna
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povoleného organizací a neomluvené absence na CELÉ dny
pro část dne je nutné ponížit odpracovaný počet hodin

2005.02.17b / 14:00
01) MZDY
- doplněna složka mzdy 905 - vyměřovací základ daně z příjmu

2005.02.17a / 12:00
01) MZDY
- Mzdy / Číselníky/Převod mezd
- Doplnění SLOM 571/572/573/574/575
571 - Překážka - lékař
572 - Překážka - doprovod
573 - Překážka - narození
574 - Překážka - svatba
575 - Překážka - úmrtí

2004.08.05b / 10:00
01) Mzdy
- pro mzdovou složku 531 se pro výpočet bere zadaný počet hodin,
pokud je nulový, negeneruje se automatická SLOM 531
při zadání SLOM 531 ale nesmí nastat "překryv" dnů, pokud je proto nutné
zadat ve stejný den i 531 ručně, je nutné pro vyloučení automaticky
generované 531 zadat např.
531 1 1 0 - t.j. věta SLOM s nulovou částkou se uvede např. pro první
(nebo jiný) den měsíce (jde pouze o zadání potlačení automatického
generování 531)

2004.08.04b / 12:00
02) Mzdy
- u složky mzdy je možné zadat počet hodin i záporně - např. při stornu 531
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2004.06.28c / 17:00
01) Mzdy
- doplněna složka mzdy 999 - Záporně (do seznamu složek mezd se doplní automaticky)
- veškeré údaje zadané i vypočítané za zaměstnance se berou záporně

2004.05.12c / 14:00
01) Mzdy
- u mzdové složky 901 se uvede i měsíc ve výplatním lístku

Zadávání mzdových složek
Program při výpočtu čerpá data z níže uvedených databází. Jejich správné vyplnění při zavádění mezd
nebo nového zaměstnance nám při měsíčním zpracování velmi usnadní práci. Logicky zadáváme data do
databází v následujícím pořadí.
1. Karta zaměstnance
Karty zaměstnanců se otevírají z databáze zaměstnanců. V panelu Seznam zaměstnanců v horní části
nad řádky se seznamem zaměstnanců jsou tlačítka, jejichž funkce se vztahuje vždy k aktuálně
zvolenému zaměstnanci (aktuálně zvolen je zaměstnanec, vedle jehož čísla jména v řádku je šipka vlevo
na řádku nebo je podsvícené libovolné pole v řádku zaměstnance). Kartu pro doplnění údajů otevřeme
tlačítkem Opravit.
Pro výpočet mzdy jsou využívány (kromě identifikačních údajů o zaměstnanci) především data ze
záložky Mzdové zařazení, tj.
- Forma mzdy - zadáme číselný údaj podle nápovědy vpravo od pole
- Mzdová sazba - zadáme buď měsíční nebo hodinovou sazbu (podle údaje uvedeného v poli Forma
mzdy). Program při měsíčním zpracování mezd převezme údaje z této záložky Karty zaměstnance a
mzdu vypočítá.
- Tarifní stupeň - údaj musí být vyplněn, zadáme podle nápovědy vpravo od pole
- Mzdová sazba prémie %, Osobní ohodnocení - zadáme-li do těchto polí procento prémií či částku
osobního ohodnocení, budou se v každém měsíčním zpracování počítat prémie i osobní ohodnocení
podle zadané hodnoty. Nepožadujeme-li výpočet prémií pravidelně, ale pouze v některém měsíci,
zadáme v tomto případě v aktuálním měsíci výši prémií jako Měsíční složku mzdy v kartě zaměstnance
2. Rodinní příslušníci
Zde vyplníme údaje o rodinných příslušnících jednotlivých zaměstnanců. Tlačítko se vztahuje vždy k
právě aktivnímu zaměstnanci. Údaje zde zadané jsou použity při měsíčním výpočtu mezd. Zadáme zde
údaje o dětech, které má poplatník uvedeny v podepsaném prohlášení k dani ze mzdy a na něž uplatňuje
daňovou slevu či daňový bonus.
Nejprve se otevře tabulka se seznamem všech dětí, údaje o každém dítěti se zadávají do samostatného
okna. Nové dítě zadáme do prázdného okna po kliknutí na tlačítko "Nový", opravy v údajích můžeme
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provádět po kliknutí na tlačítko "Opravit" a umístěném kurzoru na požadovaný řádek databáze.
3. Trvalé složky mzdy
Do této databáze zadáme takové složky mzdy, které jsou v každém měsíci pravidelně vypláceny nad
rámec základní mzdy (ta se ve své měsíční či hodinové podobě uvede do karty zaměstnance v záložce
Mzdové zařazení, plus případné procento pravidelně vyplácených prémií).
Do kolonky Trvalé složky mzdy patří například ošatné, prémie zadané nominálně (v Kč) a dále složky
mzdy, které jsou pravidelně odváděny ze mzdy - sem patří např. spoření, exekuce, výživné, odvod
doplatku mzdy na účet poplatníka. Po kliknutí se opět nejdříve otevře tabulka se seznamem všech
zařazených trvalých složek mzdy, můžeme buď zadat novou složku nebo opravit aktuálně vybranou dříve
pořízenou složku.
K jednotlivých složkám zadáme údaje nutné pro jejich správný výpočet a další práci s nimi. Údaje
zadáváme do této tabulky:
Kód složky mzdy (žlutě podsvícené pole) lze vybrat pomocí klávesy F9, F10. Zatrhneme-li políčko "Mzda
na účet", bude celá částka mzdy převáděna na uvedený účet (má význam u složek mzdy 940, 941, 942
a 998
Zadání některých dalších typů trvalých složek mzdy:
a) Náhrada za používání vlastních pracovních pomůcek:
Složka mzdy:
772
Částka Kč: částka určená vnitřním předpisem
- ostatní pole zůstávají prázdná
b) Spoření v určené výši, splátka půjček zaměstnancem, odvod doplatku mzdy nebo části na účet
zaměstnance:
Složka mzdy:
940
Účet příjemce:
číslo účtu včetně kódu banky
Částka Kč:
částka udaná zaměstnancem (zatrhneme-li políčko "Mzda na účet", převede
se celý doplatek mzdy bez ohledu na zadanou částku)
VS:
variabilní symbol platby
KS:
konstantní symbol
SS:
specifický symbol
- ostatní pole zůstávají prázdná
c) Exekuce
Složka mzdy:
Účet příjemce:
Částka Kč:
VS:
KS:
SS:

925
číslo účtu včetně kódu banky
částka určená exekučním výměrem
variabilní symbol platby
konstantní symbol
specifický symbol (na základě dohody se zaměstnancem)

d) Výživné
Složka mzdy:
922
Účet příjemce:
číslo účtu včetně kódu banky
Částka Kč: částka určená jako výživné
VS:
variabilní symbol platby
KS:
konstantní symbol
SS:
specifický symbol (na základě dohody se zaměstnancem)
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e) Penzijní připojištění zaměstnanec a zaměstnavatel
Složka mzdy:
935 (částka je stržena zaměstnanci z čisté mzdy)
Účet příjemce:
číslo účtu včetně kódu banky
Částka Kč:
částka určená zaměstnancem podle smlouvy o penzijním připojištění
VS:
variabilní symbol platby
KS:
konstantní symbol
SS:
specifický symbol (na základě dohody se zaměstnancem)
Složka mzdy:
informaci)
Účet příjemce:
Částka Kč:
konfiguraci programu
VS:
KS:
SS:

9351 (částka hrazená zaměstnavatelem, na výplatnici uvedena s mřížkou pro
číslo účtu včetně kódu banky
a) neuvedena ===> sráží se procento vyměřovacího základu nastavené v
b) uvedena se znaménkem mínus ===> sráží se tato určená částka
variabilní symbol platby
konstantní symbol
specifický symbol (na základě dohody se zaměstnancem)

Nutno zadat v konfiguraci, záložka PP údaje o pojišťovně a procentu placeném zaměstnavatelem a ve
mzdách v Kartě zaměstnance, záložka Důchod případné odchylky pro jednotlivé zaměstnance (jiná výše
procenta, jiná pojišťovna).
f) Životní pojištění zaměstnance hrazené zaměstnavatelem (částka není odečtena z čisté mzdy
zaměstnance, ale je uvedena na výplatním lístku jako informace pro zaměstnance o výši měsíčního
příspěvku na životní pojištění od zaměstnavatele).
Složka mzdy:
9355 (částka je stržena zaměstnanci z čisté mzdy)
Účet příjemce:
číslo účtu včetně kódu banky
Částka Kč:
částka určená zaměstnavatelem uvedená se znaménkem mínus
VS:
variabilní symbol platby
KS:
konstantní symbol
SS:
specifický symbol (pokud je to nutné)
4. Měsíční složky mzdy
Měsíční složky mzdy zadáváme při měsíčním zpracování. Jsou to složky mzdy, které jsou aktuální
pouze v právě aktuálním měsíci - dovolená, nemoc, OČR, nárazově vyplácené prémie, stravenky v
aktuální výši atd., tj. složky mzdy nad rámec základního platu nebo snižující základní plat, ale platné
pouze v aktuálním měsíci. Údaje pro výpočet základního platu (ať už měsíčního nebo na základě
hodinového tarifu) program bere přímo z karty zaměstnance, záložka Mzdové zařazení. V aktuálním
měsíci zadáváme pouze změny odpracované doby. Pracoval-li zaměstnanec celý měsíc a má v kartě
nastaven jak mzdový tarif tak případné prémie, provede se výpočet měsíční mzdy pouze na základě
údajů z karty zaměstnance a není nutno nic dalšího vyplňovat.
Zadání některých typů měsíčních složek mzdy:
a) Stravenky v zadané výši:
Složka mzdy:
971
Kč: částka na základě evidence stravenek
- měsíc a rok se převezmou, ostatní pole zůstávají prázdná
b) Omluvená absence:
- dny
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1136

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Mzdová složka: 514 (neplacené volno, povolené organizací)
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
počáteční datum
Do:
konečné datum
Hodiny:
nevyplňujeme, pokud trvá absence celý den ==> odvod zdravotního pojištění z
poměrné části minimální mzdy zaměstnanec i zaměstnavatel
Sazba:
nevyplňujeme
Kč:
nevyplňujeme
- hodiny
Mzdová složka: 514 (neplacené volno, povolené organizací)
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
počáteční datum
Do:
konečné datum
Hodiny:
uvedeme počet hodin omluvené absence ==> pouze odpočet hodin při výpočtu
příjmu bez vlivu na platbu ZP
Sazba:
nevyplňujeme
Kč:
nevyplňujeme
c) Neomluvená absence:
- dny
Mzdová složka: 515 (neomluvená absence)
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
počátek absence
Do:
konec absence
Hodiny:
nevyplňujeme ==> odvod zdravotního pojištění z poměrné části minimální mzdy
zaměstnanec
Sazba:
nevyplňujeme
Kč:
nevyplňujeme
- hodiny
Mzdová složka:
515 (neomluvená absence)
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
počátek absence
Do:
konec absence (jeden den uvedeme Od: 4 Do: 4)
Hodiny:
počet neodpracovaných hodin
Sazba:
nevyplňujeme
Kč:
nevyplňujeme
- počet odpracovaných hodin na výplatní pásce bude ponížen o hodiny neomluvené absence. Pokud
zaměstnanec neodpracuje pouze několik hodin (ne celou denní směnu), nepromítne se tento stav do
výpočtu odvodu zdravotního pojištění, odvod je počítán pouze z odpracovaných hodin klasickým
způsobem (1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel). Celá výše odvodu zdravotního pojištění z poměrné
části minimální mzdy je zaměstnanci stržena při neomluvené absenci v délce celé směny nebo více
směn, tj. neodpracovaných dnů.
d) Práce přesčas:
Mzdová složka:
Měsíc:
Rok:

212
aktuální měsíc
aktuální rok
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Od:
nevyplňujeme
Do:
nevyplňujeme
Hodiny:
počet hodin práce přesčas
Sazba:
nevyplňujeme, převezme se z karty zaměstnance ze záložky CN-časová náhrada
Kč:
nevyplňujeme
- na výplatním lístku se přesčas objeví ve dvou řádcích, jako mzdová složka 181 (základ přesčas, tj.
odměna za odpracovanou hodinu ve výši časové náhrady) a složka 212 (příplatek v procentní výši podle
nastavení v konfiguraci mezd)
e) Příplatek za práci v sobotu a neděli:
Mzdová složka:
243
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
nevyplňujeme
Do:
nevyplňujeme
Hodiny:
počet hodin práce v sobotu či neděli
Sazba:
nevyplňujeme, převezme se z karty zaměstnance ze záložky CN-časová náhrada
Kč:
nevyplňujeme
- na výplatním lístku je uvedena pouze mzdová složka 243 (příplatek v procentní výši podle nastavení v
konfiguraci mezd, záložka Mzda - příplatek 243 = 10 %), pokud je práce v sobotu a v neděli současně
prací přesčas, je nutno tyto hodiny zadat ještě jednou jako mzdovou složku 212 - práce přesčas
f) Dovolená:
Mzdová složka:
Měsíc:
Rok:
Od:
Do:
Hodiny:
Sazba:
Kč:

521 (dovolená běžného roku) nebo 522 (dovolená minulého roku)
aktuální měsíc
aktuální rok
počátek čerpání dovolené
konec čerpání dovolené (jeden den bude zadán stejným datumem)
nevyplňujeme
nevyplňujeme, převezme se z karty zaměstnance ze záložky CN-časová náhrada
nevyplňujeme

g) Dovolená proplácená jinou sazbou: (například při vyplácení dovolené za předchozího zaměstnavatele
po vzájemné domluvě, kdy je dovolená proplácena sazbou z původního zaměstnání a následně
refundována)
Mzdová složka:
522 (dovolená minulého roku) - i případný nárok při přechodu od jiného
zaměstnavatele je nutno zadat v kartě zaměstnance do kolonky Dovolená MR-minulý rok)
Měsíc:
aktuální měsíc
Rok:
aktuální rok
Od:
počátek čerpání dovolené
Do:
konec čerpání dovolené (jeden den bude zadán stejným datumem)
Hodiny:
nevyplňujeme
Sazba:
zadáme sazbu podle dohody s předchozím zaměstnavatelem
Kč:
nevyplňujeme

Základní složky mzdy
Opravy mzdy
093 - oprava pracovních (odpracovaných) dnů
odpracované dny jsou vypočítány automaticky odpočtem neodpracovaných dnů od pracovních
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dnů měsíce, uvede se měsíc a rok a do Hodiny se zadá skutečný počet odpracovaných dní
Základní mzdy
111 - základní, měsíční, generuje se automaticky
měsíční mzda (plat), časová mzda, měsíční tarif (údaje jsou přebírány z karty zaměstnance,
záložka Mzdové zařazení)
- ručně se doplatek mzdy zadá jako Hodiny + Kč - počet hodin a částka celkem do Měsíčních
složek mzdy
121 - časová (hodinová) mzda:
a) Kč ... celá částka, měsíční mzda
b) Hodiny ... počet hodin * Mzdové zařazení / Mzdová sazba - plat, hodinová mzda (údaje z karty
zaměstnance)
časová mzda se doplní automaticky na základě měsíčního fondu hodin zmenšeného o
nepřítomnosti
časová mzda s prémií, hodinový tarif
Výpočet: pro zaměstnance s mzdovou formou 4 ... odpracované hodiny = MěsíčníČasovýFond hodiny nepřítomností
122 - časová mzda (hodinová) mzda s výkonnostní odměnou
- jako součin Hodiny * Sazba (zadáváno v měsíčních složkách mzdy)
131 - časová mzda průměrná
vyplácená ve výši průměrného výdělku (jako součin Hodiny * CN (náhrada - hodinová sazba))
152 - podílová mzda kolektivní
zadá se Hodiny a Kč
- maloobchodní prodej (generováno automaticky při nastavení speciálního typu výpočtu mzdy pro
konkrétního uživatele)
175 - prémie, osobní ohodnocení THP
osobní ohodnocení THP
Výpočet: jako 111, místo platu se bere osobní ohodnocení, hodnota Kč se přebere pro MF
1/2/3 - měsíční mzda/plat:
a) v plné výši - při odpracování celého měsíce
b) nebo na základě odpracované doby (plat : MFČ) x odpracované hodiny
MFČ = (pracovní dny + dny svátků v pracovní dny) x zákonný denní úvazek
odpracované hodiny = MČF - hodiny nepřítomností
- zadané jako Kč (v měsíčních složkách mzdy)
- u měsíční mzdy
- doplní se automaticky při nastavení v Kartě zaměstnance - Mzdové zařazení / Mzdová sazba
prémie %
181 - základ přesčas
základní mzda za práci přesčas
Příplatky a doplatky ke mzdě
211 - prémie za přesčas 25%
212 - prémie za přesčas 25% (Hruška 33)
215 - prémie za přesčas 50% (Hruška 50)
236 - příplatky školitelům a instruktorům
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241 - příplatek za odpolední směnu
243 - příplatek za sobotu
251 - příplatek svátek
254 - základní prémie
255 - výkonnostní prémie 1
256 - výkonnostní prémie 2
261 - noční příplatek
293 - nemoc z povolání - trvání
294 - nemoc z povolání - po skončení
Prémie a odměny
310 - pohotovost 10%
311 - měsíční prémie za přesčas
- měsíční prémie za přesčas
312 - měsíční výkonnostní prémie 3
měsíční výkonnostní prémie 3
- odpracovaná doba = MČF - hodiny nepřítomností
- zadá se sazba %, klíč = 9
321 - měsíční prémie pro hodinovou mzdu
měsíční prémie dělníků
- trvalá mzdová složka u VO
325 - pohotovost 25%
361 - odměny jednorázové a mimořádné
odměny jednorázové a mimořádné
363 - jubilea (nezapočítaná do základů pojištění)
jubilea (nezapočítaná do základů pojištění)
Náhrady mzdy
- zadá se pouze datum od / do
- zadaná hodnota znamená nepřítomnost a snížení měsíčního pracovního fondu hodin
510 - dovolená mateřská neplacená
neplacená mateřská dovolená
- vynětí 22 - další mateřská dovolená - automaticky, generuje se automaticky až DO
- zadává se vyjímečně, nenavazuje-li neplacená MD ihned na placenou
- najednou lze zadat pouze nástup nebo ukončení neplacené MD
511 - pracovní neschopnost
do pole Hodiny se uvede kratší doba (zameškaná) než 1 směna (měsíční složky mzdy)
512 – OČR – ošetřování člena rodiny
zadávají se jen dny nepřítomnosti
- pokud lékař napsal ošetřování až od následujícího dne, zadají se hodiny prvního dne jako
návštěva u lékaře 579
- dávka nemocenského pojištění se zadá 841 - podpora při ošetřování člena rodiny - dávka
nemocenského pojištění
514 - neplacené volno povolené organizací
neplacené volno, povolené organizací, zadáme datum od-do. Pokud je neplacené volno pouze
několik hodin (ne celý den), zadáme dále počet hodin absence.
515 - neomluvená nepřítomnost (absence)
neomluvená nepřítomnost (absence) v práci, zadá se datum OD-DO (celý den nebo více dnů)
případně ještě počet hodin (pouze neomluvené hodiny, ne celý pracovní den).
Při absenci celodenní je automaticky sráženo 13,5% ZP z poměrné části minimální mzdy
zaměstnanci, při hodinové absenci se ZP odvádí pouze z odpracovaných hodin klasickým způsobem.
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521 - dovolená BR (běžný rok)
dovolená z běžného roku, k vybrání dovolené do výše zadaného nároku
- zadá-li se v Kč -0,01, stornuje se dovolená v uvedených dnech (oprava)
- pokud se neuvede Sazba, provede se výpočet průměrem platným v době zadání 1 na 3. místě
Klíče potlačí kontrolu duplicity nepřítomnosti
- lze zadat Sazba, která má při výpočtu přednost před průměrem pro CN
522 - dovolená MR (minulý rok)
dovolená z minulého roku
- k čerpání dovolené do výše převodu z minulého roku, čerpání v celých dnech, vyjímečně jako
zbytek půlden
- došlo-li k přečerpání dovolené, není zbytek dovolené nad stanovený nárok proplacen
- lze zadat Sazba, která má při výpočtu přednost před průměrem pro CN
524 - náhrada mzdy za nevyčerp. dovolenou BR
náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou BR
- v poli Kč se zadá částka, která má být jako náhrada vyplacena a v Hodiny počet dnů, za které
se náhrada poskytuje, pokud se Kč nezadají, provede se výpočet:
zadané dny (v hodinách) x sjednaný úvazek x průměr pro celodenní náhrady
- lze zadat Sazba, která má při výpočtu přednost před průměrem pro CN
5241 - náhrada mzdy za nevyčerp. dovolenou MR
náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou MR
- v poli Kč se zadá částka, která má být jako náhrada vyplacena a v Hodiny počet dnů, za které
se náhrada poskytuje, pokud se Kč nezadají, provede se výpočet: zadané dny (v hodinách) x sjednaný
úvazek x průměr pro celodenní náhrady
- lze zadat Sazba, která má při výpočtu přednost před průměrem pro CN
531 - náhrada mzdy za státem uznaný svátek
náhrada mzdy za státem uznaný svátek
Výpočet: u zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou (MF 4 a více) se automaticky v
měsíci, ve kterém je svátek v pracovní den, generuje MS 531 (pokud se tento den nekryje např. s
nemocí)
- lze potlačit kódem odlišnosti výpočtu 7/8/9 např. u zaměstnanců v nepřetržitém provozu
571 - Překážka - lékař
572 - Překážka - doprovod
573 - Překážka - narození
574 - Překážka - svatba
575 - Překážka - úmrtí
579 - ostatní překážky
ostatní osobní překážky v práci
- nepřítomnost s náhradou mzdy
- návštěva u lékaře, doprovod rodinného příslušníka k lékaři, vlastní svatba, narození dítěte,
úmrtí rodinných příslušníků
- OD-DO nebo hodinami kumulovaně za zúčtovací období
- zadání hodinami nemá vliv na odpracované dny
Ostatní osobní náklady
631 - odměna DPP (dohoda o provedení práce)
odměna - dohoda o provedení práce (bez srážky pojištění), zadáme počet odpracovaných hodin
a sazbu hodinovou nebo celkovou odměnu podle smlouvy (hodinová sazba je dopočítána)
632 - odměna DPČ (dohoda o pracovní činnosti)
odměna - dohoda o pracovní činnosti (se srážkou pojištění)
Výplaty nezahrnované do mzdových prostředků
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711 - refundace mzdy
753 - měsíční odměny učňů v přípravném období
772 - náhrada za pomůcky
- lze zadat v rámci trvalých složek mzdy, zadáme pouze kód složky a částku dle vnitřní směrnice
organizace
Dávky nemocenského pojištění - počítají se automaticky u velké organizace
811 - nemocenské DNP
813 - nepracovní úraz
823 - pracovní úraz
841 - podpora při ošetřování člena rodiny
852 - peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená)
peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená)
- vynětí 21 - mateřská dovolená, generuje se automaticky až DO
max. 28 týdnů: zadá se 852 jako začátek nepřítomnosti, do karty zaměstnance se doplní
kód vynětí 21 a současně se doplní 196 dní trvání MD, po které budou dávky automaticky vypláceny
- v Sazba lze zadat jinou denní dávku než vypočtenou
- po ukončení MD je pracovnice automaticky převedena na neplacenou dovolenou - kód vynětí
22
- předčasné ukončení MD se zadá MS 852 s datem DO
- pro důvod ukončení pracovního poměru 888, bude se těmto pracovnicím počítat automaticky
MD jako u pracovnic, které nejsou ve výstupu ---> výstup v ochranné lhůtě 37 týdnů
- osamělá pracovnice, porod 2 a více dětí zároveň
- v Zůstatek MD v kartě zaměstnance - zvýší se o 63 dnů, zvýšení lze zadat až od
následujícího měsíce po zadání 852 OD
- pokud je MD ukončena dříve než po 37 týdnech, zadá se 852 DO
- pokud pracovnicice přechází z placené mateřské dovolené na neplacenou, proběhne převod
po 37 týdnech automaticky a kód vynětí se změní na 22
přerušení MD
- ukončí se placená MD 852 DO
- při opětovném nástupu na placenou MD se uvede 852 DO a do pole Sazba se uvede dávka,
kterou se sazba proplácela
- v kartě zaměstnance se musí opravit ručně Zůstatek MD - počet dnů k proplacení
- pokud vynětí začalo dříve než v 1. měsíci zpracování, zadá se přímo do karty zaměstnance
datum a kód vynětí, datum vynětí je skutečné datum nástupu na MD
zůstatek MD - zadá se zbývající počet dnů, po které má být peněžitá pomoc v mateřství
poskytována, denní dávka se zadá 811, do pole Sazba denní dávka a do pole Kč 0.01 a Klíč 0
druh vynětí 22
- u pracovnic, které v 1. měsíci zpracování končí MD se zadá 852 DO a v poli Kč se proplatí
vypočtená zbylá část MD
- pokud pracovnice přechází na neplacenou MD, zadá se 510 OD
Výpočet: generuje se automaticky pro vynětí 21 až do doby vyčerpání počtu dnů nároku MD,
kdy se automaticky změní vynětí na 22 a vygeneruje se MS 510
Pojištění a daně
901 - zdravotní pojištění
Výpočet: pro zaměstnance s indikací Pojistné zdravotní a v INI zadané výše srážky v %, pokud
je základ nižší než minimální mzda, provede se dopočet z minimální mzdy
1901 - zdravotní pojištění bez nápočtu
902 - sociální pojištění
Výpočet: výpočet lze potlačit zadáním v konfigurace - Pojistné sociální = 1
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911 - záloha na daň z příjmu fyz. osob
daň z příjmu fyzických osob
Výpočet: a) poplatník podepsal prohlášení k dani z příjmu, potom výpočet ovlivní údaje:
- Základ daně - poplatník
- Základ daně - invalidita
- Rodinní příslušníci - děti - druh vztahu = 3, invalidita = A
- do základu pro výpočet daně se načítají Kč všech MS, které mají 1 v Zdanitelný základ
- základ je snížen o ZP, SP a odečitatelné položky, zaokrouhlen a vypočtena daň
- pro důvod ukončení pracovního poměru 977 se uplatní odpočitatelné položky i po výstupu
- odměna členů statutárních orgánů se daní společně se mzdou MS 911
b) poplatník nepodepsal prohlášení k dani z příjmu - indikace 2 v údaji Základ daně poplatník
- z příjmu do 5000 Kč je srážena 15% daň - MS 915
- z příjmu nad 5000 je srážena daň dle tabulek, nejméně však 20 % - MS 911
c) pro odměnu člena statutárního orgánu:
- příjem do 5000 Kč - 15% daň z příjmu a odměna je daněna samostatně dle tabulek, nejméně
však 20% - MS 915 a 911
- příjem nad 5000 Kč - příjem i odměna jsou daněny společně dle tabulek, nejméně však 20% MS 911
- nedochází ke změně zdanitelného základu (pouze u 095)
912 - přeplatky daně při ročním zúčtování
přeplatky daně vrácené při ročním zúčtování
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
915 - daň ze mzdy srážková
jiná daň - procentní (10% nebo 15%)
Výpočet: jako u MS 911
Zákonné srážky
922 – výživné (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
- Zadáme částku dle výměru a informací od zaměstnance, číslo účtu včetně kódu banky,
variabilní a konstantní případně specifický symbol
923 – manka (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
924 - podnikové půjčky (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
925 - exekuce (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
926 - exekuce depon. (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
935 - penzijní připojištění (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy, postup výpočtu dále, vygeneruje se z
výpočtu 9351
9351 - penzijní připojištění - organizace, pojišťovna Allianz, smlouva s org.
9352 - penzijní připojištění - organizace, jiná pojišťovna než smluvní Allianz
- počítá automaticky, je-li zadáno 935 (9351 musí být rovněž v trvalých složkách)
- nutno zadat v konfiguraci, záložka PP procento příspěvku zaměstnavatele
- u zaměstnance v Kartě zaměstnance, záložka Důchod, nastavit zvolený způsob počítání PP
- částka se počítá buď procentem z vyměřovacího základu (zadaným v konfiguraci) nebo lze
nastavit pevnou částku nezávislou na vyměřovacím základu (v tomto případě je nutno částku zadat se
znaménkem mínus)
- částka je uvedena pouze informativně na výplatním lístku zaměstnance se znakem #, není
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strhávána ze mzdy, je hrazena přímo zaměstnavatelem
9353 - zaměstnavatel #3
9354 - zaměstnavatel #4
9355 - zaměstnavatel #5 - mají stejné použití jako složka mzdy 9352, lze je použít pro zadání dalšího
penzijního připojištění placeného zaměstnavatelem případně pro zadání částky životního pojištění za
zaměstnance hrazeného zaměstnavatelem
- částka se uvede záporná se znaménkem mínus, pokud se uvede kladná nebo žádná, počítá se
procentem zadaným v kartě zaměstnance stejně jako u SLOM 9352
940 - spoření - splátky půjček - převod na účet (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy, do pole částka lze zadat hodnotu
požadovanou k převodu (např. 5000 Kč) nebo zatrhnout pole "Celá částka na účet",
pak je automaticky převedena celková částka mzdy k výplatě na uvedený účet, totéž platí u
dalších mzdových složek týkajících se spoření
941 - spoření - převod na účet (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
942 - půjčky - převod na účet (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
951 - půjčky STSP - převod na účet (lze zadat v rámci trvalých složek mzdy)
Výpočet: automaticky se odečte od dobírky mzdy
971 - stravenky
Zadáváme v rámci měsíčních složek mzdy v aktuální výši podle operativní evidence, zadáme kód
složky mzdy a částku Kč
982 - záloha z pokladny (ručně při vyplacení)
998 - dobírka mzdy (po odečtení převodů a zálohy) - generuje se automaticky na výplatním lístku,
nezadávat v trvalých ani měsíčních složkách mzdy

11.90 Slevy
2021.01.25b / 16:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2113 - Mzdy - Sestava 198
upravena sleva na poplatníka

2021.01.25a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2112 - Roční zúčtování daně za rok 2020
sleva na poplatníka za rok 2020 nastavena na 24.840 Kč

2015.02.11a / 00:00
001) Mzdy - sleva na dítě
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- v okně Rodinní příslušníci zadejte do pole
Invalidita
1 - 1. dítě ... á 1.117 Kč
2 - 2. dítě ... á 1.317 Kč
3 - 3. a další dítě ... á 1.417 Kč
7 - 1. invalidní dítě ... á 2.234 Kč
8 - 2. invalidní dítě ... á 2.634 Kč
9 - 3. a další invalidní dítě ... á 2.834 Kč
4, 5 a 6 se bere jako 3 - 3. a další dítě
A se bere jako 7 = 1. invalidní dítě
platí to pro Druh vztahu = 3

2014.01.02b / 12:00
002) Mzdy
- sleva na dítě ZTP pro rok 2013 nastavena na 26.808 Kč (dvojnásobek slevy na dítě)

11.91 Smlouvy
2019.09.27a / 00:00
001) Mzdy - uživatel 112016
- úprava 1290
- Karta zaměstnance / Smlouvy
- doplněna nová smlouva 13
- upravena smlouva 1
dle zadání

2018.10.02a / 00:00
002) Mzdy - Smlouvy - uživatel 112016
- upravena GDPR smlouva:
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12 - Souhlas se zpracováním osobních údajů

2018.09.30a / 00:00
002) Mzdy - Smlouvy - uživatel 112016
- doplněny 2 nové GDPR smlouvy:
11 - Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance
12 - Souhlas se zpracováním osobních údajů

2016.07.18a / 00:00
001) Mzdy - Smlouvy
- Karta zaměstnance / Sestavy / Smlouvy
- 02 - Pracovní smlouva - maloobchod
- upraveno dle podkladů
- doplněna smlouva dle podkladů:
10 - Dohoda o srážkách ze mzdy

2015.04.16a / 00:00
001) Mzdy
- 08 - Dohoda o pracovní činnosti - upraveno

2014.12.30a / 00:00
001) uživatel 112016 - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Smlouvy
- upraveny smlovy 01 a 02 dle zadání
- pro smlouvu 01 se nastaví pracovní režim 1/2/3 do pole
Pracovní režim (1/2/3) - vlevo dole, zadaná hodnota se uloží
- pro smlouvu 02 se doplní týdenní úvazek vpravo dole do pole
02/hod./týden - zadaná hodnota se neukládá
- ověřte prosím souhlas generovaných smluv se zadáním, v zadání nebyly
bohužel vyznačeny požadované změny
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2014.01.13b / 14:00
002) Mzdy - pro uživatele 112016 upraveny Smmlouvy dle zadání

2013.02.05a / 08:00
001) Mzdy
Karta zaměstnance / Sestavy / Smlouvy / 03 - Mzdový výměr
- upraveno pro uživatele 112016

2011.12.03b / 12:00
001) Mzdy / Sestavy / Smlouvy
- všech 9 smluv ručně přeformátováno na plnou šířku řádku
v řádcích, ve kterých jsou tisknuty parametry formátování neumožňují,
protože není známa celková šířka řádku

2008.07.28d / 13:00
001) Mzdy
- smlouva 03 pro uživatele 112016 - upraveno

2008.06.09c / 14:00
002) Mzdy
- ve smlouvách pro uživatele 112016 doplněna sestava
184 - Dodatek k dohodě o pracovní činnosti
- v sestavě 181 a 184 zrušeno rodné číslo a číslo OP

2007.08.02a / 09:00
001) Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy - Smlouvy 2007
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- upravena sestava
06 - Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
k vyúčtování

2007.04.08a / 12:00
001) Mzdy
- upravena smlouva
06 - Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
v kartě zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- v kartě zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
musí být vyplněny Parametry smluv - především
první z nich - V:, kde by mělo být uvedeno
např. Ostravě a uvádí se pak na závěr smlouvy
V Ostravě ...

11.92 SP
2016.12.14b / 09:00
002) Mzdy
- SP zaměstnavatel nastaveno na 25% pro společníky a jednatele:
Karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Druh činnosti
25 = P – člen družstva (§ 5 odst. 1 píN – smluvní zaměstnanec
26 = R – jednatel, komanditista
27 = S – společník

2012.05.07a / 16:00
001) Mzdy - mimo agendy HR a HP
- do 2500 Kč se SP nepočítá

2011.02.10b / 09:00
001) Mzdy
- upraven odvod SP
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2011.02.10a / 08:00
001) Mzdy
- upraven odvod SP

2010.04.06a / 17:00
001) Mzdy
- pro druh činnosti 26 a 27 a vyměřovací základ SP <= 5.999 Kč
se bere SP za zaměstnance i zaměstnavatele nulové

2010.01.11a / 13:00
012) Mzdy / Číselníky
Nulování slevy na SP zaměstnavatele
funkci spusťte v rámci převodu mezd do roku 2010

2010.01.11a / 13:00
016) Mzdy - Slevy SP - upraveno

2009.09.13a / 00:00
005) Mzdy - Slevy SP zaměstnavatele
Důležité:
- vypočtená sleva SP není uplatněna v příkaze do banky za SP za zaměstnavatele,
je nutné ji uplatnit samostatně
doporučujeme z příkazu do banky vyloučit SP za zaměstnavatele a upravený příkaz
s uplatněním slevy za SP za zaměstnavatele do banky odeslat ručně mimo program
- formulář pro ČSSZ pro uplatnění slevy není do programu doplněn, použijte
ruční vyplnění do předepsaných online formulářů ČSSZ:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/552869FE-B278-4BAB-847C-2CFC9BBEEA5E/0/895400.pdf
Příloha k Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách
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za kalendářní měsíc srpen 2009
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/055327F3-F126-4D31-8894-56A814F087C3/0/895425.pdf
Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
do těchto online formulářů vyplňte součty uvedené na konci v záložce Protokol
nebo v tisku seznamu slev
- v kartách všech zaměstnanců zaškrtněte pole
Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele
v záložce Osobní údaje pouze pro ty zaměstnance, kterých se sleva podle
platné legislativy týká
- V Mzdy doplněna záložka Další a v ní záložka Sleva SP s podzáložkami:
- Generování podkladů slev SP
s funkcemi:
Generování podkladů - mimořádná sleva 1-7/2009
Generování podkladů za měsíc: 1-12
... sleva SP se generuje ze mzdových listů, ty jsou dostupné za aktuální
měsíční období mezd až po výpočtu mezd a generování mzdových listů
nebo po převodu mezd do následujícího období
a oprávněním
8695 Mzdy - Generování podkladů Slevy SP
- Zaměstnanci s uplatněnou slevou SP
- Zaměstnanci bez uplatněné slevy SP
- Protokol
- Chyba
- Seznam slev SP
- po spuštění funkce Generování podkladů bude obsah v záložce Protokol
například následující:
Celkem zaměstnanců se mzdovým listem = 243
Celkem zaměstnanců bez mzdového listu = 38
Celkem zaměstnanců se slevou SP
= 166 ... jejich mzdové listy uvedeny
v záložce Zaměstnanci s uplatněnou slevou SP
Celkem zaměstnanců bez slevy SP
= 77 ... jejich mzdové listy uvedeny
v záložce Zaměstnanci bez uplatněné slevy SP
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Celkem zaměstnanců bez ML se slevou SP = 0 ... toto číslo by mělo být nulové
celkový počet zaměstnanců v evidenci mezd je 243+38=281, pro 243 z nich
je v datech generován a uložen mzdový list pro aktuální rok
z nich (z 243) je pro 166 zaměstnanců zaškrtnuto v kartě zaměstnance pole
Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele a pro tyto zaměstnance bude sleva SP
určena z údajů ve mzdových listech jednotlivých zaměstnanců, které obsahují
mimo jiné vyměřovací základ SP
v záložce Chyba by nemělo být uvedeno nic, protože obsahuje zaměstnance,
pro které bylo v kartě zaměstnance zaškrtnuto Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele
a přitom se pro ně negeneruje mzdový list
v každé záložce s výsledky je doplněna funkce Tisk a výsledky si pomocí ní
můžete prohlédnout a případně vytisknout - oprávnění:
8696 Mzdy
8697 Mzdy
8698 Mzdy
8699 Mzdy

- Slevy
- Slevy
- Slevy
- Slevy

SP - Tisk - Uplatněna
SP - Tisk - Neuplatněna
SP - Tisk - Protokol
SP - Tisk - Chyba

výsledky použijte pro případnou opravu nastavení pole Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele
v kartě zaměstnance
- karta partnera - doplněno 7 zaškrtávacích polí 1-7:
Vyloučit slevu na SP zaměstnavatele v měsících 1 - 7 pro mimořádnou slevu SP
při zaškrtnutí měsíce nebude v tomto měsíci sleva na SP za zaměstnance uplatněna
- v Mzdy / Další / Sleva SP doplněna záložka Seznam slev SP spolu s funkcemi
Tisk - podle OSČP
Tisk - podle jména
a oprávněním pro oba tisky:
8700 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Seznam slev SP
jde o interní seznam slev za jednotlivé zaměstnance
na konci sestav jsou doplněny součty převzaté ze záložky protokol
součty se vztahují k poslednímu spuštění funkce Generování podkladů
006) Zákon č. 221/2009 Sb. - změna z. o pojistném na sociální zabezpeč. a z. o daních z příjmů
- dostupný např. zde:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?
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PC_8411_l=221/2009&PC_8411_ps=10#10821
§ 21a
Slevy na pojistném
(1) Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance uvedeného v § 3 odst.
3 písm. a),
jehož vyměřovací základ je nižší, než 1,15násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé
stokoruny směrem nahoru.
(2) Sleva na pojistném náleží jen za toho zaměstnance uvedeného v odstavci 1, jehož zaměstnání
trvalo po celý
kalendářní měsíc. Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží od kalendářního měsíce, v němž
byla doručena
výpověď z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci nebo zaměstnavateli
nebo v němž byla
uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru nebo
zrušení dohody
o pracovní činnosti anebo v němž byl zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení
pracovního poměru
ve zkušební době. Sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance, který podle zákona o
nemocenském pojištění
vykonává zaměstnání malého rozsahu, a za zaměstnance, jehož zaměstnání nemá trvat déle než
3 kalendářní měsíce.
(3) Vykonává-li fyzická osoba pro téhož zaměstnavatele více zaměstnání, která zakládají účast na
nemocenském
pojištění, s výjimkou zaměstnání malého rozsahu, považuje se tato osoba pro účely slevy na
pojistném
za jednoho zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a) a za vyměřovací základ tohoto
zaměstnance pro účely
slevy na pojistném se považuje úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání.
(4) Sleva na pojistném náleží za kalendářní měsíc.
(5) Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem
průměrné mzdy
zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Výše
slevy na pojistném
za jednotlivého zaměstnance činí nejvýše 25 % jeho vyměřovacího základu. Výše slevy na
pojistném za
jednotlivého zaměstnance se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(6) Úhrn slev na pojistném náležející zaměstnavateli za kalendářní měsíc odečte zaměstnavatel z
částky pojistného
odváděného za kalendářní měsíc, a to před odečtem poloviny částky, kterou v kalendářním
měsíci zúčtoval
zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti a kterou odečítá podle
§ 9 odst. 2, 3 nebo 4,
popřípadě před ostatními odečty z částky odváděného pojistného.
Zaměstnavatel uplatňuje úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu podle § 9 odst. 5 nebo
6;
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na tomto tiskopisu uvádí též údaj o úhrnu slev, který mu za kalendářní měsíc náleží, a údaj o
počtu zaměstnanců,
za které mu sleva na pojistném náleží. Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti
pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží; slevu na pojistném nelze
uplatnit zpětně.
Byl-li z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném ve vyšší částce, než mohl být odečten,
považuje
se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném; byl-li z částky pojistného
odečten
úhrn slev na pojistném v nižší částce, než mohl být odečten, nedoplatek na slevě na pojistném
nevzniká.
(7) Nárok na slevu na pojistném podle odstavce 1 nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace
nebo vůči
němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek; nárok na
slevu na pojistném
zaniká od prvního dne kalendářního měsíce, v němž nastaly tyto skutečnosti.
(8) Sleva na pojistném podle odstavce 1 náleží do konce roku 2010; naposledy náleží za prosinec
2010.
Čl. II
Mimořádná sleva na pojistném
1. Za kalendářní měsíc, v němž tento zákon nabyl účinnosti, náleží zaměstnavatelům mimořádná
sleva na pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).
Mimořádná sleva
na pojistném se stanoví jako součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku
2009 přede
dnem účinnosti tohoto zákona; tyto slevy na pojistném za tyto měsíce se stanoví podle § 21a
zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, (dále jen „zákon o pojistném“). Při stanovení těchto slev se berou
v úvahu
jen ti zaměstnanci, jejichž zaměstnání trvá k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž tento
zákon nabyl účinnosti.
2. Mimořádnou slevu na pojistném odečte zaměstnavatel z částky pojistného odváděného za
kalendářní měsíc,
v němž tento zákon nabyl účinnosti, a to až po odečtu slevy na pojistném náležející podle § 21a
zákona
o pojistném a přednostně před ostatními odečty z částky odváděného pojistného. Je-li částka
mimořádné slevy
na pojistném vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, popřípadě než rozdíl mezi pojistným
za tento
kalendářní měsíc a slevou na pojistném náležející podle § 21a zákona o pojistném, požádá
zaměstnavatel
příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu; ustanovení § 9 odst. 7
zákona
o pojistném platí obdobně pro případ odečtu mimořádné slevy na pojistném. Žádost o úhradu
tohoto rozdílu
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se podává na předepsaném tiskopisu. Nebyl-li nárok na mimořádnou slevu uplatněn do dne
splatnosti pojistného
za kalendářní měsíc uvedený ve větě první, zaniká. Byla-li z částky pojistného odváděného za
kalendářní
měsíc odečtena mimořádná sleva ve vyšší částce, než měla být odečtena, nebo byla-li okresní
správa
sociálního zabezpečení požádána o úhradu rozdílu podle § 9 odst. 7 zákona o pojistném a tato
správa požadovaný
rozdíl uhradila, avšak zaměstnavateli náležela tato úhrada v nižší částce nebo nenáležela vůbec,
považuje
se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.
Čl. III
Přechodné ustanovení
Sleva na pojistném podle § 21a zákona o pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc, v němž
tento zákon nabyl
účinnosti.
Čl. IV
V § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č.
2/2009 Sb., se na konci
odstavce 13 doplňuje věta „Při výpočtu základu daně podle věty první se při stanovení částky
povinného pojistného
nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným
částkám, o které si
zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.

2009.08.03a / 00:00
006) MZDY / Číselníky - Nastavení slevy na SP zaměstnavatele
- pro zaměstnance:
1. s datumem nástupu do pracovního poměru PŘED
a současně
2. s datumem ukončení pracovního poměru PO:
- nastavte oba datumy a spusťte jednorázově funkci Nastav
oprávnění:
8694 Nastavení slevy na SP zaměstnavatele
- v Kartě zaměstnance nebo v Editaci seznamu zaměstnanců upravte ručně SlevaSP na 0/1 podle
toho, jestli se má sleva na SP zaměstnavatele za zaměstnance uplatnit dle
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Zákona č. 221/2009 Sb.
007) Výpočet slevy na SP zaměstnavatele včetně sestavy doplníme v některé
z následujících verzí programu

2009.03.19a / 12:00
004) Mzdy - Odvod SP do KBHRUSKA.TXT
- doplněno - Kc860/2

2009.02.04c / 19:00
002) Mzdy - Procento SP zaměstnavatel
- pro
Karta zaměstnance / Pracovní zařazení / Druh činnosti
25 = P – člen družstva (§ 5 odst. 1 píN – smluvní zaměstnanec
26 = R – jednatel, komanditista
27 = S – společník
se použije při výpočtu mezd
Procento SP zaměstnavatel 21,5 místo 25 (Konfigurace mzdy / SP / Výpočet)

2009.02.04c / 19:00
005) Karta zaměstnance / SP
- zrušeny údaje pro malé organizace

2008.03.27b / 17:00
001) Mzdy
- SP zaměstnavatel celkem
pro uživatele 112016 pro zaúčtování na účet 524111 použito středisko 7

2007.09.06a / 10:00
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002) Mzdy - upraven výpočet ZP+SP pro mzdu < 400 Kč

2007.08.29b / 15:00
002) Mzdy
- upraveno generování mezd pro vyměřovací základ mzdy menší než 400 Kč
- vyměřovací základ ZP a SP není nulový
- projeví se až u generování mezd aktuálního měsíce

2006.05.02a / 12:00
002) Mzdy - Sociální pojištění pro malé organizace
- v kartě zaměstnance v záložce SP se uvede
Druh činnosti pro SP:
0 - první pracovní poměr
1 - druhý pracovní poměr
2 - třetí pracovní poměr
3 - dohoda o pracovní činnosti
5 - zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc
6 - dohoda o pracovní činnosti
7 - společníci a jednatelé spol. s r.o.,
komandisté komanditní společnosti,
společník-komandista
8 - členové družstev
9 - domáčtí zaměstnanci
Omluvená absence:
kalendářní dny platné pro aktuálně zpracovávaný měsíc mezd
Vyloučené doby:
kalendářní dny platné pro aktuálně zpracovávaný měsíc mezd
- sestava 116 pro malou organizaci:
Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace
- pro malou organizaci se při výpočtu mezd se pro mzdové
složky 511 a 512 na výplatním lístku zobrazí počet kalendářních
kalendářní počet dní nemoci je vidět u velkých organizací u
složky mzdy 811, ta se ale u malé organizace nepoužívá
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11.93 Srážky ze mzdy
2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
16) doplnena opravneni - Srazky ze mzdy:
8276 Mzdy
8277 Mzdy
8278 Mzdy
8279 Mzdy
8280 Mzdy
8281 Mzdy
8282 Mzdy

- Srazky
- Srazky
- Srazky
- Srazky
- Srazky
- Srazky
- Srazky

- Nacti
- Karta zamestnance
- Poznamka zamestnance
- Trvale slozky mzdy
- Rodinni prislusnici
- Mesicni slozky mzdy
- Vypocitat

11.94 Statistiky
2007.06.06a / 12:00
004) Mzdy - karta zaměstnance / Statistika
- doplněn číselník KZAM-R pro pole ZAMEST
- do položky ZAMEST se dosadí pole ZAMEST a pokud je nulové tak pole VOLI

11.95 Stravenky
FAQ - Mzdy - Stravenky, odvod mzdy na účet zaměstnance
Částku odečítanou zaměstnancům za stravenky lze také zadat do Trvalých složek mzdy,
ale vzhledem k proměnlivosti částky (i v závislosti na správném účtování),
je vhodnější je zadávat měsíčně do měsíčních složek mzdy následovně:
a) Stravenky v zadané výši:
Složka mzdy: 971
Kč: částka na základě evidence stravenek
- měsíc a rok se nabídnou, ostatní pole zůstávají prázdná

11.96 Střediska
2014.03.21a / 00:00
003) Mzdy - rozšířena převodová tabulka středisek o:
- HR:
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010
030
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na 10
na 30

2014.03.21a / 00:00
004) Mzdy - kmenová a výplatní střediska 9xxx
- platí pouze pro agendu HR, pro agendu HP beze změny
- pro zaúčtování v XML se kmenové středisko mezd 9xxx změní na účetní xxx
- v kartě zaměstnance v Pracovní zařazení lze pro agendu HR zadat kmenové a výplatní středisko
pouze 9000 - 9999 (zadání není kontrolováno, doplníme test)

2014.03.21a / 00:00
005) Mzdy
- všechny sestavy a datové soubory upraveny pro použití 4-místných kmenových a výplatních
středisek

2014.03.21a / 00:00
007) Mzdy - přečíslování středisek kmenových a výplatních na 9xxx
- POZOR - tuto funkci spusťte POUZE MIMO provoz mzdovky a před jejícm spuštěním zaarchivujte
tyto
AKTUÁLNÍ tabulky MEZD:
HRE3QZ11
- Servis / Data / Číselníky / Mzdy
- Přečíslování STRK+STRV na 9xxx
- Oprávnění:
8821 Přečíslování STRK+STRV na 9xxx
- funkci spusťte MIMO provoz mzdovky

2014.03.14a / 00:00
001) Mzdy - přečíslování mzdových středisek xxx na účetní 9xxx
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- vypnuto pro agendu HP - pekárna

2010.11.14a / 00:00
001) Upraven převodový můstek mzdového střediska na účetní:
Mzdové středisko
Účetní středisko
OD
DO
====================================
450
450
6

2010.11.13a / 12:00
006) Mzdy - převodový můstek mezi střediskem mzdovým a účetním
- upraven z:
Mzdové středisko
Účetní středisko
OD
DO
====================================
210
250
4
260
260
20
310
340
5
410
442
6
450
450
6
na:
Mzdové středisko
Účetní středisko
OD
DO
====================================
210
250
4
260
260
20
310
310
5
320
320
5
330
330
5
331
331
5
340
340
5
410
410
6
420
420
6
431
431
6
440
440
6
442
442
6
450
450
6

FAQ - Aktuální převodový můstek mezi střediskem mzdovým a účetním pro uživatele 112016
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Mzdové středisko
Účetní středisko
OD
DO
====================================
110
131
3
132
132
1
133
134
3
140
140
7
141
142
1
150
150
3
160
160
7
170
170
7
180
180
2
210
250
4
260
260
20
310
310
5
320
320
5
330
330
5
331
331
5
340
340
5
410
410
6
420
420
6
431
431
6
440
440
6
442
442
6
450
450
6
pro ostatní střediska zůstává číslo střediska zachováno

2010.08.06a / 12:00
004) Mzdy
- středisko 180 s převodem na účetní středisko 2 už bylo
- středisko 40 (a obecně střediska 1-109) se převede na stejné účetní středisko

2010.07.08a / 00:00
001) Mzdy
- mzdové středisko 180 se převádí na účetní středisko 2,
nové mzdové středisko 40 se převede na účetní středisko 40

2008.10.07b / 13:00
001) Mzdy - úprava pro uživatele 112016
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mzdová střediska
133 - VO fakturace
134 - VO dispečeři
se mapují na účetní středisko 3

2008.03.27a / 12:00
001) Mzdy - přečíslování středisek pro agendu HP

1) mzdové středisko 450 se nemapuje na účetní 7 ale 6
2) převádí se jen mzdová střediska 250-450 skutečně použitá
na účetní střediska, aby ostatní
čísla středisek 250-450 (bez cca. 10-ti)
se dala použít na nové prodejny - střediska prodejen
používá účetnictví i mzdovka 1:1

11.97 Superhrubá mzda
2021.01.18a / 00:00
003) 2058 - Mzdy - Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 a 15/23% DP z hrubé mzdy

2021.01.14a / 00:00
004) 2058 - Mzdy - Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 a 15/23% DP z hrubé mzdy

2019.09.06a / 07:00
001) Mzdy
- upraven koeficient pro výpočet superhrubé mzdy z 1,34 an 1,338
platné pro mzdy od 1.7.2019
pro mzdy za měsíc 7/2019 a 8/2019 pod starší verzí programu opravte prosím výpočet daně ze
mzdy
a čisté mzdy
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11.98 Tabulky
===================================================
Mzdy
--------------------------------------------------Druh: MZD1
Typ: MZD1
Název: Mzdy
Soubor: aaomQZ11 ... Mzdy - kmenové karty zaměstnanců
Soubor: aaomQZ13 ... Mzdy - rodinní příslušníci
Soubor: aaomQZ24 ... Mzdy - trvalé složky mezd
Indexy: JMNO, JMNOASCII, OSCP, AutoInc, SLOM
--------------------------------------------------Druh: MZD2
Typ: MZD2
Název: Mzdy
Soubor: aaomQZ12 ... Mzdy - měsíční složky mezd
Indexy: AutoInc, SLOM
--------------------------------------------------Druh: MZD4
Typ: Z200
Název: Mzdy - složky mezd
Soubor: ____QZ33
Indexy: Cislo, Cislo32
Funkce: Mzdy / Mzdy / Číselníky - Číselník složek mezd
--------------------------------------------------Druh: MZD8
Typ: MZD8 - Datový sklad mezd
Název: Mzdy
Soubor: aar_QZ40
Indexy: AutoInc
Funkce: Mzdy / Datový sklad - Datový sklad MZDY ...
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: _QDS02S1 ... Datový sklad - mzdy - mustr systémový
Soubor: _QDS02U1 ... Datový sklad - mzdy - mustr uživatelský
Funkce: Mzdy / Datový sklad - Datový sklad MZDY ...
--------------------------------------------------Druh: DATA1
Typ: DATA1
Název: Datový sklad programu
Soubor: aa__DT01
Funkce: Další moduly / Datový sklad / Datový sklad programu
--------------------------------------------------Druh: US00
Druh: US01
Typ: DBXX_U
Název: Číselník středisek
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Soubor: aar_US11
Funkce: Mzdy / Číselníky / Číselník středisek
===================================================
FAQ - MZDY - volná pole v kmenové tabulce zaměstnanců - QZ11
Int32
BLOBMEMO1STAV
BLOBMEMO2STAV
BLOBMEMO3STAV
BLOBMEMO4STAV
BLOBMEMO5STAV
BLOBMEMO6STAV
BLOBMEMO7STAV
BLOBMEMO8STAV
CELK
CISSTR
DAN
DAN_ZS
DANV
DELKA
DVRP ... QZ13/Vztah rodinnych prislusniku
Double
KONS ... QZ24/Zustatek dluhu
UKCDAL
String
1 ... DRU1
1 ... FIELD_TYPE
1 ... HOML
1 ... HOSP
1 ... INDGET
1 ... JODP1
1 ... JODP13
1 ... JODP14
1 ... JODP15
1 ... JODP16
1 ... JODP1A
1 ... JODP33
1 ... KDNYD
1 ... KNEDU
1 ... KPRE
1 ... MPV1
1 ... MPV3
1 ... RADEK
1 ... RNDB
1 ... RNDN
1 ... RNHO
1 ... RPIN ... QZ13/Invalidita
1 ... RPZO
1 ... SOUC
1 ... SUM
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2 ... HOMU_Q
2 ... HOSU_Q
2 ... HOZA_Q
2 ... KONI_Q
2 ... KOPR
2 ... MES_Q
2 ... PKLIC
2 ... SAZI_Q
2 ... TXPO
2 ... ZACI_Q
2 ... ZPMS
3 ... DAN2
4 ... KS
4 ... NAME
4 ... SLO1
4 ... SLO10
4 ... SLO11
4 ... SLO12
4 ... SLO2
4 ... SLO3
4 ... SLO4
4 ... SLO5
4 ... SLO6
4 ... SLO7
4 ... SLO8
4 ... SLO9
4 ... SLOR
4 ... SOUS
4 ... UKOD
5 ... DTHP
5 ... FIELD_OCHR
5 ... PSTRK
5 ... PSTRV
5 ... STRUC
5 ... TEXTX
7 ... DALP
7 ... DALZ
7 ... MDP
7 ... MDZ
10 ... BYRP ... QZ13/Rodne cislo rod. prislusnika
11 ... UCETDAL
11 ... UCETMD
11 ... UDAL
11 ... UMD
12 ... CISLO
12 ... DAND ... QZ13/Sleva na dan
12 ... SESTAVA
12 ... TXTSOU
14 ... NAMS
15 ... PSLOM
18 ... BMRP
18 ... BURP
22 ... CUP
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23 ... NAZJ ... QZ13/Zamestnavatel rod.prisl.
24 ... POZN
25 ... JMRP ... QZ13/Jmeno rodinneho prislusnika
25 ... SLOZKY

11.99 Tarif
2007.06.06a / 12:00
001) Mzdy - Konfigurace
- Skupina prací / Tarif
- 8 skupin prací odpovídajících původním 16 tarifům
002) Mzdy - karta zaměstnance / Mzdové zařazení
- pro zadaný tarifní stupeň 1-16 se stanoví odpovídající Skupina prací
Tarifní stupeň Skupina prací
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

11.100Tiskové sestavy
2015.01.20a / 00:00
003) Mzdy / Karta zaměstnance / Tiskové sestavy
- upraveno
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2010.08.06b / 14:00
002) Mzdy
- Tiskové sestavy
- dole uprostřed doplněna nová sestava (samostatná funkce):
Přehled nemocenské - po mzdových listech (129)
sestava je dostupná po generování sestavy 129 - Mzdový list za rok
po generování mezd dalšího měsíce se na jiném počítači, než na kterém
je generování mezd prováděno, musí opět nejprve spustit sestava 129 - ML
sestava obsahuje složky mezd 510/511/512
sestava nahrazuje sestavu: 305 - Přehled nemocenských
Příklad sestavy:
DAVKY NEMOCENSKEHO POJISTENI ZA ROK 2009
1

OSOBNI|
|MZD.| V KALEN. DNECH | PRAC|
CISLO|
JMENO PRACOVNIKA
|SLOZ|MM/RR OD DO
DNY| DNY|
==============================================================
12932 Abrahamová Anna
512 01/09 26 31
6
4
6
4
-------------------------------------------------------------11718 Archontidisová Květa
511 01/09 12 25
14
10
14
10
--------------------------------------------------------------

2007.03.13a / 18:00
001) Mzdy / karta zaměstnance / Sestavy / Tiskové sestavy
- aktualizována sestava 186 - Dohoda o hmotné odpovědnosti
- nová smlouva pro uživatele 112016
06 - Dohoda o odpovědnosti
- parametry v záložce Sestavy / Tiskové sestavy se ukládají
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11.101Trvalé složky mezd
2007.06.05a / 12:00
003) Mzdy - Trvalé složky mezd
- u složek mezd 935/9351-9355 se při zadání přebírá bankovní účet
příjemce nastavený v konfiguraci mezd v záložce PP
- pokud se u složek 9351-9355 zadá Částka Kč záporně, bere se tato
pevná částka v absolutní hodnotě (kladně) jako penzijní připojištění
hrazené zaměstnavatelem bez ohledu na nastavené procento výpočtu

2007.06.03b / 16:00
002) Mzdy - Trvalé složky mzdy
- pro nastavení převodu celé částky mzdy na účet zaměstnance pro
složky mzdy 940/941/942 slouží zaškrtávací pole Mzda na účet

11.102Vedlejší pracovní poměr
2004.06.22a / 10:00
01) Mzdy - vedlejší pracovní poměr
- zaměstnanec musí mít ve firmě i hlavní pracovní poměr
- u vedlejšího pracovního poměru musí být zaměstnanec zadán
znovu pod dalším osobním číslem a musí mít uvedeno
v kartě zaměstnance:
- Osobní údaje / Osobní čísla / Osobní číslo hlavního pracovního poměru
- pole OSHL
- Pracovní zařazení / Zařazení / Druh pracovního poměru = V
- pole POMD
- tímto způsobem může mít zaměstnanec zadáno i více vedlejších
pracovních poměrů
- výpočet se provede v rámci výpočtu mezd pro všechny zaměstnance tak,
že se nejprve spočítá mzda pro zaměstnance s typem pracovního zařazení 'V'
(vedlejší pracovní poměr) - pro ně se nepočítá daň z příjmu a vyměřovací
základ daně z příjmu se uloží do karty zaměstnance v hlavním pracovním
poměru do pole DAN1 (přičte se, před výpočtem se pole pro všechny
zaměstnance nuluje, lze tak zpracovat i více vedlejších pracovních poměrů
zaměstnance)
v dalším kole se zpracují mzdy již standardně, ignorují se vedlejší
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pracovní poměry (Druh pracovního poměru = 'V') a při výpočtu mzdy
se bere v úvahu vyměřovací základ daně z příjmu z vedlejších pracovních
poměrů (z pole DAN1)

11.103Výplatní lístek
2005.10.01c / 17:00 BETA
001) Mzdy
- Výplatní lístek
- doplněn odečet na studenta
- pole F_04 v datovém skladě
003) Mzdy
- Výplatní lístek
DAN.ZAKL - uvedena superhrubá mzda, je-li použita

11.104Výpočet mzdy
2018.03.24a / 00:00
002) Mzdy
- nastavená měsíční mzda částkou - upraven výpočet mzdy - upraveno

2018.03.23a / 00:00
002) Mzdy
- nastavená měsíční mzda částkou - upraven výpočet mzdy

2016.10.20a / 00:00
001) Mzdy - uživatel 112016
- změněn limit při výpočtu mezd z 2500 Kč na 2499 Kč

2014.02.10b / 11:00
001) Mzdy
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- upraven algoritmus pro výpočet mzdy podle FAQ - Mzdy - Výpočet mzdy 2014

FAQ - Mzdy - Výpočet mzdy 2014

1) Nepodepsal prohlášení - slevy na dani = 0:
==========================================
<=2.500 Kč
1-2.500

<=10.000 Kč
2.501-10.000

10.001+
10.001-

HPP

SP/ZP
zálohová SH

SP/ZP
zálohová SH

SP/ZP
zálohová SH

631=DPP

SP/ZP = 0
srážková 15%

SP/ZP = 0
srážková 15%

SP/ZP
zálohová SH

632=DPČ

SP/ZP = 0
zálohová

SP/ZP
zálohová SH

SP/ZP
zálohová SH

2) Podepsal prohlášení = může uplatnit slevu na dani:
==================================================
<=2.500 Kč
1-2.500

<=10.000 Kč
2.501-10.000

10.001+
10.001-

HPP

SP/ZP
zálohová SH

SP/ZP
zálohová SH

SP/ZP
zálohová SH

631=DPP

SP/ZP = 0
zálohová

SP/ZP = 0
zálohová

SP/ZP
zálohová SH

632=DPČ

SP/ZP = 0
zálohová

SP/ZP
zálohová SH

SP/ZP
zálohová SH

Poznámky:
=========
zálohová

= 0,15 x vyměřovací_základ

zálohová SH

= 0,15 x 1,34 x vyměřovací_základ (= zálohová ze superhrubé mzdy)

srážková 15% = 0,15 x vyměřovací_základ
SP/ZP

= SP
SP
ZP
ZP

zaměstnanec
zaměstnavatel
zaměstnanec
zaměstnavatel

=
=
=
=

0,065
0,250
0,045
0,090

x
x
x
x

vyměřovací_základ
vyměřovací_základ
vyměřovací_základ
vyměřovací_základ

2014.01.31a / 00:00
001) Mzdy - výpočet pro rok 2014
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- nastaven kalendář pro rok 2014
- nastaveny parametry pro výpočet nemocenské a mezd v roce 2014

2008.02.29c / 21:00
001) Mzdy - výpočet mzdy pro THP s měsíční mzdou, kteří nebyli zaměstnáni
celý měsíc
- upraveno

FAQ - Mzdy - minimální nutné zadané údaje pro výpočet mzdy
Příklad:
Osobní údaje / Jméno = test
Mzdové zařazení / Forma mzdy = 4 - hodinová mzda (dělník)
Mzdové zařazení / Mzdová sazba/mzda = 51,30
Mzdové zařazení / Tarifní stupeň = 1
ZP / Zdravotní pojišťovna = vseob

2007.01.22a / 10:00
003) Mzdy
- výpočet mezd by měl být proveden i v měsíci, ve kterém se
případně nevyplácí žádné mzdy
008) Mzdy
12) upraven vypocet mzdy, kdy dojde k doplneni mesicnich
dat o navyseny vymerovaci zaklad ZP do minimalni mzdy
projevi se az od noveho vypoctu mezd
v sestave 121 se navyseni promitne primo do sloupce
zaklad pojisteni

Výpočet mezd
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Výpočet mezd provádíme za předchozí kalendářní měsíc po provedení případných úprav a doplnění u
těch zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci neodpracovali plný počet pracovních dnů z důvodu libovolné
překážky (dovolená, OČR, nemoc atd.). Uvedené úpravy provádíme v panelu Zaměstnanci volbou tlačítek
u jednotlivých aktuálně zvolených zaměstnanců. V panelu Zaměstnanci lze také provést předběžný
kontrolní výpočet mzdy pro jednoho právě aktivního zaměstnance.
Dávkový Výpočet mezd pro všechny zaměstnance volíme z hlavní nabídky modulu Mzdy, záložka
Výpočet mezd.
Touto funkcí provedeme výpočet mzdy pro všechny zaměstnance hromadně.
Po výpočtu lze okamžitě tisknout přímo z tohoto panelu následující tiskové sestavy:
•
Mzdové lístky
•
REKAPITULACE - Tisk - Kontrola zpracování ===> podklad pro odvody
•
Hromadný příkaz k úhradě - po vygenerování Rekapitulace
•
Tisk - c:\KBHRUSKA.TXT - export složek mzdy s převodem na účet do HomeBanking KB
•
Výplatní listina - Dobírka mzdy
- podle výplatních a kmenových středisek
- zaměstnanec podepíše dobírku mzdy
Všechny tiskové sestavy lze vytisknout také kdykoli později v této záložce nebo v záložce Tiskové
sestavy.
Výpočet mezd lze libovolně opakovat až do okamžiku převedení dat do dalšího měsíce.
Výpočet průměrného čistého výdělku:
Průměrný hrubý hodinový výdělek pro kvartál - CN: CN = ( Kč + alikvotní části mezd vyplacených za
delší období než je čtvrtletí (např. podíly) ) : odpracované hodiny
Hrubý průměrný výdělek (měsíční) = průměr pro CN x sjednaný týdenní úvazek (max. 42,5 hod) x
koeficient 4,348 (tj. průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc)
Hrubý průměrný výdělek (měsíční) = průměr pro CN x průměrný počet prac. dnů (21,74) x sjednaný denní
úvazek (max. 8,5 hod)
Čistý průměrný výdělek měsíční = Hrubý průměrný příjem - (ZP+SP+daň)
Průměr pro DNP: DNP = vyměřovací základ (kalendářní dny v rozhodném období (čtvrtletí) - kalendářní
dny nezahrnované pro výpočet )
Výpočet zákonných srážek:
Jedná se o výpočet části mzdy, ze které je možno provádět srážky - výpočet třetin. Srážky se provádí z
čisté mzdy (čistá mzda = hrubá mzda - daň - pojištění + dávky NP).
a) stanovení vlastního základu pro výpočet třetin:
- čistá mzda
- základní částka na osobu povinného (62% ŽM)
- počet vyživovaných osob pro zákonné srážky x částka na vyživovanou osobu (25% ŽM)
- základ se porovná s částkou, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (150% ŽM)
- ŽM (životní minimum) = součet částek k zajištění výživy a ostatních základních potřeb ostatních
občanů a částky
potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivce
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pokud:
•
základ <= než stanovená částka (150% ŽM), základ pro výpočet třetin se zaokrouhlí dolů na
hodnotu dělitelnou 3 a výška 1. TR1 a 2. TR2 třetiny se vypočítá jako základ:3
•
základ > než stanovená částka (150% ŽM), potom TR2 = 1/3 ze stanovené částky a TR1 = 1/3
ze stanovené částky + (základ - stanovená částka)
Dochází k uplatnění přednostních pohledávek z druhé třetiny v následující posloupnosti:
1.
běžné výživné
2.
dlužné výživné
3.
ostatní přednostní pohledávky podle pořadí
Nepostačí-li výše 2. třetiny k pokrytí všech pohledávek běžného výživného, rozdělí se mezi ně částka 2.
třetiny poměrně podle výše běžného výživného. Obdobně pokud zbytek z 2. třetiny nestačí k pokrytí
všech nedoplatků na výživném, pak se dlužné výživné uspokojí poměrně podle výše běžného výživného.
Dluh na výživném je v případě pohledávek běžného výživného evidován v údaji neprovedená měsíční
splátka, do tohoto pole jsou automaticky kumulovány nedoplatky a jsou od něho odečítány splacené
části dluhu.
Jestliže se z 2. třetiny podaří pokrýt všechny pohledávky výživného, pak se teprve z jejího zbytku
uspokojují ostatní přednostní pohledávky podle pořadí. Mají-li 2 nebo více pohledávek stejné pořadí a
nestačí-li částka na ně připadající
k jejich plnému pokrytí, uspokojí se poměrně.
Uspokojení pohledávek z první třetiny podle pořadí - z 1. třetiny jsou uspokojovány nepřednostní
pohledávky a dále ty z přednostních pohledávek, které byly z 2. třetiny uspokojeny pouze částečně nebo
vůbec. Rozhodující je pořadí a nepřihlíží se k přednostní/nepřednostní pohledávce. Pohledávka s nižší
hodnotou pořadí má při zpracování přednost, mají-li dvě nebo více pohledávek stejné pořadí a částka
nestačí k jejich plnému pokrytí, uspokojí se poměrně.
Výpočet:
Jednotlivé pohledávky se dle pořadí uspokojují postupně odpočtem z hodnoty 1. třetiny, dokud je
zůstatek kladný nebo dokud nejsou všechny pohledávky uspokojeny, u neuspokojených se provede
výpočet neprovedené srážky. Ta se přičítá do pole Neprovedená měsíční splátka a následující měsíc se
program pokouší srazit hodnotu rovnou předepsané měsíční srážce zvýšené o tuto částku.
U pohledávek, které mají obsazen údaj celková výše pohledávky, se provádí odpočet provedené srážky
od celkové výše pohledávky. Je-li po aktualizaci toto pole nulové, je platnost pohledávky zrušena a
následující měsíc se již nezpracovává
Pro výpočet musí být nastaveno:
•
počet osob pro zákonné srážky
•
v INI výše nezabavitelných částek
Pro zákonné srážky se zadá:
•
datum vzniku
•
příjemce
•
účet příjemce
•
celková výše pohledávky (zůstatek dluhu)
•
měsíční splátka Kč
•
pořadí srážky - Klíč
•
1 - běžné výživné
•
2 - dlužné výživné (celková výše dluhu - bez stanovené měsíční splátky)
•
3 - dlužné výživné se stanovenou měsíční splátkou
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•
•
•

4 - běžné výživné s nedoplatkem z minulého období
5 - běžné výživné se již nesráží, sráží se jen dluh
neprovedená měsíční splátka (úprava srážky)

11.105XML
2014.02.20a / 11:00
001) Mzdy - XML PDSHL1 - 2. pilíř důchodové reformy
- ve větě C doplněno pole
ozn_vz ... označení vyměřovacího základu
s hodnotou 1

11.106Zaměstnanci
2014.06.02a / 00:00
004) Mzdy - Zaměstnanci
- doplněna nová funkce a oprávnění:
8826 Mzdy - Test STRK/STRV
- funkce testuje obě střediska na povolený rozsah 9000 - 9999
- SQL:
SELECT
STRK,
STRV,
OSCP,
JMNO AS Jmeno
FROM
HRE1QZ11
WHERE
NOT
(
((STRK>='9000') AND (STRK<='9999'))
OR
((STRV>='9000') AND (STRV<='9999'))
)
ORDER BY
OSCP
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2012.03.09b / 09:00
001) Mzdy - Zaměstnanci
- doplněna funkce Tisk
- oprávnění:
8796 Mzdy - Zaměstnanci - Tisk
- Př.:
Seznam zaměstnanců
Strana :

1

Os.číslo Rodné čís. Jméno
ZP
Nástup
Ukončení
STRK
STRV
===========================================================================
===================================
11 9657130165 Nicol Malá
vseob
05.07.2011 31.12.2099
1
1
- AutoUpgrade: manasNX.exe + manasNX9.exe

2011.05.04a / 00:00
001) Mzdy / Mzdy / Zaměstnanci
- doplněna sestava Vedoucí - vpravo uprostřed
oprávnění:
8769 Mzdy - Vedoucí
Příklad sestavy:
STRK Jméno
Datum nástupu
=====================================================
121
Buchtová Petra
23.04.1997

11.107Zaokrouhlení
2011.01.28a / 12:00
004) Mzdy
- upraveno zaokrouhlení na halíř nahoru
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2011.01.26a / 14:00
001) Mzdy
Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc
se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru
- upraveno a ověřeno na testovacím výpočtu

2011.01.25a / 00:00
002) Mzdy
Náhrada mzdy se zaokrouhluje na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc
se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru

2008.02.04a / 06:00
002) Mzdy
- zaokrouhlení srážkové daně nastaveno na 1 Kč dolů
- zaokrouhlení DVZ nemocenské nastaveno na 0,01 Kč statisticky
- zaokrouhlení DVZ mateřské nastaveno na 1 Kč nahoru

2008.01.28b / 11:00
002) Servis / Konfigurace MZDY / Dávky / Zaokrouhlení
- všechna zaokrouhlení by měla být nastavena na 1.00 nahoru

2007.05.09b / 17:00
001) Mzdy
- vyměřovací základ zálohové mzdy se vždy zaokrouhluje na 100 Kč nahoru
- pokud zaměstnanec s hodinovou mzdou neodpracuje celkový počet hodin
v měsíci dle úvazku, zadá se neodpracovaný počet hodin záporně přes
mzdovou složku 121
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2004.07.09c / 19:00
01) Servis / Konfigurace / Mzdy / Dávky / Zaokrouhlení #2
- Mateřská DVZ
- implicitně nastaveno na 1 Kč nahoru

11.108Zaúčtování
2008.03.27a / 12:00
003) Servis / Konfigurace mzdy / Mzda / Zaúčtování
- doplněna zaškrtávací pole - parametry:
- Účtovat střediskově
- pokud pole není zaškrtnuto berou se všechna střediska nulová
- Slučovat za účty / střediska
- pokud je pole zaškrtnuto sloučí se všechny pohyby za stejný účet + středisko
- SP zaměstnavatel celkem
- při zaškrtnutí je SP zaměstnavatel vypočítáno z celkového vyměřovacího
základu SP (podle platné legislativy) a nelze tak účtovat střediskově

2008.03.22a / 12:00
002) Mzdy - zaúčtování - Mzdy / Výpočet mezd / Rekapitulace středisková + zaúčtování XML
- doplněn parametr
Datum účetního dokladu
003) Soubor pro zaúčtování mezd - např. MZDY_2008_01_HR.xml uložený v podadresáři \data
lze otevřít pro vizuální kontrolu např. v Internet Exploreru
ve stejném adresáři s XML souborem musí být šablona
manasuct.xsl

2008.03.22a / 12:00
005) Mzdy - Roční zúčtování mezd za rok 2007
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- upraven výpočet daně z příjmu (za rok 2007)

2008.03.03a / 12:00
001) Mzdy - konfigurace
- zaškrtávací pole
Střediskově účtovat všechny účty
... při zaškrtnutí se budou střediskově účtovat všechny účty,
nejen 5xx a 6xx
... při zaškrtnutí je potom možné pomocí rozborů za zvolené
období a středisko sledovat obraty na všech účtech, které
jsou použity pro zaúčtování mezd a součástí účetnictví se
tak může stát i mzdové účetnictví na úrovni měsíční
střediskové rekapitulace mezd po složkách mezd

2008.02.22a / 00:00
002) Servis / Konfigurace mzdy / Mzda / Zaúčtování
- nastaví se následující účty pro zaúčtování obratů MD a DAL pro:
SP zaměstnavatel
... SP za zaměstnavatele se počítá v halířích za každé středisko
z vyměřovacího základu SP - je to tak z důvodu střediskového
nákladového zaúčtování
za celé mzdy tak vznikne rozdíl < 1 Kč právě z důvodu
požadavku střediskového nákladového účtování a ne až
zaúčtování SP za zaměstnavatele vypočítaného za celou firmu
tak jak je to v celkové měsíční rekapitulaci
... musí být vyplněno
... pro uživatele 112016: 524111 / 336101
ZP zaměstnavatel
... musí být vyplněno
... pro uživatele 112016: 524121 / 336201
Hrubá mzda
... vyplní se, pokud se hrubá mzda má účtovat z celkového součtu
všech složek mezd, které hrubou mzdu tvoří místo účtování
obratů jednotlivých složek mezd
pokud je vyplněno, měl by být v číselníku složek mezd u
složek mezd 093 - 772 nastaven účet MD a DAL nulový
... pro uživatele 112016: 521111 / 331101
SLOM 753
... zaúčtování přeúčtování složky mzdy 753 z hrubé mzdy
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... pro uživatele 112016: 518854 / 521111
SLOM 772
... zaúčtování přeúčtování složky mzdy 772 z hrubé mzdy
... pro uživatele 112016: 548331 / 521111
- zaškrtávací pole
Střediskově účtovat všechny účty
... při zaškrtnutí se budou střediskově účtovat všechny účty,
nejen 5xx a 6xx
... při zaškrtnutí je potom možné pomocí rozborů za zvolené
období a středisko sledovat obraty na všech účtech, které
jsou použity pro zaúčtování mezd a součástí účetnictví se
tak může stát i mzdové účetnictví na úrovni měsíční
střediskové rekapitulace mezd po složkách mezd
- Typ dokladu
... ty účetního dokladu pro zaúčtování mezd
... musí být vyplněno

2007.09.05a / 08:00
002) Mzdy - zaúčtování
- účty pro zaúčtování SP/ZP za zaměstnavatele se přebírají z:
Servis / Konfigurace mzdy / Mzda / Zaúčtování
SP zaměstnavatel 524111 / 336101
ZP zaměstnavatel 524121 / 336201
tyto účty musí být v konfiguraci správně nastaveny a na stejném místě
je nutné doplnit i typ účeního dokladu a střediska pro zaúčtování
SP/ZP za zaměstnavatele
- správně se převezmou účty z číselníku složek mezd pro trvalé složky
mzdy

2007.06.18b / 21:00
001) Mzdy - export zaúčtování do účetnictví
- nejprve je nutné v konfiguraci mezd v Mzda / Zaúčtování vyplnit
účty a střediska pro zaúčtování SP a ZP a typ dokladu pro zaúčtování
mezd
- v číselníku složek mezd musí být pro každou složku mzdy nastaven
účet MD/DAL pro zaúčtování
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- převod mzdových kmenových středisek STRK na účetní středisko se zatím
provede napevno podle následující konverze:
mzdové
kmenové
středisko

účetní středisko

110-131, 150 =
132,141,142 =
140,160,170 =
210-250
=
260
=
310-340
=
410-442
=
450
=
5xx
=
6xx
=
7xx
=

307
1
7
407
20
5
6
6
5xx
6xx
7xx

- Mzdy / Mzdy / Výpočet mezd / Rekapitulace středisková + zaúčtování XML
- nastaví se měsíc, za který se zaúčtování provede (Měsíc pro tisk)
- Import do účetnictví:
- Účetnictví / Účetní doklady / Import XML
importní soubor se nachází v podadresáři \DATA a např. se jmenuje:
MZDY_2007_03_HR.xml ... za období 2007/3 agendy HR
nejprve se provede test XML souboru, zobrazí celkový obrat MD/DAL
a zobrazí opis XML souboru s případně vyznačenými problémy
(neznámý účet, středisko, ...)
po povolení se XML soubor naimportuje do účetního dokladu
- spolu s XML souborem se vygeneruje i šablona pro jeho zobrazení
v Internet Exploreru - manasuct.xsl
pro zobrazení stačí dvojklikem XML soubor zobrazit v prohlížeči

2003.01.29c / 12:00
02) Automatické zaúčtování mezd
- upraveno zaúčtování pouze pro VS 325.101
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11.109Závislá činnost
FAQ - Změny ve mzdách v roce 2018
1) Sestava 139
25 5460 MFin 5460 - vzor č. 25
POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti ...
... připravujeme

2016.02.01a / 00:00
004) Mzdy
- aktualizován formulář:
VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti za rok 2015
25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 20
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dt-upozorneni-mf-k-tiskopisum/5460-1_20.pdf

FAQ - 2016 - připravujeme ve mzdách
4) Aktuální formulář:
VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
za rok 2015
25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 20
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dt-upozorneni-mf-k-tiskopisum/5460-1_20.pdf

2015.02.19d / 15:00
001) Mzdy
aktualizováno:
- formulář 25 5460/1 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti - 19
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460-1_19.pdf?201502191421
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- v kartě zaměstnance v záložce DP
- vpravo dole doplněno pole 18a pro zadání slevy za umístění dítěte

11.110Zdravotní pojišťovny
2010.01.11c / 18:00
002) Mzdy - zdravotní pojišťovny
- hutni nahrazena prum - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- agel a ceska je považována za zrušenou

2007.05.09a / 13:00
001) Mzdy
- doplněna zdravotní pojišťovna
skoda - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

2007.04.26a / 08:00
002) Mzdy
- zdravotní pojišťovna musí být v kartě zaměstnance zadána pro KAŽDÉHO
zaměstnance, i DPP
- pokud zaměstnanec podepsal prohlášení, počítá se pro něj zálohová daň
- upraven Mzdový list
- drobné úpravy v kartě zaměstnance

2006.02.07a / 12:00
001) Mzdy / Karta zaměstnance / ZP
- ZP lze vybrat z 9-ti možných zdravotních pojišťoven volbou pojišťovny
a stisknutím Nastav ZP
002) Mzdy / Výběr zaměstnanců
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- při výběru ze všech zaměstnanců (Enter v prázdném políčku) doplněny
sloupce ZP, Nástup a Ukončení
003) Mzdy / Výběr zaměstnanců
- doplněna funkce Test zdravotní pojišťovny
- Oprávnění: 8328 Mzdy - Test zdravotní pojišťovny

2005.12.31a / 23:59
001) Mzdy - ruční změna zdravotního pojištění
V Mzdy / Číselníky/Převod mezd / Číselník složek mezd
spusťte vlevo dole Naplnění - doplní se SLOM:
1901 zdravotní pojištění bez nápočtu
slouží k ruční opravě zdravotního pojištění stejně jako původní
SLOM 901, ale narozdíl od ní se vyměřovací základ a ZP
za zaměstnavatele a zaměstnance nijak neprojeví v nápočtech
zdravotního pojištění. Pro tuto novou složku mzdy
doplňte v číselníku složek mezd zaúčtování.
Poznámky pro SLOM=901 - Zdravotní pojištění:
- do Hodiny zadejte vyměřovací základ ZP
- do Sazba zadejte ZP zaměstnavatel
- do Kč zadejte ZP zaměstnanec
- do Klíč zadejte zdravotní pojišťovnu (pokud se mění):
vseob
vojensk
hutni
bankov
vnitra
skoda
revirni
metal
ceska
Pro SLOM 1901 - Zdravotní pojištění bez nápočtu
zadání nijak neovlivní nápočet ZP:
- do Kč zadejte ZP zaměstnanec
Takto lze v jednom řádku naráz změnit všechny 4
parametry zdravotního pojištěníˇ.
Pro následující měsíc se již změní zdravotní pojišťovna
přímo v kartě zaměstnance.
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1181

1182

ES manas 2022 - Technická dokumentace

11.111Životní jubilea
2021.07.20a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Mzdy / Sestava 149 - Životní jubilea
2860 - Mzdy - Životní jubileum
- doplněn 65. a 70. rok

11.112ZP
2008.06.26a / 10:00
001) Mzdy
- sestava 121 - Zdravotní pojištění
- doplněno zaškrtávací pole
- I zaměstnanci bez vyměřovacího základu
- doplněna ZP Škoda a Agel

2007.11.10a / 10:00
003) Mzdy
- upraven výpočet ZP u SLOM 514/515

2007.09.06a / 10:00
002) Mzdy - upraven výpočet ZP+SP pro mzdu < 400 Kč

2007.08.29b / 15:00
002) Mzdy
- upraveno generování mezd pro vyměřovací základ mzdy menší než 400 Kč
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- vyměřovací základ ZP a SP není nulový
- projeví se až u generování mezd aktuálního měsíce

2007.07.20a / 12:00
001) Mzdy - Sestava 121 - ZP
- okno s výběrem zdravotní pojišťovny lze kromě stisknutí klávesy Esc
ukončit i výběrem ukončení kliknutím myši

2007.07.03a / 00:00
001) Mzdy
- sestava 121 - Přehled ZP
- po tisku sestavy návrat na volbu jiné zdravotní pojišťovny, ukončení
po Esc

2007.05.07b / 22:00
002) Mzdy
- Poznámka k sestavě 121 - Zdravotní pojištění
- v kartě zaměstnance musí být zaměstnanci přiřazena konkrétní zdravotní
pojišťovna a v poli Osobní údaje / Osobní číslo HPP musí být uvedeno
stejné číslo jako Osobní číslo (OSCP)

2005.10.01a / 09:00 BETA
008) Mzdy
13) sestava
Prehled o platbe pojistneho na ZP dle pojistoven
===> za zvolenou pojistovnu zarazeno na konec
sestavy 121 - Zdravotni pojisteni
vytiskne se za zadany Mesic do
14) sestava
Odvod pojistneho na ZP za rok
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===> za zvolenou pojistovnu zarazeno na konec
sestavy 121 - Zdravotni pojisteni
vytiskne se za zadane Mesice od/do

2005.04.04a / 14:00
02) Mzdy
- v kartě zaměstnance v záložce ZP doplněna volba pro
ZP z doplatku do minimální mzdy platí:
4 - NEPOČÍTAT
... ZP se nedopočítává do 970 Kč

2005.02.16b / 10:00
01) MZDY
- v kartě zaměstnance v záložce ZP doplněna volba
ZP z doplatku do minimální mzdy platí:
a) zaměstnanec
b) zaměstnanec i zaměstnavatel
c) zaměstnavatel
zohledněno krácení minimální mzdy

12

NexusDB server

12.1 AWE server
2009.11.07a / 09:00
001) Ze serveru se nečte informace o verzi serveru (problém na AWE serveru)

FAQ - Instalace NexusDB Trial AWE serveru
01) Stáhněte si odsud:
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http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=awetrial
02) Start / Ovládací panely / Nástroje pro správu
- Místní zásady zabezpečení /
Místní zásady /
Přiřazení uživatelských práv /
Uzamknout stránky v paměti + pravé tlačítko myši / Vlastnosti
přidat uživatelský účet, pod kterým bude spuštěn nxServer
potvrďte OK a restartujte počítač
- originál v angličtině:
Go to control panel | Administrative Tools | Local Security Policy |
Local policies | User Right Assignment.
On the right-hand side, you'll have a list of policies;
find the one named "Lock pages in memory". Doubleclick it,
and add the user account that nxServer runs under.
Reboot the machine
03) nxServer_AWE_Trial.zip rozbalte např. do adresáře:
C:\NexusDB3AWETrial-exe
04) Stáhněte si z přímého linku:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip
nxEnterpriseManager_3.01.zip rozbalte např. do stejného adresáře
05) v Start + pravé tlačítko myši - Prozkoumat:
- v adresáři:
C:\NexusDB3AWETrial-exe
na nxServer_AWE_Trial.exe pravým tlačítkem myši
Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na nxEnterpriseManager.exe pravým tlačítkem myši
Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na Ploše se vytvoří 2 ikony
06) na Ploše na ikoně nxServer ... pravým tlačítkem myši zvolte Vlastnosti
a původní pole Cíl:
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C:\NexusDB3AWETrial-exe\nxServer_AWE_Trial.exe
doplňte na:
C:\NexusDB3AWETrial-exe\nxServer_AWE_Trial.exe /INTERACTIVE
stiskněte Použít a OK
07) v okně spuštěného nxServer verze 2 zadejte:
Settings / Save settings to
a zvolte adresář:
C:\NexusDB3AWETrial-exe
a název nexusdb2
08) ukončete nxServer verze 2
09) pomocí nastavené ikony spusťte nxServer v interaktivním režimu,
t.j. stejně jako v NexusDB2
v NexusDB3 tento režim slouží POUZE k nastavení parametrů serveru,
pro ostrý provoz serveru se doporučuje nainstalování serveru
jako služby (nude popsáno dále)
10) v okně nxServer zvolte Settings / Load settings from
a zvolte soubor
nexusdb2.nxdbsettings
v adresáři
C:\NexusDB3AWETrial-exe
tím se převezme kompletní nastavení pro server verze 3 z verze 2
v okně serveru můžete nastavit v
Database Settings / Server Engine / MaxRAM
libovolnou velikost použití RAM paměti až do velikosti aktuální
volně dosupné paměti RAM
nejprve je nutné zrušit zaškrtnutí pole Active, zadat MaxRAM,
stisknout vpravo dole Apply a opět zaškrtnout vlevo nahoře pole Active
a následně ještě v
Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport
zaškrtnout Active vlevo nahoře
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v Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin musí být
zaškrtnuté Active
nyní zvolte
Settings / Save Settings
a
Settings / Save Settings to
C:\NexusDB3AWETrial-exe\nexusdb3
11) Pomocí ikony spusťte
EnterpriseManager
a ověřte, že je v Servers dostupný i server na IP adrese serveru
(ta je vidět v okně serveru v Statistics / Transports / TSP/IPv4 Transport
v poli Local Address)
a že je možné prohlížet tabulky na serveru
12) Správa nxServeru 3.01 pomocí internetového prohlížeče
- je to novinka ve verzi NexusDB3
- v internetovém prohlížeči zadejte
http://10.0.0.51:10088/
10.0.0.51 upravte na IP adresu spuštěného serveru
- z libovolného počítače v síti tak je možné zjišťovat i měnit
parametry serveru a prohlížet statistiky serveru v
Statistics (na stránce nahoře vpravo) a
Server Engine
přímý link:
http://10.0.0.51:10088/stats.nxscript?index=9
nebo
TCP/IPv4 Transport
přímý link:
http://10.0.0.51:10088/stats.nxscript?index=16
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13) Poznámky
- v aktuální dostupné verzi Trial AWE serveru (28.8.2009 v 17:00)
je AWE server z 26.08.2009 11:16 a ten obsahuje chybu - nelze
se k němu připojit
server je tak ale možné alespoň nainstalovat a nastavit
firma NexusDB chybu brzy opraví
- Trial verze AWE serveru jede 3 hodiny a poté je nutné server
spustit znovu, jiná omezení proti plné verzi nemá
- pod verzí NexusDB 3 neměňte tabulky, které budete dále používat
i pod verzí NexusDB 2
- od verze 3.01 je doporučeno spouštěn nxServer pro reálný provoz
jako službu a ne v interaktivním režimu. Tím je zajištěn
správný start serveru při spuštění počítače i jeho ukončení
při vypnutí počítače a tím i bezpečná práce s daty serveru
nastavení serveru jako služby je ale složité a vyžaduje
znalosti správce MS Windows pro nastavení uživatelských
účtů a oprávnění
je tedy možné používat server v interaktivním režimu, stejně jako
server ve verzi 2, před vypnutím je ale NUTNÉ nejdříve server
zastavit a ukončit, aby došlo k uložení všech dat a nedošlo
k jejich poškození

FAQ - Instalace NexusDB AWE serveru - plná verze
01) Stáhněte si z Vaší klientské stránky u nexusDB / Licenses & Files
aktuální verzi AWE serveru
NexusDB_3.0100_AWE.zip
02) Start / Ovládací panely / Nástroje pro správu
- Místní zásady zabezpečení /
Místní zásady /
Přiřazení uživatelských práv /
Uzamknout stránky v paměti + pravé tlačítko myši / Vlastnosti
přidat uživatelský účet, pod kterým bude spuštěn nxServer
potvrďte OK a restartujte počítač
- originál v angličtině:
Go to control panel | Administrative Tools | Local Security Policy |
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Local policies | User Right Assignment.
On the right-hand side, you'll have a list of policies;
find the one named "Lock pages in memory". Doubleclick it,
and add the user account that nxServer runs under.
Reboot the machine
04) Stáhněte si z přímého linku:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip
nxEnterpriseManager_3.07.01.zip rozbalte např. do stejného adresáře
05) v Start + pravé tlačítko myši - Prozkoumat:
- v adresáři:
C:\NexusDB3AWE-exe
na nxServer.exe pravým tlačítkem myši
Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na nxEnterpriseManager.exe pravým tlačítkem myši
Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na Ploše se vytvoří 2 ikony
06) na Ploše na ikoně nxServer ... pravým tlačítkem myši zvolte Vlastnosti
a původní pole Cíl:
C:\NexusDB3AWE-exe\nxServer.exe
doplňte na:
C:\NexusDB3AWE-exe\nxServer.exe /INTERACTIVE
stiskněte Použít a OK
07) v okně spuštěného nxServer verze 2 zadejte:
Settings / Save settings to
a zvolte adresář:
C:\NexusDB3AWE-exe
a název nexusdb2
08) ukončete nxServer verze 2
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09) pomocí nastavené ikony spusťte nxServer v interaktivním režimu,
t.j. stejně jako v NexusDB2
v NexusDB3 tento režim slouží POUZE k nastavení parametrů serveru,
pro ostrý provoz serveru se doporučuje nainstalování serveru
jako služby (nude popsáno dále)
10) v okně nxServer zvolte Settings / Load settings from
a zvolte soubor
nexusdb2.nxdbsettings
v adresáři
C:\NexusDB3AWE-exe
tím se převezme kompletní nastavení pro server verze 3 z verze 2
v okně serveru můžete nastavit v
Database Settings / Server Engine / MaxRAM
libovolnou velikost použití RAM paměti až do velikosti aktuální
volně dosupné paměti RAM
nejprve je nutné zrušit zaškrtnutí pole Active, zadat MaxRAM,
stisknout vpravo dole Apply a opět zaškrtnout vlevo nahoře pole Active
a následně ještě v
Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport
zaškrtnout Active vlevo nahoře
v Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin musí být
zaškrtnuté Active
v Database Settings / Plugins / Server License Plugin zadejte
zadejte Váš Licence Key
nyní zvolte
Settings / Save Settings
a
Settings / Save Settings to
C:\NexusDB3AWE-exe\nexusdb3
11) Pomocí ikony spusťte
EnterpriseManager
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a ověřte, že je v Servers dostupný i server na IP adrese serveru
(ta je vidět v okně serveru v Statistics / Transports / TSP/IPv4 Transport
v poli Local Address)
a že je možné prohlížet tabulky na serveru
12) Správa nxServeru 3.01 pomocí internetového prohlížeče
- je to novinka ve verzi NexusDB3
- v internetovém prohlížeči zadejte
http://10.0.0.51:10088/
10.0.0.51 upravte na IP adresu spuštěného serveru
- z libovolného počítače v síti tak je možné zjišťovat i měnit
parametry serveru a prohlížet statistiky serveru v
Statistics (na stránce nahoře vpravo) a
Server Engine
přímý link:
http://10.0.0.51:10088/stats.nxscript?index=9
nebo
TCP/IPv4 Transport
přímý link:
http://10.0.0.51:10088/stats.nxscript?index=16
13) Poznámky
- pod verzí NexusDB 3 neměňte tabulky, které budete dále používat
i pod verzí NexusDB 2
- od verze 3.01 je doporučeno spouštěn nxServer pro reálný provoz
jako službu a ne v interaktivním režimu. Tím je zajištěn
správný start serveru při spuštění počítače i jeho ukončení
při vypnutí počítače a tím i bezpečná práce s daty serveru
nastavení serveru jako služby je ale složité a vyžaduje
znalosti správce MS Windows pro nastavení uživatelských
účtů a oprávnění
je tedy možné používat server v interaktivním režimu, stejně jako
server ve verzi 2, před vypnutím je ale NUTNÉ nejdříve server
zastavit a ukončit, aby došlo k uložení všech dat a nedošlo
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k jejich poškození

12.2 Enterprise Manager
FAQ - nxEM - Rychlé spouštění SQL nad živými daty Nx serveru
- vlevo ve stromu dvojklik na server
- na FF (sklad) nebo FFU (účetnictví) na pravé tlačítko myši zvolit
SQL, SQL dotaz spustit Ctrl+E

FAQ - nxEM - Uložení parametrů pro Query
- v Query Options je záložka Global defaults a tam stačí nastavit
TimeOut třeba na 999999, potvrdit OK, vypnout a zapnout EM a už si
to pamatuje

12.3 Import CSV souboru
FAQ - NexusDB2 - Import *.csv souboru
Vstupem je csv soubor:
VYSTUP.csv
"CISLO_ZB","NAZEV_ZB","MJ","J_CENA","MNOZSTVI","POC_OBAL","MN_V_OBAL","OBAL
","SKL_M","DAN","DATUM","CENA_OBAL2","DAN_OBAL2","C_CENA","CAS","SUM_MNOZST
"
"000200","MOUKA HRUBA COOP
1KG","KS","
8.90","
10.000","
0","
1.00","BO",""," 5.00","29.04.2007","
0.00"," 0.00","
8.90","16:43:51.51","
"CISLO_ZB",
7
"NAZEV_ZB", 24
"MJ",
3
"J_CENA",
8
"MNOZSTVI",
9
"POC_OBAL",
5
"MN_V_OBAL", 7
"OBAL",
2
"SKL_M",
3
"DAN",
5
"DATUM",
8
"CENA_OBAL2", 8
"DAN_OBAL2", 5

0.000"

string[7]
string[24]
string[3]
currency
double
double
double
string[2]
string[3]
double
string[8]
currency
double
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"C_CENA",
8 currency
"CAS",
11 string[11]
"SUM_MNOZST" 16 double
16 poli
V EM (NexusDB Enterprise Manager) v Server / Alias / Tables
(výběr vlevo v Tree Servers) zvolte na Tables pravým tlačítkem myši
New Table (Ins) a zadejte:
Main Table Name / Table Name: VYSTUP
- v Main Table Name / Field Descriptors
pomocí Append postupně přidejte všech 16 polí
- zadá se Name
- zvolí se Type - string jako ShortString + do Units počet znaků
pro další pole stačí stisknout šipku dolů, nabídnou se stejné parametry
jako u posledního pole
- dále můžete definovat Indexy
- po zadání všech polí stiskněte Create
Import CSV souboru do vytvořené tabulky:
- na tabulce pravým tlačítkem Import CSV
- vybrat soubor CSV
- Start import on row nastavit na 2, pokud CSV obsahuje řádek s hlavičkou
- 2x Next
- ke každému Import to DataField přiřadit Import from Column - 1:1
- Finish

12.4

Instalace NexusDB serveru
FAQ - Instalace a nastavení NexusDB serveru 3.07
1) Rozbalte NexusDB-Data.zip na disk C:\, vytvoří se adresář C:\NexusDB-Data
2) Rozbalte NexusDB-Server.zip na disk C:\, vytvoří se adresář C:\NexusDB-Server
3) V adresáři C:\NexusDB-Server
klikněte pravým tlačítkem myši na
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nxServer.exe
a zvolte Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na Ploše Windows se vytvoří ikona serveru
klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti a upravte:
v Obecné:
- nastavte jméno ikony na nxServer
v Zástupce / Cíl:
- místo:
C:\NexusDB-Server\nxServer.exe
upravte na:
C:\NexusDB-Server\nxServer.exe /INTERACTIVE
a stiskněte vpravo dole Použít
v Kompatibilita / Úroveň oprávnění:
- zaškrtněte
Spustit tento program jako správce
stiskněte OK
4) Pomocí vytvořené ikony nxServer na Ploše Windows spusťte
dvojklikem NexusDB server a případně povolte spuštění serveru
v UAC, antiviru nebo firewallu
server se spustí a sbalí do ikony v Tray
spusťte okno serveru dvojklikem na ikonu serveru v Tray
- modrý válec s modrým nebo červeným (server je zastaven) puntíkem
5) V okně serveru nastavte:
- Database Settings / Transports / Named Pipe Transport
- zrušte zaškrtnutí v Active
- Database Settings / Transports / Shared Memory Transport
- zrušte zaškrtnutí v Active
- Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport
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- zaškrtněte Active a Logging
- Database Settings / Aliases
dole doplňte:
Alias Name: FF
Path:
C:\NexusDB-Data
a stiskněte Add
potom změňte:
Alias Name: FFU
a stiskněte Add
potom změňte:
Alias Name: FILE
a stiskněte Add
potom změňte:
Alias Name: RAM
a stiskněte Add
- Database Settings / GUI Settings
- zaškrtněte všech 5 zaškrtávacích polí
a stiskněte dole Apply
- Database Settings / Remote Administration
- zaškrtněte Logging
- Database Settings / Plugins / Remote Comands Plugin
- zaškrtněte Logging
- Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin
- zaškrtněte Active a Logging
- Database Settings / Server Engine
- zrušte zaškrtnutí u Active
- v poli MaxRAM nastavte maximální velikost paměti, kterou může server
využívat - nastavte takovou část dostupné RAM, aby měly dostatek paměti
samotné MS Windows
maximální použitelná hodnota (lze nastavit i vyšší) u běžného serveru
je 1500 MB, vyšší hodnotu lze nastavit pouze u AWE varianta serveru
(komerční produkt)
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- dole stiskněte Apply
- zaškrtněte Active a Logging
- Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport
- zaškrtněte Active
- v Settings zvolte Save Settings
- v Settings zvolte Save settings to, jako název zadejte server a potvrďte
Uložit
6) Nyní je server nastaven a spuštěn
- v Statistics / TCP/IPV4 Transport je v Local Address uvedena IP adresa,
na které server pracuje - ta se potom nastaví v konfiguraci klienta
dále jsou zde uvedeny statistiky
- v Statistics / Server Engine jsou uvedeny další statistiky
7) V případě potřeby server zastavíte postupem:
Server / Stop started modules
a znovu spustíte postupem:
Server / Start stopped modules
po znovuspuštění serveru vždy ověřte, zda je spuštěn (zelený)
- Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin
jeho činnost je pro práci klientů nezbytná a musí být vždy spuštěn
8) Server je možné ukončit
pravým tlačítkem myši na ikoně serveru v Tray na Exit a potvrzení Yes
9) V adresáři C:\NexusDB-Server spusťte správce NexusDB serveru - program
nxEnterpriseManager.exe
a případně povolte spuštění serveru v UAC, antiviru nebo firewallu
dvojklikněte na server označený např.:
NexusDB@10.0.0.51 (Winsock)
místo IP adresy 10.0.0.51 použijte IP adresu Vašeho serveru
pod označením serveru se rozbalí 4 aliasy - FF, FFU, FILE, RAM
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význam má jen alias FF, rozbalte funkce pod ním a potom pod Tables
a musíte vidět seznam dostupných tabulek, minimálně tabulku ____WA00
dvojklikem na ni se zobrazí data v ní uložená
10) nxEnterpriseManager.exe spusťte i na klientském počítači v síti
stejným postupem jako v bodě 9) a ověřte tak, že je server dostupný
v síti i na klientském počítači

12.5 Instalace starších verzí
FAQ - Instalace NexusDB 3.01.01 serveru
01) Stáhněte si odsud:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxServer_3.07.zip
soubor nxServer_3.07.zip
03) nxServer_3.01.zip rozbalte např. do adresáře:
C:\NexusDB3-exe
04) Stáhněte si z přímého linku:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip
nxEnterpriseManager_3.07.01.zip rozbalte např. do stejného adresáře
05) v Start + pravé tlačítko myši - Prozkoumat:
- v adresáři:
C:\NexusDB3-exe
na nxServer.exe pravým tlačítkem myši
Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na nxEnterpriseManager.exe pravým tlačítkem myši
Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)
na Ploše se vytvoří 2 ikony
06) na Ploše na ikoně nxServer ... pravým tlačítkem myši zvolte Vlastnosti
a původní pole Cíl:
C:\NexusDB3-exe\nxServer.exe
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doplňte na:
C:\NexusDB3-exe\nxServer.exe /INTERACTIVE
stiskněte Použít a OK
07) v okně spuštěného nxServer verze 2 zadejte:
Settings / Save settings to
a zvolte adresář:
C:\NexusDB3-exe
a název nexusdb2
08) ukončete nxServer verze 2
09) pomocí nastavené ikony spusťte nxServer v interaktivním režimu,
t.j. stejně jako v NexusDB2
v NexusDB3 tento režim slouží POUZE k nastavení parametrů serveru,
pro ostrý provoz serveru se doporučuje nainstalování serveru
jako služby (nude popsáno dále)
10) v okně nxServer zvolte Settings / Load settings from
a zvolte soubor
nexusdb2.nxdbsettings
v adresáři
C:\NexusDB3-exe
tím se převezme kompletní nastavení pro server verze 3 z verze 2
v okně serveru můžete nastavit v
Database Settings / Server Engine / MaxRAM
libovolnou velikost použití RAM paměti až do 1500 MB (omezeno dostupnou
volnou kapacitou paměti)
nejprve je nutné zrušit zaškrtnutí pole Active, zadat MaxRAM,
stisknout vpravo dole Apply a opět vlevo nahoře pole Active
a následně ještě zaškrtnout
Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport
zaškrtnout Active vlevo nahoře
v Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin musí být
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zaškrtnuté Active
nyní zvolte
Settings / Save Settings
a
Settings / Save Settings to
C:\NexusDB3-exe\nexusdb3
11) Pomocí ikony spusťte
EnterpriseManager
a ověřte, že je v Servers dostupný i server na IP adrese serveru
(ta je vidět v okně serveru v Statistics / Transports / TSP/IPv4 Transport
v poli Local Address)
a že je možné prohlížet tabulky na serveru
12) Správa nxServeru 3.01 pomocí internetového prohlížeče
- je to novinka ve verzi NexusDB3
- v internetovém prohlížeči zadejte
http://10.0.0.51:10088/
10.0.0.51 upravte na IP adresu spuštěného serveru
- z libovolného počítače v síti tak je možné zjišťovat i měnit
parametry serveru a prohlížet statistiky serveru v
Statistics (na stránce nahoře vpravo) a
Server Engine
přímý link:
http://10.0.0.51:10088/stats.nxscript?index=9
nebo
TCP/IPv4 Transport
přímý link:
http://10.0.0.51:10088/stats.nxscript?index=16
13) Poznámky
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- pod verzí NexusDB 3 neměňte tabulky, které budete dále používat
i pod verzí NexusDB 2
- od verze 3.01 je doporučeno spouštěn nxServer pro reálný provoz
jako službu a ne v interaktivním režimu. Tím je zajištěn
správný start serveru při spuštění počítače i jeho ukončení
při vypnutí počítače a tím i bezpečná práce s daty serveru
nastavení serveru jako služby je ale složité a vyžaduje
znalosti správce MS Windows pro nastavení uživatelských
účtů a oprávnění
je tedy možné používat server v interaktivním režimu, stejně jako
server ve verzi 2, před vypnutím je ale NUTNÉ nejdříve server
zastavit a ukončit, aby došlo k uložení všech dat a nedošlo
k jejich poškození

2009.05.06a / 00:00
002) Pro uživatele síťové NexusDB verze - přeinstalujte server NexusDB na verzi 2.08.03:
- stáhněte si aktuální verzi 2.08.03 nxServer.exe a nxEnterpriseManager.exe odsud:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxServer.exe
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager.exe
- staženou aktuální verzí 2.08.03 nxServer.exe nahraďte původní NexusDB server
postupem:
0) ukončete VŠECHNY spuštěné klienty
1) na obrazovce vpravo dole v seznamu ikon spuštěných programů najděte
ikonu NexusDB serveru - modrý válec s modrou tečkou v bílém poli
2) na ikoně stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Config
3) v okně běžícího NexusDB serveru zvolte v Menu:
Settings / Save settings to ...
do názvu souboru zadejte např. nxServer a zvolte umístění, kam se soubor
s konfigurací NexusDB serveru uloží
při změně serveru se nastaví implicitní konfigurace a ta se potom načte
na původní takto uložený stav
4) vpravo dole na ikoně NexusDB serveru stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Exit
a potvrďte Yes - server se ukončí
5) v adresáři serveru (tam, kde bylo původní nxServer.exe - umístění lze zjistit
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např. hledáním souboru nxServer.exe na disku)
přejmenujte původní soubor nxServer.exe např. na nxServer20706.exe
nebo nxServer20801.exe
a na jeho místo uložte stáhnutý nxServer.exe verze 2.08.03
6) spusťte NexusDB server
7) v okně běžícího NexusDB serveru zvolte
Settings / Load settings from ...
vyberte stejný soubor s uloženou konfigurací podle bodu 3)
8) nyní je již spuštěna verze serveru 2.08.03 - ověřte správnost provedených akcí:
a) v okně spuštěného serveru zvolte v Menu: Help / About
verze serveru MUSÍ být 2.08.03
stiskněte Close
b) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: Alliases
mezi aliasy MUSÍ být FF a FFU
c) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: GUI Settings
mělo by být zaškrtnuto VŠECH 5 polí
d) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: Plugins / ServerInfo Plugin
MUSÍ být zaškrtnuté Active
e) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: Statistics / Transports
MUSÍ být zeleně volba TCP/IPv4 Transport
parametr Local Address potom obsahuje IP adresu serveru, která se nastaví v manas.ini

2009.04.14a / 00:00
002) Pro uživatele síťové NexusDB verze - přeinstalujte server NexusDB na verzi 2.08.01:
- stáhněte si aktuální verzi 2.08.03 nxServer.exe a nxEnterpriseManager.exe odsud:
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxServer.exe
- staženou aktuální verzí 2.08.03 nxServer.exe nahraďte původní NexusDB server
postupem:
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0) ukončete VŠECHNY spuštěné klienty
1) na obrazovce vpravo dole v seznamu ikon spuštěných programů najděte
ikonu NexusDB serveru - modrý válec s modrou tečkou v bílém poli
2) na ikoně stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Config
3) v okně běžícího NexusDB serveru zvolte v Menu:
Settings / Save settings to ...
do názvu souboru zadejte např. nxServer a zvolte umístění, kam se soubor
s konfigurací NexusDB serveru uloží
při změně serveru se nastaví implicitní konfigurace a ta se potom načte
na původní takto uložený stav
4) vpravo dole na ikoně NexusDB serveru stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Exit
a potvrďte Yes - server se ukončí
5) v adresáři serveru (tam, kde bylo původní nxServer.exe - umístění lze zjistit
např. hledáním souboru nxServer.exe na disku)
přejmenujte původní soubor nxServer.exe např. na nxServer20706.exe
a na jeho místo uložte stáhnutý nxServer.exe verze 2.08.01
6) spusťte NexusDB server
7) v okně běžícího NexusDB serveru zvolte
Settings / Load settings from ...
vyberte stejný soubor s uloženou konfigurací podle bodu 3)
8) nyní je již spuštěna verze serveru 2.08.01 - ověřte správnost provedených akcí:
a) v okně spuštěného serveru zvolte v Menu: Help / About
verze serveru MUSÍ být 2.08.01
stiskněte Close
b) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: Alliases
mezi aliasy MUSÍ být FF a FFU
c) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: GUI Settings
mělo by být zaškrtnuto VŠECH 5 polí
d) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: Plugins / ServerInfo Plugin
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MUSÍ být zaškrtnuté Active
e) v okně spuštěného serveru vlevo ve stromě funkcí zvolte: Statistics / Transports
MUSÍ být zeleně volba TCP/IPv4 Transport
parametr Local Address potom obsahuje IP adresu serveru, která se nastaví v manas.ini

2006.11.11a / 11:00
001) instNexusDB2.exe
- distribuce (~54 MB) obsahuje soubory kolem NexusDB 2 serveru
- pro instalaci serveru (netýká se jednouživatelských verzí, které mají
server integrován) doporučujeme vytvořit následující adresáře:
c:\NexusDB2
... bude obsahovat *.nx1 tabulky
c:\NexusDB2-exe
... bude obsahovat soubory z distribuce instNexusDB2.exe
- nxServer.exe
- NexusDB 2 server, verze 2.06.00 BETA
- základní nastavení:
- Database settings / Aliases
zadejte a potvrďte Add
Alias Name: FF Path: c:\NexusDB2
Alias Name: FFU Path: c:\NexusDB2
alias FFU je možné nastavit na samotném účetním serveru
- Database settings / Server Engine
- zrušte zaškrtnutí (pokud je) Active
- do pole Server Name zadejte:
Server Name: NexusDB
- Database settings / Transports
zaškrtněte Active pro transporty:
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Direct TCP/.NET Transport
TCP/IPv4 Transport
- Database settings / GUI Settings
- zaškrtněte všechna zaškrtávací pole
- Database settings / Plugins / ServerInfo Plugin
- zaškrtněte Active
- Database settings / Server Engine
- zaškrtněte (pokud není) Active
- nyní je server spuštěn a pokud jeho datový adresář
(ukazuje na něj Alias) obsahuje nějakou *.nx1 tabulku
(vzorová __OBCEKR.nx1 je v instNexusDB2.exe),
bude tato dostupná ve správci NexusDB2 serveru
nxEnterpriseManager.exe
to, že je vše správně nastaveno a server je spuštěn
poznáte takto:
- v okně serveru dole je uvedeno Current state: Started
- v Statistics / Transports musí být transpporty
Direct TCP/.NET Transport
TCP/IPv4 Transport
zobrazeny zeleně
- v Statistics musí být Server Engine zobrazen zeleně
- toto je pouze základní nastavení, podrobnosti lze najít
v originální dokumentaci a podrobně je zpracujeme v
dokumentaci k ES manas
- spuštěný nxServer.exe nijak neovlivňuje FF213 server,
i pokud jsou spuštěny na jednom počítači
- při prvním spuštění, nebo při prvním spuštění
nxEnterpriseManager.exe může být požadováno povolení
v instalovaném firewallu
- server použitelný v ES manas obsahuje v okně serveru
nahoře ikonu ES manas
- nxEnterpriseManager.exe
- správce dat NexusDB2 serveru
- při prvním spuštění může být požadováno povolení
v instalovaném firewallu
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- vlevo se zobrazí seznam dostupných serverů, po rozbalení
serveru seznam Aliasů a po jejich rozbalení seznam tabulek
(Tables) a další možnosti
v seznamu tabulek uvidíte seznam dostupných *.nx1 tabulek
obsah tabulky se zobrazí po dvojkliku na její název
SQL lze definovat přes pravé tlačítko myši / SQL
nad Tables nebo konkrétní tabulkou, SQL se spustí
pomocí Ctrl+E nebo v menu programu Query / Execute
- toto je pouze základní nastavení, podrobnosti lze najít
v originální dokumentaci a podrobně je zpracujeme v
dokumentaci k ES manas
- FF2NX.exe
- program pro konverzi *.FF2 tabulek FlashFiler213 serveru
do *.nx1 tabulek NexusDB2 serveru
pro použití v ES manas musí být použita verze distribuovaná
v instNexusDB2.exe, která v menu programu obsahuje text
ES manas
- v Original (From) / Server
zvolte Directory mode (Internal)
- v Original (From) / Databases
zadejte adresář obsahující *.FF2 tabulky určené ke
konverzi
- v Original (From) / Tables
označte (Select All) *.FF2 tabulky ze zadaného adresáře
určené ke konverzi
při konverzi musí být FlashFiler213 server vypnut
- v Parameters (horní záložka) nastavte:
Maximal number of records per transaction: 1000
konverze bude rychlejší
- v Copy (To) / Server
zvolte Directory mode (Embedded)
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- v Copy (To) / Databases
zadejte adresář, do kterého budou konvertovány tabulky
do *.nx1
např.: c:\NexusDB2
tento adresář pak bude datovým adresářem NexusDB2 serveru
- stiskněte vpravo dole Import a zahajte tak konverzi
- konverze na běžném počítači probíhá rychlostí asi
1 GB *.FF2 tabulek za 50 minut
tabulky *.nx1 jsou asi o 25% větší než *.ff2
- toto je pouze základní nastavení, podrobnosti lze najít
v originální dokumentaci a podrobně je zpracujeme v
dokumentaci k ES manas

12.6 Komunikace
2016.05.30b / 12:00
003) Všechny verze ES manas nyní pravidelně každou minutu komunikují se skladovým serverem,
aby nedošlo k přerušení komunikace mezi serverem a klientem

2016.05.30a / 00:00
002) Všechny verze ES manas nyní pravidelně každou minutu komunikují se serverem,
aby nedošlo k přerušení komunikace mezi serverem a klientem

12.7 Logování
2013.12.19a / 12:00
002) Nastavení NexusDB serveru pro logování SQL dotazů:
- zastavte server
- v SQL Engine:
- odškrtněte Active
- do Path zadejte cestu k adresáři s daty NexusDB serveru
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- pro snadný a rychlý přístup je vhodné doplnit Alias s názvem TEST
s cestou pro data C:\NexusDB-TEST a tuto cestu použít
- stiskněte Apply
- zaškrtněte Log Queries to Table
- stiskněte Apply
- zaškrtněte Active
- spusťte server - v Transports / TCP/IPv4 Transport zaškrtněte Active

12.8 NexusDB server
POZOR !!! Verze programu ES manas pro starší verze serverů
- FlashFiler 2.13
- NexusDB 2.07.06
- NexusDB 2.08.03
budeme podporovat POUZE do 31.12.2014
Doporučujeme so nejdříve přejít na verzi programu pro aktuální verzi NexusDB 4

2016.06.21a / 00:00
004) Pozastaveny aktualizace na novější verze NexusDB serveru než aktuální 4.10.00

2016.05.30a / 00:00
001) Po 9-ti měsících dostupná nová verze NexusDB 4.10.00
- přechod na verzi NexusDB 4.10.00
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
http://www.nexusdb.com/mantis/view_all_bug_page.php
http://www.nexusdb.com/forums/index.php
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2015.09.07a / 00:00
002) Přechod na NexusDB verze 4.00.15
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php

2015.07.10a / 00:00
002) Přechod na NexusDB verze 4.00.14
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php

2015.04.13a / 00:00
001) Přechod na NexusDB verze 4.00.13

2015.02.13a / 00:00
001) Přechod na verzi NexusDB 4.00.12

2014.09.22a / 00:00
001) Přechod na NexusDB 4.00.07
POZOR !!! Verze programu ES manas pro starší verze serverů
- FlashFiler 2.13
- NexusDB 2.07.06
- NexusDB 2.08.03
budeme podporovat POUZE do 31.12.2014
Doporučujeme so nejdříve přejít na verzi programu pro aktuální verzi
- NexusDB serveru 4.00.04 (nebo novější)

2014.08.26a / 00:00
001) Přechod na novou verzi NexusDB 4.00.06

FAQ - Srovnání 32/64 bitového serveru NexusDB 4.0.0.5
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- nezáleží na klientovi, zda je 32 nebo 64 bitový
- 64 bitový klient musí být spolu se serverem min. verze 4.0.0.5
- pokud je server 64 bitový, musí být klient i server verze min. 4.0.0.5
- při použití 64 bitového serveru je oproti 32 bitovému serveru zrychlení 0-15%
větší zrychlení je u SQL, které vyžadují více než 1,5 GB paměti, kdy u 32 bitového
serveru nastupuje použití dočasného souboru na disku
- použity složité SQL dotazy vracející cca. 130 milionů vět během cca. 30-60 sekund,
s požadavkem na paměť cca. 5 GB
- výsledky zhruba stejné při použití rychlého SSD disku i rychlého běžného disku
s TrueCrypt šifrováním pro data serveru
- 64 bitový server využívá potřebnou paměť pro zpracování SQL dotazu
- 32 bitový server dokáže využít jen 1,5 GB paměti, pokud SQL dotaz vyžaduje
více paměti, používá dočasný soubor na disku
- výrazný rozdíl ale nastává, pokud k serveru přistupuje současně více uživatelů,
potom 64 bitový server použije dostupnou volnou paměť RAM a v ní uchová data
pro SQL dotazy, které následně například při jiných omezeních pracují výrazně
rychleji než u 32 bitového serveru, který umí využít max. 1,5 GB paměti a potom
musí použít dočasný soubor na disku
- obecné výhody 64 bitů
http://www.nexusdb.com/support//?q=node/705
- pro AWE server platí následující:
http://www.nexusdb.com/forums/showthread.php?t=14207
The AWE server also has a specific preload mechanism for database tables,
which pre-reads tables on first access into the memory cache. This speeds up
table access on cold start trememndously.

2014.05.29a / 00:00
001) Přechod na NexusDB verze 4.00.05

2014.04.24a / 00:00
002) Přechod na NexusDB server verze 4.00.04
NexusDB - V4.00.04 Release (released)
=====================================
- 0001719: [DB Engine \ fix] Cannot add *New* user (Eivind) - closed.
- 0001722: [Server \ fix] NX 4.0003 alias related sql command suspends server (Eivind) - closed.
- 0001723: [DB Engine \ fix] Code generation for Atomic* compiler intrinsics is broken in X86 and can
lead to access violations (Eivind) - closed.

2014.04.23a / 00:00
001) Přechod na NexusDB verze 4.00.03
- po 5 letech (NexusDB V3.00 Server - Released: 28 May 2009) nová hlavní verze NexusDB, půl roku
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od verze 3.12.03
- obsahuje 78 novinek, změn a oprav od poslední aktuální verze 3.12.03 - viz:
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
- 64-bitová podpora serveru i klienta
- 64-bitový server (vyžaduje 64-bitové MS Windows) umí využít libovolně velkou paměť, podobně jako
AWE server
a tím se dramaticky zvýší výkon serveru a SQL dotazů a zkrátí doba jejich provedení
- lze kombinovat 32/64 bitové servery i klienty i s verzí NexusDB 3.xx.xx
při použití 64-bitového serveru nebo klienta je nezbytná verze Nx klienta i serveru min. 4.00.03,
verze ES manas min. 2014.04.23a
- klient ES manas zatím zůstává 32-bitový, lze ale využít výhod 64-bitového serveru
připravujeme 64-bitového klienta - část ES manas - v novém vývojovém prostředí RAD Studio XE6
(dostupné od 15.04.2014)
ve stejném vývojovém prostředí připravujeme mobilní podporu pro některé funkce ES manas a nový
komunikační server
- 64-bitového klienta/server lze testovat pomocí 64-bitového serveru a 64-bitového
nxEnterpriseManager.exe
- orientační aktuální cena velkých pamětí (včetně DPH):
http://www.zbozi.cz/?q=2GB+DDR3
2 GB - od 406 Kč
http://www.zbozi.cz/?q=4GB%20DDR3&seradit=nejlevnejsi&typ=produkty
4 GB - od 532 Kč
http://www.zbozi.cz/?q=8GB%20DDR3&seradit=nejlevnejsi&typ=produkty
8 GB - od 1.507 Kč
- orientační aktuální cena MS Windows 64bit (včetně DPH):
http://www.zbozi.cz/?q=windows%207%2064bit&seradit=nejlevnejsi&typ=produkty
MS Windows 7 64bit - od 1.890 Kč
http://www.zbozi.cz/?q=windows%208%2064bit&seradit=nejlevnejsi&typ=produkty
MS Windows 8 64bit - od 2.222 Kč

FAQ - NexusDB
NexusDB Website:
http://www.nexusdb.com/
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Online Manual (get the newest docs there):
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdb_manual_v3.htm
News, Updates & Support Forum:
http://www.nexusdb.com/forums/index.php
news://news.nexusdb.com/nexusdb.public.support
Change log:
http://www.nexusdb.com/nexusdb/changelog/
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
Kritické změny:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
Issue Tracker:
http://www.nexusdb.com/nexusdb/tracker/

FAQ - Důležité změny od poslední použité verze NexusDB 3.12.03
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
Breaking changes in version 4.00.01:
Note: the NexusDB Server's service name has changed to reflect the new major version.
You will want to uninstall the v3 service if you have it installed, and install the
v4 service.
NOTE! If you want to mix 32 and 64 bit clients and servers, then both clients and
servers must be at least version 4.00.01 Mixing older clients with a 64 bit server is
not supported.
Breaking changes in 3.51.3:
Change buffermanager to work with asynchronous (overlapped) I/O for better
performance:
Breaking changes in 3.51:
This release introduces full 64-bit support for Client/Server, and removes the address
range limitation
There is a change in behaviour for SQL SELECT statements where ORDER BY is performed
on columns that either have no locale information, or has no explicit collation
specified in the ORDER BY clause. The sorting will now be performed in byte order,
instead of using the default locale of the nxServer/ServerEngine. If you have
SELECT...ORDER BY statements that fall into this category and you want to sort by
a particular locale, make sure you either add locale descriptors, or add explicit
collation to the ORDER BY clause.
Breaking changes in 3.5:
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This release introduces 64-bit Embedded support.
Breaking changes in 3.12.04:
Please note: If you are using the AWE Server/DLL, make sure to update both at the same
time.
Breaking changes in 3.12.03:
If you are using the AWE Server/DLL, make sure you upgrade to 3.12.04 or beyond, as
the nxmm.dll file is broken in this release.
If you are using the AWE Server/DLL, make sure to update both at the same time.

2009.11.30a / 00:00
verze pro FlashFiler neobsahuje některé novější funkce programu,
které vyžadují složitější SQL dotazy, které FlashFiler neumí
doporučujeme postupně přejít na poslední dostupný NexusDB 3
server, přechod ze starší verze NexusDB znamená kromě instalace
a nastavení serveru během několika minut na jednotlivých počítačích
nainstalovat klienty (pouhé nakopírování manasNX.exe, manasPOSnx.exe)
opět během několika minut, při přechodu z FlashFiler je nutné
navíc konvertovat *.ff2 tabulky na *.nx1 tabulky pomocí
konverzního programu během několika desítek minut (záleží
na rozsahu dat a rychlosti PC serveru)
přejít na NexusDB server 3 je možné kdykoliv během max.
několika hodin

FAQ - Co je NexusDB2
- NexusDB v2 je moderní rychlý Klient/Server databázový stroj s možností
vložení přímo do aplikace (embedded)
- NexusDB2 je první komerčně dostupná databáze kompatibilní s novou
SQL normou SQL:2003 core
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2003
http://www.wiscorp.com/SQLStandards.html
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
- svými možnostmi se blíží velkým SQL databázím
- celý server je jediný EXE soubor se snadným nastavením a prakticky nulovou
nutností administrace
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- je to moderní nástupce dnes již 4 roky (od 13.12.2002) nevyvíjeného
a nepodporovaného databázového stroje FlashFiler (poslední verze 2.13)
- tvůrcem NexusDB je australská firma Nexus Database Systems Pty. se svým
mezinárodním týmem vývojářů, která vývoj NexusDB zahájila v březnu 2003
http://www.nexusdb.com/
- vývoj NexusDB je každodenní, podpora uživatelů je excelentní, především
formou konferencí (newsgroups)
- k dispozici je ADO.NET Provider včetně Compact Framework pro použití
v .NET technologiích a ODBC ovladač, ve vývoji je PHP modul,
k datům tak lze snadno přistupovat i z jiných aplikací, např.
přímo z MS Office nebo data zpřístupnit pro webové aplikace a prezentace
- rozsáhlá dokumentace je dostupná i on-line:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/502
- k dispozici jsou kompletní zdrojové soubory a je tak možné server
dále doplňovat - sami používáme vlastní verzi serveru nxServer.exe
- pro převod dat mezi FlashFilerem 2.13 a NexusDB2 jsou k dispozici
konverzní programy FF2NX.exe a NX2FF.exe nebo obecný Importer.exe
(ten nemůže být použit pro import tabulek *.FF2 z ES manas), který
umožňuje mimo jiné import libovolných dat přes BDE, ADO nebo DAO
- pro správů databází a tabulek je k dispozici Enterprise Manager
- pro profesionální správu dat NexusDB je dostupný komerční produkty
(placené, nejsou součástí NexusDB):
Database Workbench
http://www.upscene.com/products/dbw/index.htm
NDB LogManager
http://www.upscene.com/products/audit/ndblm_main.htm
- pokročilé technologie v NexusDB2:
- triggery (triggers)
- uložené procedury a funkce (stored procedures/functions)
- pohledy (views)
- nové SQL funkce lze definovat uživatelsky pomocí .NET modulů
- referenční integrita (Referential Integrity, including self-referencing)
- plná podpora jazyků a unicode (Full locale/unicode support)
- vložené transakce (Nested transactions, Non-blocking "Snapshot"
read-only transactions)
- fulltextový index
- šifrování tabulek pomocí silných šifer
- více tabulek může být umístěno v jednom fyzickém souboru
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- pole a věty s různou délkou
- Embedded mode - server může být přímo součástí aplikace
- funkce serveru je možné rozšířit pomocí monitorů, extenderů
a pluginů
- server podporuje přímo víceprocesorové systémy
- Live Backup (Real-time backup) tabulek na jiný server,
který může být umístěn v jiném místě - tím je možné dosáhnout
100% zálohy dat pro případ havárie, zničení nebo zcizení

FAQ - ES manas pod NexusDB 2
- určeno pouze pro registrované uživatele s aktuální licencí
- zatím nelze spustit na MS Windows 98
možnost přislíbena od vývojářů NexusDB
- ověřeno na MS Windows XP - jednouživatelská verze i Klient/Server
- Rozdíly v SQL pod NexusDB2 proti FF213
- datumové pole
- datumové pole v FF2 tabulkách mělo charakter pole DateTime v NexusDB2,
protože vedle datumu obsahovalo i čas
při použití takového pole v SQL stačilo v FF213 použít např.:
SELECT DatumDokladu
FROM XX6_X_FA
WHERE DatumDokladu > DATE '2006-06-30'
v NexusDB2 je toto pole ale striktně typu DateTime a výše uvedený
příklad je nutné upravit pomoci přetypování na tvar:
SELECT DatumDokladu
FROM XX6_X_FA
WHERE CAST(DatumDokladu AS DATE) > DATE '2006-06-30'
- pole s názvem AutoInc
- v FF213 se dalo použít pole s názvem AutoInc přímo
např.:
SELECT AutoInc FROM XX_Z201 ORDER BY AutoInc
v Nx206 je AutoInc klíčovým slovem v SQL dotazech a
předchozí SQL dotaz je nutné upravit následovně:
SELECT "AutoInc" FROM XX_Z201 ORDER BY "AutoInc"
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- alias pole
- v FF213 bylo možné v SQL dotazu alias pole použít i ve
WHERE a GROUP BY
např.:
SELECT (Ucet-1) AS Ucet2 FROM _U6_UR11 GROUP BY Ucet2
v Nx206 to možné není, protože Nx206 striktně dodržuje
normu SQL 2003 a je pro tento případ nutné SQL upravit
pomocí složeného SQL:
SELECT Ucet2 FROM (
SELECT (Ucet-1) AS Ucet2 FROM _U6_UR11
)
GROUP BY Ucet2
- distribuce NexusDB - instNexusDB2.exe
- distribuce (~54 MB) obsahuje soubory kolem NexusDB 2 serveru
- pro instalaci serveru (netýká se jednouživatelských verzí, které mají
server integrován) doporučujeme vytvořit následující adresáře:
c:\NexusDB2
... bude obsahovat *.nx1 tabulky
c:\NexusDB2-exe
... bude obsahovat soubory z distribuce instNexusDB2.exe
- nxServer.exe
- NexusDB 2 server, verze 2.06.00 BETA
- základní nastavení:
- Database settings / Aliases
zadejte a potvrďte Add
Alias Name: FF Path: c:\NexusDB2
Alias Name: FFU Path: c:\NexusDB2
alias FFU je možné nastavit na samotném účetním serveru
- Database settings / Server Engine
- zrušte zaškrtnutí (pokud je) Active
- do pole Server Name zadejte:
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Server Name: NexusDB
- Database settings / Transports
zaškrtněte Active pro transporty:
Direct TCP/.NET Transport
TCP/IPv4 Transport
- Database settings / GUI Settings
- zaškrtněte všechna zaškrtávací pole
- Database settings / Plugins / ServerInfo Plugin
- zaškrtněte Active
- Database settings / Server Engine
- zaškrtněte (pokud není) Active
- nyní je server spuštěn a pokud jeho datový adresář
(ukazuje na něj Alias) obsahuje nějakou *.nx1 tabulku
(vzorová __OBCEKR.nx1 je v instNexusDB2.exe),
bude tato dostupná ve správci NexusDB2 serveru
nxEnterpriseManager.exe
to, že je vše správně nastaveno a server je spuštěn
poznáte takto:
- v okně serveru dole je uvedeno Current state: Started
- v Statistics / Transports musí být transpporty
Direct TCP/.NET Transport
TCP/IPv4 Transport
zobrazeny zeleně
- v Statistics musí být Server Engine zobrazen zeleně
- toto je pouze základní nastavení, podrobnosti lze najít
v originální dokumentaci a podrobně je zpracujeme v
dokumentaci k ES manas
- spuštěný nxServer.exe nijak neovlivňuje FF213 server,
i pokud jsou spuštěny na jednom počítači
- při prvním spuštění, nebo při prvním spuštění
nxEnterpriseManager.exe může být požadováno povolení
v instalovaném firewallu
- server použitelný v ES manas obsahuje v okně serveru
nahoře ikonu ES manas
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- nxEnterpriseManager.exe
- správce dat NexusDB2 serveru
- při prvním spuštění může být požadováno povolení
v instalovaném firewallu
- vlevo se zobrazí seznam dostupných serverů, po rozbalení
serveru seznam Aliasů a po jejich rozbalení seznam tabulek
(Tables) a další možnosti
v seznamu tabulek uvidíte seznam dostupných *.nx1 tabulek
obsah tabulky se zobrazí po dvojkliku na její název
SQL lze definovat přes pravé tlačítko myši / SQL
nad Tables nebo konkrétní tabulkou, SQL se spustí
pomocí Ctrl+E nebo v menu programu Query / Execute
- toto je pouze základní nastavení, podrobnosti lze najít
v originální dokumentaci a podrobně je zpracujeme v
dokumentaci k ES manas
- FF2NX.exe
- program pro konverzi *.FF2 tabulek FlashFiler213 serveru
do *.nx1 tabulek NexusDB2 serveru
pro použití v ES manas musí být použita verze distribuovaná
v instNexusDB2.exe, která v menu programu obsahuje text
ES manas
- v Original (From) / Server
zvolte Directory mode (Internal)
- v Original (From) / Databases
zadejte adresář obsahující *.FF2 tabulky určené ke
konverzi
- v Original (From) / Tables
označte (Select All) *.FF2 tabulky ze zadaného adresáře
určené ke konverzi
při konverzi musí být FlashFiler213 server vypnut
- v Parameters (horní záložka) nastavte:
Maximal number of records per transaction: 1000
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konverze bude rychlejší
- v Copy (To) / Server
zvolte Directory mode (Embedded)
- v Copy (To) / Databases
zadejte adresář, do kterého budou konvertovány tabulky
do *.nx1
např.: c:\NexusDB2
tento adresář pak bude datovým adresářem NexusDB2 serveru
- stiskněte vpravo dole Import a zahajte tak konverzi
- konverze na běžném počítači probíhá rychlostí asi
1 GB *.FF2 tabulek za 50 minut
tabulky *.nx1 jsou asi o 25% větší než *.ff2
- toto je pouze základní nastavení, podrobnosti lze najít
v originální dokumentaci a podrobně je zpracujeme v
dokumentaci k ES manas
- pro konverzi je nutné vybrat tabulky *.FF2 zvolené agendy a dále
následující systémové tabulky *.FF2:
SQL*.FF2
S_*.FF2
X_*.FF2
Z_*.FF2
_CENOVKY.FF2
__*.FF2
- při konverzi se vytvoří tabulka ImportEvents.nx1 obsahující
podrobnosti o konverzi
můžete nám ji poslat pro podrobnou analýzu konverze

Informace o NexusDB V2:
- Výrobce:
http://www.nexusdb.com/
- ON-LINE dokumentace:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/502
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- SQL Reference:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=sql_reference.htm
- SQL datové typy:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=sqldatatypes.htm

Konfigurace manas.INI
[FF]
Protocol=ptSingleUser
ServerName=S
ServerNameU=S
INI_ServerName_FILE=
INI_ServerName_RAM=
xProtocol=ptTCPIP
xServerName=S@10.0.0.50
xServerNameU=S@10.0.0.50
xINI_ServerName_FILE=S@10.0.0.50
xINI_ServerName_RAM=S@10.0.0.50

Parametr /INTERACTIVE
např.
C:\NexusDB30700\nxServer.Exe /interactive

12.9 NLS
FAQ - Úprava jazykových informací závislých na operačním systému
v lokální verzi ES manas pro NexusDB
0) akce je vyžadována při změně operačního systému, kdy je v některé funkci
programu hlášena chyba NexusDB:
$2F08/12040
Unable to set active index to "..." on table "...".
Reason: Higher table level required.
1) stáhněte si správce databáze NexusDB a rozbalte do adresáře programu,
tam, kde je manasNX.exe
http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_4.0012.zip
2) spusťte nxEnterpriseManager.exe v adresáři programu
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3) v levém sloupci Servers klikněte pravým tlačítkem myši na Internal Server
a zvolte Connect
vytvoří se lokální server $EM_SYSTEM
4) v levém sloupci Servers klikněte pravým tlačítkem myši opět na Internal Server
a zvolte New Database Alias a zadejte:
Alias: manas
Path: ... zvolte (Browse) nebo zadejte cestu adresáře programu, např.
C:\manas
a potvrďte OK
pod manas\Tables se zobrazí seznam dostupných tabulek
5) ve struktuře pod manas klikněte pravým tlačítkem na Tables a zvolte
Pack Tables Needing NLS Update
a potvrďte Yes
po ukončení se zobrazí okno Information, potvrďte OK
6) v programu ověřte původní funkci

FAQ - NexusDB - použití tabulek pod jiným OS, na jiném počítači, pod jinou verzí NexusDB serveru
- v NexusDB Enterprise Manager, musí být vždy stejné verze jako NexusDB server
- použijte vždy nejnovější verzi Nexus Database Server i NexusDB Enterprise Manager
nyní 4.00.12, pro stejnou verzi NexusDB serveru doporučujeme aktualizovat i ES manas na všech
počítačích
na 64 bitových MS Windows použijte 64-bitovou verzi NexusDB pro využití veškeré
dostupné paměti
- před provedením akce doporučuji všechny tabulky serveru zaarchivovat
- v EM dvojklik na alias - postupně FF, FFU FILE, RAM (VO) nebo jen FF (POS)
- POUZE pokud ukazují na odlišné adresáře
- na Tables pravé tlačítko myši
- Pack Tables Needing NLS Update
... provede Pack Table pouze na tabulkách, které obsahují řetězcové indexy
rychlejší varianta
nebo
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- Pack All Tables
... provede Pack Table všech tabulek
doporučujeme tuto variantu, při které se reindexují všechny tabulky serveru

12.10 Oprava *.nx1 tabulek
2007.12.03c / 12:00
001) Postup při opravě *.nx1 tabulek při havárii serveru
nxRecover - oprava *.nx1 tabulek
Utilitu nxRecover si můžete stáhnout na stránkách výrobce NexusDB - download nxRecover
Popis (anglický) použití naleznete zde The NexusDB NXRecover Tool
Použití je následující:
Při havárii serveru (může být způsobena například výpadkem proudu) může dojít k porušení
datových tabulek - souborů *.nx1.
S největší pravděpodobností budou porušeny ty tabulky (*.nx1 soubory), které byly aktualizovány
těsně před pádem serveru.
Doporučujeme tedy pomocí Průzkumníka nebo jiného správce souborů najít v datovém adresáři
serveru (je nastaven v Aliasu) ty tabulky, které mají čas změny od okamžiku pádu serveru
až o několik minut zpětně a ty přesunout do nějakého pracovního adresáře, např.:
C:\zachrana
K porušení tabulek může dojit jen zcela vyjímečně, běžně se to při možném pádu serveru
nestává, porušena může být s největší pravděpodobností tabulka, která byla aktualizována
jako poslední, několik dalších tabulek se bere jen pro jistotu a zrychlení opravy.
Potom spusťte dávku nxBatchRecover.bat s parametrem cesty k adresáři s *.nx1 tabulkami
pro záchranu, např.:
nxBatchRecover.bat C:\zachrana
Po provedení záchrany opět původní tabulky *.nx1 z adresáře C:\zachrana přesuňte
zpět do datového adresáře serveru.
Dávka nxBatchRecover.bat pracuje tak, že původní soubor *.nx1 přejmenuje a z něj pak
zrekonstruuje původní datový tvar s blob položkami a indexy.
Rychlost záchrany je na počítači s dvoujádrovým 2 Ghz CPU a 2 GB paměti
asi 128 MB za minutu, za hodinu je tak možné zachránit asi 7,5 GB *.nx1 tabulek.
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12.11 Pack Table
FAQ - NexusDB - Pack Table
- v NexusDB Enterprise Manager, musí být vždy stejné verze jako NexusDB server
- použijte vždy nejnovější verzi Nexus Database Server i NexusDB Enterprise Manager
nyní 4.00.12, pro stejnou verzi NexusDB serveru doporučujeme aktualizovat i ES manas na všech
počítačích
na 64 bitových MS Windows použijte 64-bitovou verzi NexusDB pro využití veškeré
dostupné paměti
- před provedením akce doporučuji tabulku zaarchivovat
- v EM nad tabulkou pravým tlačítkme myši - Pack Table
- vyřadí zrušené věty v tabulce
- reindexuje všechny indexy tabulky
- nytný exkluzivní přístup k tabulce (nesmí být připojen žádný klient)

12.12 Porty
FAQ - NexusDB - přehled používaných portů
https://www.nexusdb.com/support/index.php?q=node/27013
- 16000 - TCP/IP, UDP
- 16001 - UDP
- 17000/17001 - dto pro šifrování
- 10088 - TCP/IP ... Server Administration web interface

12.13 Reindexace tabulky
FAQ - NexusDB - reindexace všech tabulek
- tuto akci proveďte vždy, kdy se program chová dlouhodobě jinak než má
- proveďte jednorázově co nejdříve po aktualizaci NexusDB serveru na 4.00.12
na 64 bitových MS Windows použijte 64-bitovou verzi NexusDB pro využití veškeré
dostupné paměti
- v NexusDB Enterprise Manager, musí být vždy stejné verze jako NexusDB server
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- použijte vždy nejnovější verzi Nexus Database Server i NexusDB Enterprise Manager
nyní 4.00.12, pro stejnou verzi NexusDB serveru doporučujeme aktualizovat i ES manas na všech
počítačích
- před provedením akce doporučuji všechny tabulky serveru zaarchivovat
- v EM dvojklik na alias - postupně FF, FFU FILE, RAM (VO) nebo jen FF (POS)
- POUZE pokud ukazují na odlišné adresáře
- na Tables pravé tlačítko myši
- Pack All Tables
... provede Pack Table všech tabulek

FAQ - Reindexace tabulky v NexusDB
1) Při spuštěném NexusDB serveru spusťte správce dat NexusDB - nxEnterpriseManager.exe
2) 2x klikněte na označení serveru (nastaveno v NexusDB serveru)
např. ve tvaru S@192.168.0.1 (Winsock)
3) 2x klikněte na alias FFU (tabulky na účetním serveru, pro skladový zvolte alias FF)
4) 2x klikněte na Tables - rozbalí se abecedně řazený seznam všech tabulek
5) požadovanou tabulku najděte - např. XX8_UH11, klikněte na ni a pravým tlačítkem
zvolte Pack Table
se zvolenou tabulkou nesmí nikdo pracovat, v síťové verzi by tedy neměl
být spuštěn žádný klient programu
dojde k pakování tabulky, při kterém se mimo jiné znovu vytvoří všechny
používané indexy

12.14 Server FILE a RAM
2006.07.19a / 09:00
001) Nastavení samostatných FF serverů pro práci se soubory (FILE) a
i-RAM diskem
- Servis / Konfigurace / 1. Program / Server
- ServerNameFILE
- na samostatném serveru se z důvodu škálování výkonu programu
ukládají velké soubory v Blob položkách
- použito pro ukládání fotografií sejmutých při focení palet
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- ServerNameRAM
- na samostatném serveru se z důvodu škálování výkonu programu
ukládají velké tabulky s daty celkového datového skladu
- dolování dat (složité SQL nad velkým množstvím dat) tak nezatíží
oba pracovní servery FF (sklad a ostatní) a FFU (účetnictví)
Zde uveďte síťovou adresu serveru pro soubory (alias FILE) a i-RAM disk
(alias RAM)
Př. FILE: S@192.168.101, na serveru musí být alias FILE
Př. RAM: S@192.168.102, na serveru musí být alias RAM
- pokud pole zůstane prázdné, budou funkce používající server potlačeny
- pokud se v poli uvede samotné @, bude se pracovat s tabulkami
na serveru FF
oba nové servery mohou být napojeny i na jeden nový, případně
jeden ze stávajících serverů, na kterých jsou vytvořeny odpovídající
aliasy
- při změně parametru je nutné program zcela ukončit a spustit znovu,
aby se parametr projevil
- parametry jsou lokální, u síťové verze programu se práce se servery
nastaví jen na požadovaných počítačích
tato nová funkce tak nijak nenaruší stávající použití programu
na těch počítačích, které nové 2 servery nebudou využívat
a nebude jim proto vadit případná nedostupnost serveru
- u jednouživatelské verze programu, včetně DEMO verze jsou oba
servery napojeny na lokální SingleEXE server

12.15 ServerInfo Plugin
2010.07.12a / 09:00
007) Při spuštění je testováno zapnutí ServerInfo Pluginu
nutného pro zjištění serverového datumu a času, pokud není tak
se zobrazí zpráva:
Na serveru zapněte ServerInfo Plugin

12.16 Tabulky
===================================================
NexusDB
--------------------------------------------------$SQL$FUNCTIONS.nx1
$SQL$PROCEDURES.nx1
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$SQL$TRIGGERS.nx1
$SQL$VIEWS.nx1
--------------------------------------------------nxTrans.cfg
===================================================

12.17 Verze NexusDB serveru
FAQ - NexusDB - datumy vydání od verze 3
NexusDB V4.0003 Server - Released: 19 Apr 2014
NexusDB V3.1203 Server - Released: 18 Sep 2013
NexusDB V3.1202 Server - Released: 16 Jul 2013
NexusDB V3.1201 Server - Released: 3 Jun 2013
NexusDB V3.1200 Server - Released: 3 May 2013
NexusDB V3.1122 Server - Released: 5 Mar 2013
NexusDB V3.1120 Server - Released: 27 Feb 2013
NexusDB V3.1110 Server - Released: 7 Feb 2013
NexusDB V3.1100 Server - Released: 17 Sep 2012
NexusDB V3.1004 Server - Released: 6 Mar 2012
NexusDB V3.1003 Server - Released: 7 Dec 2011
NexusDB V3.10 Server - Released: 18 Nov 2011
NexusDB V3.09 Server - Released: 21 Jun 2011
NexusDB V3.08 Server - Released: 22 Feb 2011
NexusDB V3.07 Server - Released: 27 Jan 2011
NexusDB V3.06 Server - Released: 7 Dec 2010
NexusDB V3.06pre Server - Released: 22 Nov 2010
NexusDB V3.05.01 Server - Released: 8 Sep 2010
NexusDB V3.05 Server - Released: 2 Sep 2010
NexusDB V3.04 Server - Released: 6 May 2010
NexusDB V3.03.01 Server - Released: 5 Dec 2009
NexusDB V3.03 Server - Released: 5 Dec 2009
NexusDB V3.02 Server - Released: 6 Oct 2009
NexusDB V3.01 Server - Released: 24 Jul 2009
NexusDB V3.00 Server - Released: 28 May 2009

FAQ - Verze NexusDB od verze ES manas
--------------------------------------------------1.07
2004.10.11a
--------------------------------------------------2.00
2005.06.30a
2.01
2005.07.27b
2.02
2005.09.12a
2.03
2005.10.01a
2.05
2006.03.29a
--------------------------------------------------2.06
2006.11.14a
2.06.01
2007.01.29a
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--------------------------------------------------2.07
2007.05.31a
2.07.01
2007.07.07a
2.07.02
2007.11.28c
2.07.03
2007.12.18a
2.07.04
2007.12.26a
2.07.06
2008.04.23b
--------------------------------------------------2.08.01
2009.04.14a
2.08.03
2009.05.06a
--------------------------------------------------3.01.00
2009.09.13a
3.02.00
2009.10.13b
3.03.00
2009.12.07a
3.03.01
2010.04.17a
3.04.00
2010.07.08a
3.05.00
2010.09.03a
3.05.01
2010.09.11a
3.06.00
2010.12.11a
3.07.00
2011.01.28a
3.08.00
2011.02.24a
3.09.00
2011.06.22b
3.10
2011.11.21a
3.10.02
2011.12.01a
3.10.03
2011.12.08a
3.10.04
2012.03.26b
3.11.00
2012.09.27a
3.11.22
2013.03.11b
3.12.00
2013.05.06a
3.12.02
2013.07.31a
3.12.03
2013.09.23a

2013.09.23a / 00:00
001) Přechod na NexusDB verze 3.12.03
NexusDB - Change Log
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
NexusDB - V3.12.03 Release (released)
=====================================
- 0001576: [Installer \ fix] XE5 win32 support (Eivind) - closed.
- 0001557: [Designtime Components \ fix] Windows log component must limit amount of data logged
(Eivind) - closed.
- 0001569: [Remoting \ feature] Client to Client and broadcast messaging functionality built in (Eivind)
- closed.
- 0001575: [Enterprise Manager \ fix] incorrect Execution time shown for cancelled queries (Eivind) closed.
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
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If you are using the AWE Server/DLL, make sure to update both at
the same time. There has been an interface change, and failure to update
both will disable AWE.

2013.07.31a / 00:00
001) Přechod na NexusDB 3.12.02
obsahuje důležité opravy:
NexusDB - V3.12.02 Release (released)
=====================================
- 0001566: [Server \ fix] 3.12.02 - Server settings not saved (Eivind) - closed.
- 0001558: [SQL Engine \ fix] Increase the maximum size of tokens that can be handled (Thorsten) closed.
- 0001561: [SQL Engine \ fix] Bogus GROUP BY brings down server (Thorsten) - closed.

2013.05.06a / 00:00
001) Přechod na NexusDB verze 3.12.00
Novinky:
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
Kritické změny:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking

2013.03.11b / 15:00
001) Přechod na verzi serveru NexusDB 3.11.22
- zcela nový server, po dokoupení knihovny pro AWE přístup umožňuje použít veškerou dostupnou
paméť počítače (standardní server umí jen 1,5 GB) a dramaticky tak zvyšuje rychlost SQL dotazů,
které se po počátečním načtení tabulek do paměti zpracovávají v paměti a ne na disku
není již nutný samostatný AWE server, pro AWE přístup se dá od verze serveru 3.11.22
použít standardní server se zakoupenou DLL knihovnou pro AWE přístup
tuto novou převratnou vlastnost testujeme a podrobné popíšeme

FAQ - NexusDB
NexusDB Website:
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http://www.nexusdb.com/
Online Manual (get the newest docs there):
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdb_manual_v3.htm
News, Updates & Support Forum:
http://www.nexusdb.com/forums/index.php
news://news.nexusdb.com/nexusdb.public.support
Change log:
http://www.nexusdb.com/nexusdb/changelog/
Kritické změny:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
Issue Tracker:
http://www.nexusdb.com/nexusdb/tracker/

FAQ - NexusDB - datumy vydání od verze 3
NexusDB V4.0004 Server - Released: 24 Apr 2014
NexusDB V4.0003 Server - Released: 19 Apr 2014
NexusDB V3.1203 Server - Released: 18 Sep 2013
NexusDB V3.1202 Server - Released: 16 Jul 2013
NexusDB V3.1201 Server - Released: 3 Jun 2013
NexusDB V3.1200 Server - Released: 3 May 2013
NexusDB V3.1122 Server - Released: 5 Mar 2013
NexusDB V3.1120 Server - Released: 27 Feb 2013
NexusDB V3.1110 Server - Released: 7 Feb 2013
NexusDB V3.1100 Server - Released: 17 Sep 2012
NexusDB V3.1004 Server - Released: 6 Mar 2012
NexusDB V3.1003 Server - Released: 7 Dec 2011
NexusDB V3.10 Server - Released: 18 Nov 2011
NexusDB V3.09 Server - Released: 21 Jun 2011
NexusDB V3.08 Server - Released: 22 Feb 2011
NexusDB V3.07 Server - Released: 27 Jan 2011
NexusDB V3.06 Server - Released: 7 Dec 2010
NexusDB V3.06pre Server - Released: 22 Nov 2010
NexusDB V3.05.01 Server - Released: 8 Sep 2010
NexusDB V3.05 Server - Released: 2 Sep 2010
NexusDB V3.04 Server - Released: 6 May 2010
NexusDB V3.03.01 Server - Released: 5 Dec 2009
NexusDB V3.03 Server - Released: 5 Dec 2009
NexusDB V3.02 Server - Released: 6 Oct 2009
NexusDB V3.01 Server - Released: 24 Jul 2009
NexusDB V3.00 Server - Released: 28 May 2009

FAQ - Verze NexusDB od verze ES manas
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--------------------------------------------------1.07
2004.10.11a
--------------------------------------------------2.00
2005.06.30a
2.01
2005.07.27b
2.02
2005.09.12a
2.03
2005.10.01a
2.05
2006.03.29a
--------------------------------------------------2.06
2006.11.14a
2.06.01
2007.01.29a
--------------------------------------------------2.07
2007.05.31a
2.07.01
2007.07.07a
2.07.02
2007.11.28c
2.07.03
2007.12.18a
2.07.04
2007.12.26a
2.07.06
2008.04.23b
--------------------------------------------------2.08.01
2009.04.14a
2.08.03
2009.05.06a
--------------------------------------------------3.01.00
2009.09.13a
3.02.00
2009.10.13b
3.03.00
2009.12.07a
3.03.01
2010.04.17a
3.04.00
2010.07.08a
3.05.00
2010.09.03a
3.05.01
2010.09.11a
3.06.00
2010.12.11a
3.07.00
2011.01.28a
3.08.00
2011.02.24a
3.09.00
2011.06.22b
3.10
2011.11.21a
3.10.02
2011.12.01a
3.10.03
2011.12.08a
3.10.04
2012.03.26b
3.11.00
2012.09.27a
3.11.22
2013.03.11b
3.12.00
2013.05.06a
3.12.02
2013.07.31a
3.12.03
2013.09.23a

2012.09.27a / 12:00
001) NexusDB 3.11

2012.09.05a / 12:00
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004) Očekáváme verzi NexusDB 3.11

2012.03.26b / 12:00
001) Přechod na NexusDB server verze 3.10.04
- důležité změny
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking
- popis změn:
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php

2011.12.08a / 00:00
002) Přechod na novou verzi NexusDB 3.10.03
změny:
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
důležitá upozornění:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking

2011.12.01a / 00:00
001) Přechod na novou verzi NexusDB 3.10.02
změny:
http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
důležitá upozornění:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking

2011.11.21a / 12:00
001) Přechod na novou verzi NexusDB 3.10
změny:
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http://www.nexusdb.com/mantis/changelog_page.php
důležitá upozornění:
http://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdbbreaking

2011.06.22b / 15:00
001) Přechod na NexusDB verze 3.09.00

2011.02.24a / 00:00
001) Přechod na NexusDB verze 3.08.00
aktuální verzi programu určenou pro server NexusDB 3
manasNX.exe
manasPOSnx.exe
manas7.exe
manasNX9.exe
lze instalovat pro NexusDB server min. verze 3.03.00, doporučujeme ale přejít
na aktuální verzi NexusDB serveru 3.08.00

2011.01.28a / 12:00
002) Přechod na novou verzi NexusDB 3.07.00
- lze použít pro NexusDB server 3.03.00 a vyšší, doporučujeme ale
přejít na aktuální verzi NexusDB serveru 3.07.00

2010.12.11b / 14:00
001) Přechod na novou verzi NexusDB serveru 3.06.00

2010.12.11a / 13:00
001) Přechod na novou verzi NexusDB serveru 3.06.00

2010.09.11a / 00:00
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002) Distribuce pro server Nx 3.05.01 - nová verze NexusDB serveru
- lze použít a ověřeno i pod verzemi serveru 3.03.00, 3.04.01 a 3.05.00
doporučujeme ale přejít na aktuální verzi serveru 3.05.01

2010.09.03a / 09:00
000) Distribuce pro server Nx 3.05.00 - nová verze NexusDB serveru
- lze použít a ověřeno i pod verzemi serveru 3.03.00 a 3.04.01
doporučujeme ale přejít na aktuální verzi serveru 3.05.00

2010.07.08a / 00:00
verzi pro server NexusDB 3.04.00 (aktuální verze Nx serveru je 3.04.01)
lze použít i pro starší verze Nx 3.xx.xx. pokud používáte NexusDB server
starší než aktuální verze doporučujeme jej co nejdříve upgradovat na
verzi aktuální

2010.05.23a / 00:00
standardní verzí je nyní nová verze Nx serveru 3.04.00

2010.04.17a / 00:00
002) Aktualizována distribuce NxServeru na 3.03.01

2010.01.04a / 13:00
001) Z distribuce vyřazeny verze programu pro:
- Nx 2.08.01 - lze použít verzi 2.07.06
- FlashFiler / Windows 98

2009.12.07a / 00:00
002) Přechod na verzi NexusDB 3.03.00 z 3.02.00
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2009.10.13b / 22:00
003) přechod z verze 3.01.00 NexusDB serveru na 3.02.00

2009.05.06a / 00:00
001) Aktuální distribuce programu pod verzí NexusDB 2.08.03

2009.04.14a / 00:00
001) Aktuální distribuce programu pod verzí NexusDB 2.08.01

FAQ - verze NexusDB v ES manas:
verze NexusDB od verze ES manas
2.06
2.06.01
2.07
2.07.01
2.07.02
2.07.03
2.07.04
2.07.05
2.07.06

2006.11.14a/10:00
2007.01.29a/00:00
2007.05.31a/00:00
2007.07.07a/07:00
2007.11.28c/13:00
2007.12.18a/21:00
2007.12.26a/17:00
nepoužito, nebyl dostupný AWE server
2008.04.23b/07:00

2006.04.05b / 18:00
003) Aktualizován NexusDB na verzi 2.05.05

2006.03.29a / 07:00
002) Implementována finální verze NexusDB 2.05

2005.10.01a / 09:00 BETA
001) Implementováno jádro NexusDB 2.03
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2005.09.12a / 13:00 BETA
001) Implementováno jádro NexusDB 2.02

2005.07.27b / 10:00
001) Implementováno jádro NexusDB 2.01

2005.06.30a / 00:00
000) Implementováno jádro NexusDB V2 - komerční verze !!!

2005.05.23a / 00:00
- implementováno jádro NexusDB V2 RC3

2005.04.07a / 19:00
02) Program
- implementováno jádro Nexus DB verze 2 / RC1 (Release Candidate 1)

2005.03.31a / 15:00
04) Implementováno NexusDB 2 / Beta 7

2005.02.13a / 21:00
02) Do jádra programu implementován databázový engine NexusDB verze 2, nyní již
v plné verzi (BETA 4),
všechny databázové funkce ale zatím běží na stávajícím FlashFiler 2.13
úplný přechod na NexusDB verze 2 plánujeme v 3.Q+ 2005

2005.02.03a / 07:00
01) Do distribuce zařazena aktuálně dostupná BETA verze NexusDB 2 včetně
dokumentace

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

NexusDB server

2005.02.02d / 20:00
02) Do jádra programu implementován databázový engine NexusDB verze 2
(BETA 4), všechny databázové funkce ale zatím běží na stávajícím FlashFiler 2.13

2004.10.09a / 12:00
1) Integrace nového SQL databázového engine - NexusDB verze 1.07

13

Pekárna

13.1 Číselník surovin
FAQ - Pořízení dat pro modul Pekárna
- Číselník surovin a výrobků obsahuje všechny používané suroviny a zároveň
vyráběné výrobky
- číselník je standardní číselník zboží ES manas s názvem
HP__Z201
- suroviny doporučujeme číslovat 3-místným číslem 100-999
- zadá se:
- Číslo
- Název
- Cena01
- DPH
- Hmotnost g
- MJ
- Skupina ... skupiny je možné definovat v číselníku skupin zboží
a další požadované údaje
- výrobky doporučujeme číslovat 5-ti místným číslem 10000 - 97999
- zadají se standardně jako pro sklad/POS v ES manas

13.2 Číselník zboží
2008.10.17a / 12:00
001) Číselník zboží - karta zboží
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- v záložce Základ vpravo dole v části Pekárna doplněno pole
Pořadí - odpovídá datovému poli Int32_09
pro nastavení pořadí, ve kterém se zboží nabízí v objednávce
může nabývat hodnot 0 až 99999999
doporučujeme pořadí nastavit např.
101000
102000
...
aby bylo možné jednoduše změnit pořadí bez nutnosti přečíslování
(např. pokud se má původně 2. výrobek) nabízet v objednávce před 1.,
stačí změnit pořadí např. na 100500

2008.05.03b / 08:00
001) Pekárna
- v číselníku zboží se pro každý výrobek v kartě výrobku v Ceny / Cena00
eviduje aktuální výrobní cena výrobku bez DPH jako výsledek kalkulace
zvolené receptury
Cena00 se použije pro ocenění výrobků přijímaných na sklad na základě
podkladů pro výrobu
při nastavení nebo změně čísla receptury je nutné v recepturách pro
zvolenou recepturu spustit funkci Kalkulace (totožná v seznamu receptur
pro zvolenou recepturu i v seznamu surovin pro recepturu) - tím dojde
ke kalkulaci výrobní ceny výrobku součtem aktuálních cen jednotlivých
surovin - použije se Cena01 nastavená u suroviny jako aktuální cena
suroviny

2008.05.02b / 18:00
001) Pekárna
- číselník zboží - doplněno pole Hromadný výrobek (pole Int32_10 v SQL):
pro hromadné zboží, které je distribuováno po obalech, se nastaví 1
toto zboží bude potom v tisku Rozvozová linka uvedeno za rozvoz jako
první v počtech kusů výrobků i obalů
v záložce Základ v části Pekárna
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2005.05.27c / 12:00
01) Výběr z číselníku zboží - neplatí pro uživatele 112016
- zobrazují se sloupce:
Číslo
Název
MJ
Skupina
Zkratka
- další zobrazené údaje pro zvolený řádek:
- POS (v dokladu pokladny):
Cena 02
MJ
Měrná cena MC
Zásoba MJ
- mimo POS:
Zásoba MJ
Zásoba Kč
Zdrojová cena
Zásoba dní
Cena 01
Cena 02
MJ
Marže M%

2004.12.10a / 11:00
01) Servis / Data / Číselníky / Zboží
- nové akce oprávnění
7176 - Z - Změnit minimální zásoba
7177 - Z - Změnit kritická zásoba
- Změnit minimální zásoba
- hromadná změna z Původní hodnoty na Novou hodnotu pro všechna zboží,
mění se jen u zboží, kde souhlasí Původní hodnota
- Změnit kritická zásoba
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- hromadná změna z Původní hodnoty na Novou hodnotu pro všechna zboží,
mění se jen u zboží, kde souhlasí Původní hodnota

2003.08.23a / 09:00
02) Servis / Test zboží x skupiny zboží
- akce oprávnění 2103
- Seznam zboží s nulovou skupinou
- Seznam zboží s neexistující skupinou
- Seznam nepoužitých skupin zboží
04) Servis / Test zboží x čárkový kód
- akce oprávnění 2105
- Seznam čárkových kódů s nulovým nebo neexistujícím zboží
- Seznam zboží s neexistujícím čárkovým kódem

13.3 Číselník partnerů
2008.05.02b / 18:00
001) Pekárna
- doplněna oprávnění pro povolení modifikace polí v číselníku partnerů
určených pro pekárnu:
8591 Č. partnerů - změna Rozvoz
8592 Č. partnerů - změna Způsob dodání
8593 Č. partnerů - změna Předobjednávka
- číselník partnerů - doplněno pole Předobjednávka (pole Int32_10 v SQL):
číslo závodu, ve kterém se bude pro partnera tisknout předobjednávka:
0=1 / 2 / 3

2008.04.03c / 18:00
001) Pekárna - Číselník partnerů
- pro uživatele 112016 a agendu HP se použije číselník partnerů HR__P200

2008.04.03b / 17:00
001) Pekárna - Číselník partnerů
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- oprávnění: 8584 Pekárna - Číselník partnerů
002) karta partnera
- pole Rozvoz přesunuto do záložky Uživatel
pro Pekárnu by mělo být pole Rozvoz nenulové
- pole Způsob dodání přesunuto do záložky Uživatel
0 = FA - faktura
1 = DL - dodací list / dávková faktura
2 = HO - hotově
3 = VP - vlastní prodejna

2003.08.23a / 09:00
04) Servis / Test zboží x čárkový kód
- akce oprávnění 2105
- Seznam čárkových kódů s nulovým nebo neexistujícím zboží
- Seznam zboží s neexistujícím čárkovým kódem

13.4

Data
2009.05.04a / 12:00
002) Agenda HP - Pekárna - pouze verze pro NexusDB
- samostatné tabulky pro systémové a uživatelské SQL dotazy:
HP

ostatní agendy

SQL_SYHP SQL_SYST
SQL_UZHP SQL_UZIV
SQLUSYHP SQLUSYST
SQLUUZHP SQLUUZIV
S____SQL S_HP_SQL
_____SQL __HP_SQL

2008.05.09e / 07:00
001) Pekárna
- tabulka týdenního sortimentu výroby má označení
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HP8T19P2
kde 19 je označení týdne zpracování 01-54

2008.04.04a / 15:00
- tabulka objednávek přejmenována na
HP8T01P2
HP je agenda
8 je rok
T01 je pořadové číslo týdne

2008.02.12c / 15:00
001) Pekárna
- tabulka seznamu receptur má označení
HP__R_PK
- tabulka řádků receptur má označení
HP__S_PK

PEK
19.02.2009, HP9T09P2

Týdenní sortiment je v tabulce
HPAT53P2 nebo HPAT01P2 pro příští týden.
V tabulce odpovídá 1 řádek jednomu druhu zboží pro
jednu prodejnu - zboží je v CisloVyrobku,
prodejna/týden je v Cislo32.

13.5 Generování dokladů
2011.02.16a / 15:00
001) Agenda HP - akce cena 29
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- pokud je pro agendu HP pro odběratele nastavena v kartě partnera
v poli Uživatel / Akční cena #3 (Cena29) hodnota 2 nebo 3 a pro
zboží je v kartě zboží nastavena nenulová Cena29, bere se jako DPC
Cena29 místo Cena19

2009.12.31b / 13:00
001) Pekárna - upraveno generování dokladů

2008.11.05b / 16:00
001) Pekárna - úprava pro uživatele 112016
- generované skladové doklady se odešlou v rámci odesílání datových souborů
na pekárně musí být min. tato verze programu nasazena na počítači, kde
se dělá Výroba a distribuce / Rozvozová linka
platí od následujícího generování funkce Rozvozová linka

2008.06.23a / 08:00
001) Pekárna
- při generování dokladů se u zboží přebírá z číselníku zboží vázaný obal
(Obal1 + Egalizace1, Obal2 + Egalizace2)

2008.05.16b / 12:00
001) Pekárna
- obnoveno hlídání marží při generování dokladů
upraveno načtení marže za partnera pro doklady pekárny
kontrola nastavení marží pro všechny použité skupiny zboží se provádí
i bez generování dokladů
- blokován vstup do okna při generování tisku Rozvozová linka
- v záložce Objednávka doplněno zaškrtávací pole
Povolit nový týden

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1241

1242

ES manas 2022 - Technická dokumentace

při zaškrtnutí (mělo by se použít POUZE pro objednávky v dalších týdnech)
jsou povoleny změny ve všech 21 závozech celého týdne

2008.05.16a / 09:00
001) Pekárna
- pro uživatele 112016 a agendu HP potlačeno hlášení o neexistenci marže
při generování dokladů

2008.05.09f / 09:00
001) Pekárna
- při hromadném tisku dokladů se netiskne poslední prázdná stránka
- Za každým dokladem je vygenerována předobjednávka na další závozy - ty musí
být zvoleny zaškrtnutím polí vpravo.
předobjednávka se tiskne 1x, doklad přední podle nastavení Počet kopií
v kartě partnera - v záložce účto
pokud počet kopií není nastaven, bere se automaticky 2x

2008.05.09d / 03:00
001) Pekárna
- generování dokladů z Rozvozové linky
- upraveno generování řádků reklam na rozvozový list
- do číselníku partnerů doplňte následující partnery:
1002 - Pekárna - naskladnění výrobků
1003 - Pekárna - vyskladnění surovin

2008.05.09c / 02:00
001) Pekárna
- generování dokladů z Rozvozové linky
- generuje se i rozvozový list pro každý závoz se zbožím uvedeným
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v objednávce (neobsahuje reklamace ze starších závozů)
číslo partnera na RL je 1001 - Rozvozový list
tohoto partnera je nutné ručně doplnit do číselníku partnerů
rozvozový list obsahuje stejné údaje jako doklady generované za
závozovou linku, včetně řádků reklamací
rozvozový list je možné doplnit ručně o další řádky
- generování dokladů
- je respektován TypCeny odběratele stejně jako u skladových dokladů
a má následující význam pro volbu ceny MJ:
0-29 ... Cena00 - Cena29
30 ... zdrojová cena
31 ... Currency_01, pokud je nulová tak zdrojová cena
32 ... Currency_09
33 ... zdrojová cena + DPH
34 ... poslední nákupní cena (Currency_01) + DPH
35 ... posledni prodejní cena (Currency_09) + DPH
36 ... posledni prodejní cena (Currency_09) - DPH
37 ... Cena 00 + DPH
38 ... Cena 01 + DPH
39 ... Cena 02 + DPH
40 ... Cena 00 - DPH
41 ... Cena 01 - DPH
42 ... Cena 02 - DPH

2008.05.09b / 01:00
001) Pekárna
- generování dokladů z Rozvozové linky
- doplněny řádky reklamací za odběratele
název zboží v řádku reklamace začíná
číslo_dokladu/
pokud je při reklamaci měněno jen množství, objeví se v řádku
reklamace jako záporné, pokud je měněno množství i cena, je nejprve
odečten řádek v novém množství a původní ceně a přičten řádek
v novém množství a nové ceně (přecenění)
v okně pro zadání reklamace musí být zadávané hodnoty potvrzeny Enter - po
poslední se okno uzavře, po Esc není reklamační řádek zapsán
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- číslo závozu RMMDDrrz je uloženo v indexovaném poli RL v hlavičce
dokladu, v mustru se zadá:
1 37
- definice pojmů:
- rozvoz ... pořadové číslo dodávky během dne 1-3
- závozová linka ... číslo linky, na kterou je odběratel přiřazen 1-99
- závoz ... číslo konkrétní dodávky ve tvaru
RMMDDrrz
kde R je pravá číslice z roku, např. 8 pro rok 2008
MM je měsíc 01-12, včetně úvodní nuly pro měsice 1-9
DD je den 01-31, včetně úvodní nuly pro dny 1-9
rr je číslo závozové linky zadané v číselníku partnerů 01-99,
včetně úvodní nuly pro 1-9
z je rozvoz 1/2/3 během dne

2008.05.09a / 00:00
001) Pekárna
- oprávnění: 8601 Pekárna - generování dokladů z Rozvozové linky
při zaškrtnutí tohoto parametru se spolu s Rozvozovou linkou
vygenerují skladové doklady
POZOR - pro zvolený rozvoz musí být použito PRÁVĚ jednou!
pro odběratele a použité skupiny zboží musí být definovány marže
za skupinu
řádky reklamací za odběratele budou doplněny v další verzi programu

2008.04.01a / 00:00
001) Pekárna
- prodejní VO cena výrobku bez DPH se zadá v kartě výrobku do Cena 01

13.6 K1 - pekárna
2010.12.27a / 23:00
004) K1 pro pekárnu
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- pro agendu HP se v okamžiku generování K1 vytvoří kopie obou tabulek receptur
ve tvaru:
HP__R_PK_yyyymmdd_hhmmss
HP__S_PK_yyyymmdd_hhmmss
a dále číselníku zboží, skupin zboží a obalů ve tvaru:
HP__Z201_yyyymmdd_hhmmss
HP__ZS01_yyyymmdd_hhmmss
HP__O201_yyyymmdd_hhmmss
poslední záloha v daném měsíci slouží jako vstup pro případné opakování
K1 na pekárně
bohužel není možné kopii provést do jedné tabulky za měsíc, protože
nové zkopírované tabulky jsou obsazeny serverem

2009.04.27b / 14:00
001) K1 Pekárna
doplněno zaškrtávací pole:
HP/Pekárna: cesta 91 a zboží<59000 ocenit CenaPLC místo ZdrojovaCena

2009.01.15a / 12:00
001) K1 - HP - Pekárna
- doplněna zaškrtávací pole HP pekárna pro povolení akcí - aktuálně by
měla být nezaškrtnuta:
Cesta 137 -> 90
Cesta 590 -> 90
Cesta 600 -> 90
Cesta ostatní -> 90
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet
Odečet

cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty

30 z
31 z
32 z
33 z
34 z
35 z
36 z
37 z
38 z
39 z

cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
cesty
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- v okně 2/4 by mělo být zaškrtnuto pole 91xxx
- cesta 91 se ocení stejně jako cesty 806/808/820 zdrojovou cenou,
pokud je kladná nenulová, jinak cenou na cestě 91

2008.12.10a / 16:00
002) Pekárna - K1
- na konci doplněny podsoučty:
C E L K E M Zboží - OZ - 1-899
C E L K E M Zboží - OZ - 900-999
C E L K E M Zboží - OZ - 50000-58999
C E L K E M Zboží - OZ - 59000-59999
C E L K E M Zboží - OZ - 100-999

2008.10.06c / 20:00
001) K1 pro agendu HP (Pekárna)
- od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)
- upraveno, ignoruje zboží 59000 - 59999 - přeprodej ke všem cestám

2008.10.06b / 16:00
001) K1 pro agendu HP (Pekárna)
- od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)
- upraveno, ignoruje zboží 59000 - 59999 - přeprodej

2008.10.05c / 20:00
001) K1 pro agendu HP (Pekárna)
- od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)
- upraveno
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2008.10.05b / 14:00
002) K1 pro agendu HP (Pekárna)
- od obratu na cestě 90 se odečítá obrat na cestách 30-39 (nákup výrobků)

2008.09.26a / 00:00
001) HP/Pekárna - K1
- algoritmus výpočtu pro 7. a 8. měsíc se použije pro každý měsíc
t.j. pro zatížení výrobků se bere pole ZdrojovaCena z číselníku
zboží a ne CelkemZdrojovaCena z řádku dokladu

2008.09.24b / 16:00
003) K1 - Pekárna
- doplněno zaškrtávací pole (vlevo dole nad PDF)
HP/Pekárna - Přepisovat CenaPLC pro suroviny 0-999
pole je implicitně zaškrtnuto

FAQ - K1 na pekárně
1) 1. spuštění K1 - pro suroviny 100-999 se nastaví průměrná zdrojová cena
do pole CenaPLC (Plánovaná cena) v kartě zboží na 4 desetinná místa
2) hromadná kalkulace výrobních cen výrobků
se zaškrtnutým polem
Použít CenaPLC místo ZdrojovaCena pro K1
3) Spuštění SQL - viz novinky 2008.09.16a / 16:00
4) Pořízení výsledku SQL (množství i cena bez zaokrouhlení) pomoci DL na cestě 590
- pomocí F8 se nastaví typ ceny 43 - CenaPLC a ta se automaticky nabídne
na 4. desetinná místa a množství MJ se zadá ručně podle SQL
rovněž na 4 desetinná místa
5) 2. konečné spuštění K1
- obrat Kč na cestě 90 (příjem výrobků) a 590 (výdej surovin) by měl být
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ideálně shodný při správném postupu a správném nastavení receptur,
při zaokrouhlení na 0,0001 ale může vzniknout chyba např. na 1 milionu
MJ až
0,00005 x 1.000.000 = 50 Kč
6) hromadná kalkulace výrobních cen výrobků
s nezaškrtnutým polem
Použít CenaPLC místo ZdrojovaCena pro K1
- nastaví aktuální výrobní ceny výrobků
7) Možné problémy, které zkreslí výsledek K1:
a) některá z použitých surovin nemá reálnou zdrojovou cenu, např. z důvodu:
- vstupní zásoba (PS) byla záporná nebo nesmyslná
- surovina nemá žádný příjem
b) konečné zásoby surovin nesmí být záporné
c) konečné zásoby výrobků by měly být nulové - všechny výrobky se prodaly,
nesmí být záporné

2008.09.16a / 16:00
001) Pekárna - Agenda HP
- K1 - upraveno - ceny i množství se berou na 4 desetinná místa
- K1 - po prvním spuštění se pro suroviny 100-999 nastaví zdrojová cena
do pole CenaPLC v kartě suroviny
toto pole se následně použije ke spuštění SQL pro stanovení spotřeby surovin
- pořízení skladového dokladu + receptur
- množství i ceny lze zadat na 4 desetinná místa
- doplněn TypCeny 43 - použije se pole CenaPLC
- doplněno i do F7/F8
- správnost zadání množství a ceny na 4 desetinná místa lze ověřit
v řádku skladového dokladu dole v záložce Info funkcí I
- příklad upraveného SQL pro 2008/8 - množství i ceny jsou bez zaokrouhlení
výsledky tohoto SQL se spotřebou surovin se zadají jako výdajový doklad,
množství i ceny se uvedou na 4 desetinná místa
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//===================================================
// pro jiny mesic nez 2008/7 a jine typy dokladu nez FA+VP upravit HP87....
// pro oceneni suroviny se bere pole CenaPLC pretypovane na realne cislo
// CenaPLC obsahuje zdrojovou cenu surovin po prvnim projeti K1 za zvoleny
mesic
SELECT
CisloSuroviny,
NazevSuroviny,
MnozstviSuroviny_Kg,
CAST(zz.CenaPLC AS Float) AS ZdrojovaCenaSuroviny_Kc_za_Kg,
CAST(zz.CenaPLC AS Float)*MnozstviSuroviny_Kg AS CelkemCenaSuroviny_Kc
FROM
(
//----- secte suroviny za vyrobek, 0-899 bere v gramech a prevadi na
kilogram
//----- ostatni suroviny bere kusove
SELECT
CisloSuroviny,
NazevSuroviny,
SUM(CelkemMJ*
(case when CisloSuroviny<=899 then
MnozstviSurovinyGramNa1kus/1000.0
else
MnozstviSurovinyGramNa1kus end)
) AS MnozstviSuroviny_Kg
FROM
(
//----- pro kazdy vyrobek doplní podle receptury spotreby surovin
SELECT
CisloVyrobku,
a3.Receptura,
CelkemMJ,
s.CisloZbozi AS CisloSuroviny,
s.NazevZbozi AS NazevSuroviny,
s.MnozstviMJ AS MnozstviSurovinyGramNa1kus
FROM
(
//----- ke kazdemu vyrobku doplnim Nazev, DPH a Receptura
SELECT
a2.CisloVyrobku,
z.Nazev,
z.DPH,
a2.Celkem AS CelkemMJ,
z.Receptura
FROM
(
//----- vysledkem je Celkem pocet pro kazde CisloVyrobku za FA
+VP
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(Pocet) AS Celkem
FROM
(
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//----- pocitam vyrobky z FA, 2008/7
SELECT
CisloZbozi AS CisloVyrobku,
SUM(MnozstviMJ) AS Pocet
FROM
HP87Y_FA
GROUP BY
CisloZbozi
UNION ALL
//----- prictu vyrobky z VP, 2008/7
SELECT
CisloZbozi AS CisloVyrobku,
SUM(MnozstviMJ) AS Pocet
FROM
HP87Y_VP
GROUP BY
CisloZbozi
) AS a1
GROUP BY
CisloVyrobku
) AS a2, HP__Z201 AS z
WHERE
a2.CisloVyrobku = z.Cislo
) AS a3, HP__S_PK AS s, HP__Z201 AS zs
WHERE
(a3.Receptura=s.CisloDokladu) and
(zs.Cislo=s.CisloZbozi)
) AS a4
GROUP BY
CisloSuroviny,
NazevSuroviny
) AS a5, HP__Z201 AS zz
WHERE
(CisloSuroviny=zz.Cislo)
//===================================================

2008.09.08b / 12:00
001) Pekárna - K1
- upraveno
251301 se bere místo cesty 600

2008.08.30a / 11:00
001) Pekárna
- pro K1 se pro 7. a 8. měsíc použije pro zatížení výrobků z řádků
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výdajových dokladů aktuální ZdrojovaCena z číselníku zboží

2008.08.27a / 15:00
001) Pekárna - K1
- rozšířena bilance skladu K1 pro agendu HP - pekárna
- pro výdej (výdej, 137xxx, 590xxx) výrobků (10000 - 99999) se automaticky
generuje příjem (P) výrobku ve výrobní ceně - je tak vypočítáno
zatížení, zisk a průměrná dosažená marže a konečná zásoba je nulová
výrobní cena výrobku se bere z řádku dokladu z pole ZdrojovaCena - do
tohoto pole se uloží výrobní cena výrobku jako součet cen surovin
v okamžiku generování Kalkulace, tedy aktuální výrobní cena v okamžiku
expedice výrobků a generování výdajových dokladů
Kalkulace výrobku by měla být provedena VŽDY při změně receptury
nebo cen vstupních surovin výrobku

2008.04.28b / 12:00
002) Pekárna - K1 - bilance skladu - uživatel 112016
- v K1 se samostatně generují výstupy pro skupinu zboží s čísly 100 - 999,
suroviny pro pekárnu

13.7 Kalendář
2020.08.25a / 00:00
002) 1900 - Pekárna - Kalendář 2021-2028
- verze Pekárna: 25.08.2020 / 00:00
- ověřena následnost dní
- do 31.12.2020 nutno nainstalovat na všech počítačích na pekárně
004) Pekárna - rozdíly v nastavených týdnech oproti kalendáři 2021-2028
Rok Týden Datum
2021
2021 53 20201228
2021 53 20201229
2021 53 20201230
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2021
2021
2021
2021

53
53
53
53

20201231
20210101
20210102
20210103

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

1
1
1
1
1
1
1

20210104
20210105
20210106
20210107
20210108
20210109
20210110

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

52
52
52
52
52
52
52

20211227
20211228
20211229
20211230
20211231
20220101
20220102

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

54
54
54
54
54
54
54

20220103
20220104
20220105
20220106
20220107
20220108
20220109

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

53
53
53
53
53
53
53

20211227
20211228
20211229
20211230
20211231
20220101
20220102

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

1
1
1
1
1
1
1

20220103
20220104
20220105
20220106
20220107
20220108
20220109

2022
2022
2022
2022
2022

52
52
52
52
52

20221226
20221227
20221228
20221229
20221230

2022
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2022 52 20221231
2022 52 20230101
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

54
54
54
54
54
54
54

20230102
20230103
20230104
20230105
20230106
20230107
20230108

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

53
53
53
53
53
53
53

20221226
20221227
20221228
20221229
20221230
20221231
20230101

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

1
1
1
1
1
1
1

20230102
20230103
20230104
20230105
20230106
20230107
20230108

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

52
52
52
52
52
52
52

20231225
20231226
20231227
20231228
20231229
20231230
20231231

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

54
54
54
54
54
54
54

20240101
20240102
20240103
20240104
20240105
20240106
20240107

53
53
53
53

20261228
20261229
20261230
20261231

2023

2027
2027
2027
2027
2027
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2027 53 20270101
2027 53 20270102
2027 53 20270103
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027

1
1
1
1
1
1
1

20270104
20270105
20270106
20270107
20270108
20270109
20270110

2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027

52
52
52
52
52
52
52

20271227
20271228
20271229
20271230
20271231
20280101
20280102

2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027

54
54
54
54
54
54
54

20280103
20280104
20280105
20280106
20280107
20280108
20280109

2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

53
53
53
53
53
53
53

20271227
20271228
20271229
20271230
20271231
20280101
20280102

2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

1
1
1
1
1
1
1

20280103
20280104
20280105
20280106
20280107
20280108
20280109

2028
2028
2028
2028
2028
2028

52
52
52
52
52
52

20281225
20281226
20281227
20281228
20281229
20281230

2028
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2028 52 20281231
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

54
54
54
54
54
54
54

20290101
20290102
20290103
20290104
20290105
20290106
20290107

13.8 Import XML dokladu
2008.04.28b / 12:00
001) Pekárna - agenda HP
- import XML souboru přes webovou službu
- potraviny se importují od dodavatele 90710 - Import XML - potraviny
- drogerie se importuje od dodavatele 90720 - Import XML - drogerie
VS pro drogerii začíná 9

13.9 MISSQL funkce
2008.04.03a / 15:00
001) Doplněna MISSQL funkce MISRRRRMMDDDatum
- funkce převede datum vyjádřený celým číslem RRRRMMDD na datumové
pole po přetypování pomocí CAST
- příklad pro pole Den1_RRRRMMDD z objednávky pekárny:
Scénář:
QA hp8t14pk
SQL2
SQL1:
select Den1_RRRRMMDD from @
SQL2:
select
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Den1_RRRRMMDD,CAST (MISRRRRMMDDDatum(Den1_RRRRMMDD) AS Date)
from
MEMO1

13.10 Obaly
2010.01.05b / 14:00
001) Pekárna / Obaly
Číslo závozu RMMDDrlz lze zadat i ve tvaru A0101...

2009.02.04b / 14:00
001) Pekárna / Obaly / Kontrola obalů na závozu
- lépe ošetřeno pro neexistující tabulku řádků dokladů v případě
chybného zadání čísla závozu

2009.02.04a / 11:00
003) Pekárna / Obaly / Kontrola obalů na závozu
- podle zadaného čísla závozu se v SQL použije odpovídající
měsíční tabulka řádků dokladů

2008.06.05a / 13:00
001) Pekárna - kontrola obalů na závozu
- doplněna funkce a oprávnění v nové záložce Obaly:
8612 Pekárna - Kontrola obalů na závozu
funkce pro zadaný závoz ve tvaru RMMDDrlz vygeneruje sestavu s přehledem
kladných a záporných pohybů obalů zadaných v DL z rozvozu - typ dokladu DR
pohyb obalů musí být zadán v měsíci odpovídajícím závozu (RMM), pro zadaný
závoz musí být program přihlášen v odpovídajícím měsíci (RMM)
Př. sestavy:
Kontrola obalů na závozu: 80509023
Číslo
obalů -

Název partnera

Obal

Počet obalů +

Počet
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===========================================================================
=======
137600 Hruška 600 / St.Bělá,Blanická
88
3
-3
137626 Hruška 626 / Vltava -Hrdličky
88
3
0
137628 Hruška 628 / Čujkovova
88
3
0
137632 Hruška 632 / Plzeňská,O.-Zábřeh
88
3
-3
137644 Hruška 644 / Výškovická 112,O.Zá
88
3
-3
137704 Hruška 704 / Výškovická 608
88
3
-3
137711 Hruška 711 / Rodincevova,O.-Zábř
88
3
-3
137731 Hruška 731 / Lumírova,O.-Výškovi
88
3
-3
137738 Hruška 738 / Volgograd.,O.-Zábře
88
3
-3
137758 Hruška 758 / U Hrůbků,Pískové Do
88
3
-3
137764 Hruška 764 / Výškovická 2526-Záb
88
3
-3
--------------------------------------------------------------------------------33
-27
===========================================================================
=======

13.11 Objednávky
2014.02.14a / 14:00
001) Pekárna - objednávky
- zrušeno hlášení o necelém balení

2013.01.01a / 00:00
005) Pekárna 2013
01.01.2013 Út - 1. týden
06.01.2013 Ne - 1. týden
07.01.2013 Po - 2. týden
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2010.12.31b / 10:00
001) Pekárna
- pro objednávky v roce 2011 od 1.1.2011 se přepněte do datumu zpracování v roce 2011
- V roce 2011 odpovídá týden kalendářnímu týdnu + 1, 1.1. a 2.1. je zobrazen jako 1. týden
viz zdůvodnění dříve
- v objednávce povoleno zadání záporného množství, dříve šlo vždy zadat jen
množství kladné

2008.10.05b / 14:00
003) Pekárna - doplněno nové oprávnění:
8619 Pekárna - Objednávka - samostatný přístup
a
8620 Další moduly / Pekárna - samostatný přístup
vedle tohoto oprávnění jsou pro objednávku pekárny dostupná i oprávnění
8472 a 8570
oprávnění 8472 je zároveň definováno i pro Receptury
oprávnění 8472 je definováno omylem a má původní význam:
8472 Inventura POS - 2. Inventurní soupiska
a bude nahrazeno v dalších verzích oprávněním
8570 Pekárna - Objednávka
a pro Receptury oprávněním
8572 Pekárna - Receptury

2008.05.04b / 17:00
001) Pekárna
- v objednávce je signalizováno objednání necelého balení hromadného výrobku
pří výstupu z objednávky
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2008.05.03a / 00:00
001) Pekárna
- objednávka za partnera
- pro aktuální závoz se zobrazuje 8-mi místné číslo rozvozu ve tvaru
RMMDDrrz
kde R je pravá číslice z roku, např. 8 pro rok 2008
MM je měsíc 01-12, včetně úvodní nuly pro měsice 1-9
DD je den 01-31, včetně úvodní nuly pro dny 1-9
rr je číslo rozvozu zadané v číselníku partnerů 01-99,
včetně úvodní nuly pro rozvozy 1-9
z je závoz 1/2/3 během dne
toto 8-mi místné číslo konkrétního rozvozu se potom
zadá v hlavičce každého dokladu z tohoto rozvozu
do pole Rozvozový list číslo.
- vratky / reklamace se budou zadávat do DL/FA/HO/VP
skladových dokladů pro konkrétního partnera, které ještě
nebudou uzavřeny
tyto doklady budou vytvořeny a naimportovány z objednávek
pro konkrétní závoz a do jejich uzavření při hromadném
tisku bude tak možné do těchto dokladů doplňovat
vrácené/reklamované výrobky
do poznámky se v tomto připadě doplní údaje o vratce/reklamaci,
pro více údajů je možné použít poznámku velkou
- pohyb obalů se bude zadávat v DL a obaly tak nebudou
součástí fakturované ceny. Doúčtování se provede
v dávkové fakturaci, kde se podle konečného salda obalů
vystaví buď faktura nebo dobropis podle skutečného stavu
obalů u odběratele např. na konci měsíce

2008.04.14a / 12:00
001) Pekárna
- zatím potlačena blokace objednání konkrétního zboží pro zvolené závozy

2008.04.06a / 18:00
001) Pekárna
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- v objednávce za partnera sloupec s aktuálním závozem podsvícen světle žlutě
- v seznamu partnerů podsvícen sloupec s objednaným množstvím za aktuální den
světle žlutě
- v seznamu partnerů se u
Převzít data ze dne z minulého týdne
nabídne (zaškrtne) k převodu aktuální den v týdnu
- v seznamu partnerů doplněno Řazení partnerů podle:
6 - Kusů aktuální den, Jméno partnera
7 - Rozvoz, Kusů aktuální den, Jméno partnera
pomocí vhodné volby řazení partnerů lze před uzávěrkou závozu ověřit,
zda byly pořízeny objednávky všech partnerů

2008.04.04b / 19:00
001) Pekárna
- lze zvolit, zda se má po Enter v Objednávce pohybovat po řádcích nebo
po sloupcích

2008.04.04a / 15:00
003) Pekárna
- v záložce Objednávka v seznamu partnerů doplněn počet objednaných kusů
výrobků v jednotlivých dnech týdnu
slouží pro vizuální kontrolu, zda již byla objednávka partnera
zadána
pole se nulují při převzetí dat do dalšího týdne
- Objednávku lze vyplnit pouze pro partnery s nastaveným nenulovým
číslem rozvozu

2008.04.04a / 15:00
003) Pekárna
- pro pohyb po jednotlivých polích objednávky slouží prioritně
kurzorové klávesy, posun na následující řádek pomocí Enter
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je jen pomocný

2008.04.03b / 17:00
003) Pekárna
- v záložce Objednávka doplněn seznam partnerů s nenulovým číslem rozvozu
v seznamu uvedeno:
- číslo rozvozu
- číslo a jméno partnera
- datum poslední objednávky
- celkem kusů za týden
- způsob dodání = druh dokladu
způsob řazení partnerů lze zvolit:
1 - Rozvoz, Jméno partnera
2 - Poslední změna, Jméno partnera
3 - Rozvoz, Poslední změna, Jméno partnera
4 - Celkem kusů za týden, Jméno partnera
5 - Rozvoz, Celkem kusů za týden, Jméno partnera

2008.04.03a / 15:00
002) Pekárna - volba partnera pro objednávku obdobně jako v hlavičce
skladového dokladu

FAQ - Pořízení dat pro modul Pekárna
- Objednávka
- zatím jen testovací obrazovka GUI pro snadné zadání objednávky
výrobků pro zvolený týden s možností 3 denních rozvozů

13.12 Pekárna
2020.01.03a / 12:00
001) Pekárna
- pro uživatele 112016
- navýšen rozsah denního sortimentu z 250 na 500 výrobků
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2019.12.31a / 00:00
001) Pekárna
- pro uživatele 112016
- upraveno pro rok 2020

2015.05.21a / 00:00
001) Pekárna
- doplněno logování
- blokován časovač programu
- Rozvozová linka
- Podklady pro výrobu se generují pouze při zaškrtnutém poli Podklady pro výrobu (implicitně
vypnuto)

2013.12.27c / 08:00
001) Pekárna
- úprava 52. týdne 2013
- pro správné nastavení v datech spusťte SQL:
UPDATE
HPDT52P2
SET
Den7_RRRRMMDD=20131229
které nastaví 7. den v 52 týdnu na 29.12.2013
- nainstalujte na všechny počítače v pekárně
- při převzetí dat do 30.12.2013 Po 53. týden se zvolí převod dat z 52. týdne
- před převodem dat do 6.1.2014 Po 2. týden je nutné nejprve na serveru ručně překopírovat
tabulku HPDT53P2.nx1 do HPET01P2.nx1, tedy do dat 1. týdne 2014

2012.05.16c / 11:00
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001) Pekárna
- Receptury / Suroviny
- upraveno zadávání

2011.12.08a / 00:00
005) Pekárna na přelomu roku 2011 a 2012:
- na všechny počítače pekárny nainstalujte verzi programu min. 2011.12.08a
nejpozději do konce roku 2011 a to před první objednávkou od 1.1.2012
- do soboty 31.12.2011 se objednávky zpracují v roce 2011
- objednávky od 1.1.2012 je nutné zpracovat již přihlášeni v roce 2012:
1.1.2012 ... 1. týden (skutečný kalendářní 52. týden)
od 2.1.2012 ... 2. týden (skutečný kalendářní 1. týden) atd.
- ověřte pro rok 2011 i 2012

2011.09.27a / 00:00
001) K1 - Pekárna
- pro tisk sloupců
MJ
Kč
Zatížení Kč
Výnos Kč
použita 3 desetinná místa místo původních 5-ti
při všech výpočtech a v PS/KZ ponechána přesnost 5 desetinných míst

2010.02.18a / 10:00
002) Pekárna - agenda HP
- parametry z číselníku zboží a partnerů (DPC/*.SKU) se načítají
a zpracovávají pouze pro partnera 137740

2008.08.30b / 22:00
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002) Pekárna
- v záložce Data doplněny funkce a oprávnění:
8616 Pekárna - Odblokuj / V
8617 Pekárna - Odblokuj / D

2008.05.05a / 00:00
001) Pekárna
- zvýrazněno tlačítko Pekárna

2008.05.03c / 12:00
002) Pekárna
- pro uživatele 112016 a agendu HP doplněno na pracovní plochu
do horního panelu vpravo tlačítko Pekárna s možností přímého spuštění
modulu pekárny

2008.04.01a / 00:00
001) Pekárna
- doplněna oprávnění:
8580 Pekárna - Podklady pro výrobu
8581 Pekárna - Převzetí dat z týdne
8582 Pekárna - Přidej výrobek do týdenního sortimentu
8583 Pekárna - Oprav výrobek v týdenním sortimentu

2008.03.12b / 12:00
002) Doplněno oprávnění:
- 8579 Další moduly / Pekárna

FAQ - Pořízení dat pro modul Pekárna
- modul Pekárna se spustí v agendě HP postupem:
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Další moduly / Pekárna
- Pekárna pracuje pod samostatnou agendou HP a má tedy samostatné číselníky

Pekárna
Návrh SW pro pekárnu
(zatím jen neúplná pracovní verze)
verze 2008.02.12 / 12:00 hodin
Cíl návrhu:
- neomezený počet výrobků (v praxi 100-200)
- neomezený počet odběratelů (v praxi cca. 500)
- jednoduchá obsluha
- přehledné ovládání, využití plochy okna 1280 x 1024 bodů
- podklady pro výrobu a expedici výrobků
Možné rozšíření:
- modul objednávky pro odběratele součástí ES manas
- mobilní modul pro snadné zadání a změnu objednávky
offline nebo online
- webová služba pro objednávky
Použité tabulky:
- týdenní tabulky objednávek - HP8Ptt01, kde tt je týden 01-54
- tabulka surovin a výrobků - HP__Z201
- suroviny:
- číslo
- název
- MJ
- nákupní cena
- prodejní cena
- popis
- výrobky:
- číslo výrobku
- název výrobku
- MJ
- hmotnost výrobku v gramech
- VO cena výrobku - Cena01
- MO cena výrobku - Cena02
- egalizace = minimální celé objednávané množství výrobku
- množství výrobku, které vejde do obalu
- trvanlivost dní
- výrobní plán - např. 1abc2...3abc4...5abc6...7...
t.j. které dny v týdnu a které rozvozy během dne bude
výrobek nabízen
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- tabulka obalů HP__O2O1
- číslo obalu
- název obalu
- cena obalu
- hmotnost obalu v gramech
- tabulka receptur HR__PKR1
- pro každý výrobek může být definováno více receptur, např.
při použití zaměnitelných surovin
pro každý týden bude definován seznam receptur, podle kterých
se daný týden bude vyrábět podle dostupnosti surovin
- název výrobku
- hmotnost v gramech
- MJ
- výrobní cena
- VO prodejní cena
- MO prodejní cena
Postup zadání objednávky:
- týdenní tabulka objednávek
- po výběru odběratele se zobrazí okno týdenní objednávky
- pro každý výrobek během týdne vyráběný bude 1 řádek
- ve sloupcích bude:
- výrobek:
- číslo receptury
- číslo výrobku
- název výrobku
- MJ
- hmotnost výrobku v gramech
- MO cena výrobku
- egalizace = minimální celé objednávané množství výrobku
- množství výrobku, které vejde do obalu
- trvanlivost dní
- obal:
- číslo obalu
- název obalu
- cena obalu
- objednávka množství:
- 7 dní x 3 rozvozy
- nejprve budou zobrazeny řádky s výrobky, které byly objednány
v minulém týdnu
- pod řádky bude zobrazen panel s poli pro zadání množství
výrobků požadovaných v jednotlivých dnech v týdnu 1-7
a rozvozech 1-3/a-c
- bude zobrazen stav objednávky z minulého týdne s možností
ho převzít jako objednávku v aktuálním týdnu s možností
změny
- aktivní budou jen pole podle výrobního plánu výrobku,
tedy jen pro ty dny v týdnu a rozvozy kdy bude výrobek
vyráběn a připraven k distribuci
- objednávka může být zadána ručně na základě telefonické
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nebo papírové objednávky nebo může být naimportována v XML
tvaru z aplikace objednávky pekárny v ES manas u
odběratele nebo mobilní aplikace (bude později doplněno)
- změna objednávky:
- ručně nebo na základu importu XML
- možno měnit až do uzávěrky, kdy bude na základě objednávek
vygenerován výrobní plán, t.j. přehled objednaných výrobků
a na základě receptur přehled potřebnych surovin a dalších
zdrojů nutných na výrobu
- zjednodušení změn:
- vynulování celkové objednávky daného výrobku
- vynulování celé objednávky
- vynulování objednávky ze celý den nebo za konkrétní rozvoz
Uzávěrka objednávek:
- stanoví se, od kterého dne a rozvozu již není možné
objednávat - pole pro objednání množství budou do tohoto
rozvozu blokována a nebude možné do tohoto rozvozu import
objednávky
- v rámci uzávěrky se pomocí SQL stanoví celkové objednané množství
jednotlivých druhů výrobků
- na základě receptur se stanoví celkové množství potřebných
surovin
- vygenerují se dodací listy podle jednotlivých rozvozních linek
a pořadí závozů nebo přímo faktury
Rozvozní linky:
- možné rozšíření programu
- max. 999 linek a max. 999 odběrních míst na lince
- odběrní místa na lince seřazena podle pořadí závozu
- každý rozvoz (1-3) pro každý den v týdnu (1-7) a každého
odběratele bude přiřazen ke konkrétní lince a pořadí závozu
Fakturace
- na základě vystavených dodacích listů dávková fakturace,
nebo budou partnerovi přímo vystavovány faktury na každý rozvoz

13.13 Podklady pro výrobu
2008.08.30b / 22:00
002) Pekárna
- Podklady pro výrobu
- v tiskové sestavě pro výpočet výrobní ceny použita ZdrojovaCena surovin
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2008.08.29a / 12:00
001) Pekárna
- funkce Podklady pro výrobu doplněna o vygenerování DL na partnera 590001
se surovinami použitými k výrobě pro odpis ze skladu surovin a následné
zpracování K1
DL se generují POUZE při zaškrtnutém poli
Generovat doklady za Rozvozovou linku

2008.05.22d / 14:00
002) Pekárna
- blokování generování podkladů pro výrobu a dokladů pro již
zpracovaný závoz
blokování je provedeno přes tabulku
HP__INI1
kde je v poli Cislo uvedeno 101 (Pekárna)
a v poli Cislo32 číslo závozu doplněné o 'V' (výroba)
a 'D' (doklady)
pokud tedy existuje věta s polem Cislo32 nastaveným na
RMMDD00zV - je blokováno opakované generování podkladů pro
výrobu pro závoz RMMDD00z
RMMDD00zD - je blokováno opakované generování dokladů pro
závoz RMMDD00z
Př.: pro závod 80522011 (22.5.2008, 00 - všechny linky, rozvoz 1)
pokud bude v poli Cislo32 existovat věta s
80522001V - bude blokováno opakované generování výroby
80522001D - bude blokováno opakované generování dokladů
- Pekárna / Data
doplněny funkce a oprávnění pro zadané číslo závozu
8607 Pekárna - Blokuj / V
8608 Pekárna - Blokuj / D
8609 Pekárna - Ověř blokaci V+D
8610 Pekárna - Nastav aktuální číslo závozu
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lze tak nastavit blokaci již pro dříve zpracované, ale doposud
neblokované závozy
- pokud je v záložce Výroba a distribuce zaškrtnuto pole
Generovat doklady za Rozvozovou linku
bude po provedení funkcí automaticky nastavena blokace závozu:
Podklady pro výrobu ... podklady pro výrobu
Rozvozová linka ... generování dokladů

2008.05.16a / 09:00
001) Pekárna
- tisk Podklady pro výrobu
- neobsahuje údaje o cenách ani zisku

2008.05.03b / 08:00
002) Pekárna - Podklady pro výrobu
- oddělen seznam výrobků, celkový seznam surovin a seznam surovin pro
jednotlivé výrobky
- u celkového seznamu surovin jsou # označeny suroviny, pro které je
zásoba v kg menší než požadované množství suroviny v kg
- Příklad seznamu výrobků:
Číslo
Cena00

Název výrobku
Cena01
Cena06

Počet výrobků

Receptura

v
ýrobní
prodejní prodejní MO
===========================================================================
==============================
50001 50001
10
1
0.36
11.00
16.00
50002 50002
10
3
7.13
21.00
26.00
50003 50003
10
4
7.63
31.00
36.00
===========================================================================
==============================
Celkem Cena00 - cena výrobní
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Celkem Cena01 - cena prodejní
:
Celkem Cena06 - cena prodejní MO :

630.00 Kč
780.00 Kč

zisk =
zisk =

478.80
628.80

- Příklad celkového seznamu surovin:
Číslo Název suroviny
cena
Zásoba MJ

Množství

Množství

Výrobní

gram / ks
kg / ks
Kč
===========================================================================
=================
100 mouka pšeničná speciál T512
348.200
0.348
2.89
0.000 #
...
950 etiketa 1
10.000
10.000
3.00
0.000 #
===========================================================================
=================
1
51.17
- Příklad seznamu surovin pro jednotlivé výrobky:
Číslo
cena

Název suroviny

Množství

Množství

Výrobní

gram / ks
kg / ks
Kč
===========================================================================
=====
100 mouka pšeničná speciál T512
348.200
0.348
2.89
300 sůl jemná
6.800
0.007
0.03
...
Pro výrobek:
50001/
1 - 50001
3.55
------------------------------------------------------------------------------120 mouka pšeničná chlebová T1050
4039.100
4.039
35.14
...
Pro výrobek:
50002/
3 - 50002
71.31
===========================================================================
=====
1
51.17

2008.05.02a / 14:00
001) Pekárna
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- upraveny podklady pro výrobu
- upraven počet výrobků za závoz
- suroviny 100-899 jsou uvedeny v gramech, 900-999 v kusech´
- doplněna výrobní cena Kč v cenách použitých surovin potřebných
na výrobu

2008.04.17e / 16:00
001) Pekárna
- Výroba / Podklady pro výrobu
upraven test přiřazení receptur k výrobkům v týdenním sortimentu

2008.04.17d / 15:00
001) Pekárna
- Výroba / Podklady pro výrobu
- před spuštěním funkce je provedena kontrola - všechny výrobky
z týdenního sortimentu MUSÍ mít nastaveno nenulové číslo receptury

2008.04.17c / 12:00
001) Pekárna
- Výroba / Podklady pro výrobu
- seznam objednaných výrobků + požadovaných surovin podle receptur
pro zvolený závoz
nabízí se aktuální závoz - změna čísla závozu 1-21 je možná na oprávnění:
8588 Pekárna - změna - závoz pro Podklady pro výrobu
zvolené číslo neaktuálního závozu je zobrazeno červeně
- před spuštěním funkce je provedena kontrola - všechny výrobky
50000 - 59999 MUSÍ mít nastaveno nenulové číslo receptury
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13.14 Předobjednávka
2008.07.25a / 19:00
001) Pekárna
- předobjednávky se generují pouze tehdy, pokud je pod tlačítkem
Předobjednávka
zaškrtnuto pole (implicitně nezaškrtnuto)
Generovat předobjednávku

2008.05.09e / 07:00
001) Pekárna
- předobjednávka - Závozová linka místo závoz

2008.05.04b / 17:00
001) Pekárna
- Předobjednávka zařazena do záložky Výroba a Distribuce

2008.04.17b / 10:00
001) Pekárna
- Předobjednávky
- oprávnění: 8587 Pekárna - Předobjednávka
- doplněna možnost zvolit závozy z následujícího týdne, použije
se počet objednaných výrobků z aktuálního týdne

2008.04.17a / 09:00
001) Pekárna
- doplněna záložka a funkce Předobjednávky pro zvolené závozy
funkce vygeneruje objednávky pro odběratele v aktuálním týdnu
s počty výrobků odebraných v minulém týdnu
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13.15 Převzetí dat
2008.04.17d / 15:00
001) Pekárna
- pro převzetí dat se automaticky nastaví číslo předcházejícího týdne

2008.04.04a / 15:00
001) Pekárna - Převzetí dat z minulého (nebo jiného staršího) týdne
- převede se jen pro partnera, pro kterého se zadává objednávka
v aktuálním týdnu a pouze pro dny, které jsou zaškrtnuté pod
tlačítkem objednávky
- převod se provede pouze tehdy, pokud jsou data zvoleného dne
zatím nulová pro všechny výrobky ze sortimentu výroby
pro blokovaná pole se převod neprovede

13.16 Receptury
2009.11.26a / 00:00
001) Pekárna - upraven zápis receptur

2008.09.22a / 16:00
001) Pekárna - Receptury
- množství surovin lze zadat na 5 desetinných míst
- správnost zadání množství na 5 desetinná místa lze ověřit
v řádku receptury dole v záložce Info funkcí I

2008.09.17a / 09:00
001) Pekárna - Receptury / Hromadná kalkulace cen
- doplněno zaškrtávací pole
Použít CenaPLC místo ZdrojovaCena pro K1
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pro stanovení výrobní ceny výrobků pro jejich příjem (cesta 90) pro K1
po vygenerování K1 spusťte Hromadnou kalkulaci cen bez zaškrtnutí
pro nastavení aktuálních výrobních cen

2008.08.29a / 12:00
001) Pekárna
- doplněna funkce a oprávnění v záložce Receptury:
8614 Pekárna / Hromadná kalkulace cen
funkce pro všechny výrobky s nenulovou recepturou na základě aktuální
receptury a aktuálních zdrojových cen surovin stanoví kalkulovanou
výrobní cenu výrobku a zapíše ji do číselníku zboží do pole
ZdrojovaCena a Cena00
a do seznamu receptur k odpovídající receptuře
v řádcích výdajových dokladů je potom v poli ZdrojovaCena tato aktuální
kalkulovaná výrobní cena uvedena a je použita v K1 pro zatížení prodaných
výrobků a stanovení výnosu a marže
tato funkce se automaticky spouští na začátku funkce Podklady pro výrobu

2008.06.26b / 12:00
001) Receptury / Kalkulace
- pro ocenění suroviny se bere pole ZdrojovaCena nebo pole Cena01,
pokud je pole ZdrojovaCena nulové

2008.04.01a / 00:00
001) Pekárna
- číslo aktuální receptury výrobku se zadá v kartě zboží v Základ / Receptura

2008.03.19b / 14:00
005) Pekárna - Kalkulace receptury
- pro materiál 900 - 999 se do kalkulace započítává počet kusů x cena za kus
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- pro surovinu 100 - 899 se do kalkulace započítává počet gramů / 1000.0 x cena za kg

2008.03.12b / 12:00
001) Pekárna - Receptury
- doplněna Kalkulace výrobních cen
výrobní cena 1 kusu výrobku bez DPH / s DPH se zobrazí ve sloupcích
v seznamu receptur
při změně v receptuře je zatím nutné znovu použít funkci Kalkulace
v číselníku surovin odpovídá Cena 01 nákupní ceně suroviny za 1 kg

2008.02.13a / 00:00
001) Pekárna
- umožněno storno suroviny v receptuře pomocí kombinace kláves Alt+S

2008.02.12c / 15:00
001) Pekárna
- řádek receptury se zadá do vstupního pole postupem:
hmotnost_suroviny_v_gramech_1_kusu_vyrobku * surovina
jako surovina je možné zadat:
- číslo suroviny
- výběrem suroviny podle názvu po zadání prvního abecedního znaku
hmotnost lze zadat s přesností na 0,001g
Př.:
0.001*100 ... 0,001 gram suroviny číslo 100
- upraveno zadání výrobku
- po zadání se automaticky nastaví záložka se seznamem surovin
- výrobek je možné zadat výběrem podle čísla nebo názvu podle prvního
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zadaného znaku

FAQ - Pořízení dat pro modul Pekárna
- Receptury
- použita obdobný postup jako při pořízení dokladu a jeho řádků,
receptura odpovídá dokladu, který je na za partnera, ale za
výrobek, který receptura definuje, v řádcích receptury se
zadávají jednotlivé suroviny s uvedením množství v g (gramech)
na 1 kus výrobku
- první prázdná receptura se nabídne při prvním spuštění s tačí
v záložce Hlavička vybrat výrobek, kterého se receptura týká
a v záložce suroviny vlastní recepturu jako seznam použitých
surovin

13.17 Reklamace
2008.05.14a / 09:00
003) Pro uživatele 112016 a agendu HP se neslučují řádky při tisku dokladu
- na dokladě jsou vidět jednotlivé objednávky při tisku za několik závozů
a řádky s reklamacemi jsou samostatně
004) Pro správný tisk reklamačních řádků na dokladě použijte pro tisk
názvu zboží v mustru název zboží z řádku dokladu - 2 ^178

2008.05.09c / 02:00
001) Pekárna
- reklamace - u řádku reklamace do do pole RL řádku dokladu zapíše
původní číslo závozu z reklamovaného dokladu
do pole Int_01_Index se zapisuje číslo závozové linky 01-99 odběratele

13.18 Rozvoz
2014.02.13c / 17:00
001) Pekárna / Výroba a distribuce / Rozvozová linka
- funkce upravena pro libovolné objednané množství výrobků z každé prodejny
- egalizace je omezena na 999 kusů v bedně
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- Příklad části sestavy:
Záv.l.
Číslo Název výrobku
Množství
Egal. vBedně
Beden
====================================================================================
1
50030 Rohlík grahamový 60 g
175
25
25
7
1
50030 Rohlík grahamový 60 g
105
25
15
7
====================================================================================

2014.02.13a / 12:00
002) Pekárna
- Pekárna / Výroba a distribuce / Rozvozová linka
- upravena hlavička na prvním a následujících rozvozech
Záv.l.

Číslo Název výrobku

Množství

Beden Beden/2

- sloupec Beden obsahuje počet plných beden (egalizace)
- sloupec Beden/2 obsahuje počet beden zaplněných z poloviny (polovina egalizace)
- funkce zatím neřeší případ, kdy na prodejnu má jít 1 a půl bedny, tedy např. 45 kusů pro egalizaci
30,
tedy obecně současně bedny s plnou a poloviční egelizací
tato možnost není jen pomocí SQL možná a vyžádala by si kompletní přepracování funkce, při
kombinaci
SQL a výpočtu programem při současném mírném zpomalení
takovou úpravu připravíme s tím, že bude k dispozici libovolný počet kusů výrobku v bedně, ne jen
celá nebo poloviční egalizace
- funkce počítá s bednou plnou s plným množstvím (= egalizace) nebo s polovičním množstvím (1/2
egalizace)
jiný podíl egalizace (1/4, ...) není možný, pouze 1/1 a 1/2
- při zadání poloviční egalizace množství výrobku v objednávce je zatím hlášena necelá egalizace,
tato hláška půjde v dalších verzích programu vypnout v konfiguraci
- Př. sestavy:
Rozvozová linka

Strana :

1
1a - Po - 23.12.2013, týden: 52
Záv.l.
Číslo Název výrobku
Množství
Beden
Beden/2
===========================================================================
=======
1
50020 Rohlík sojový 60 g
870
29
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1

50030

Rohlík grahamový 60 g

225

7

50031

Grahamový 15 ks bedna

15

1

1
1

2013.12.23a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky - doplněna záložka Rozvoz a v ní funkce s oprávněním:
- 8813 Data - Číselníky - Import rozvozů [Import P2__11.csv]
- pole Poznamka má 64 znaků, jako další poznámky by se daly využít poznámky pro jednotlivé dny
String_64_15 - String_64_24
- funkce importuje CSV soubor [Import P2__11.csv] uložený z Excelové tabulky s poli oddělenými
středníky a řetězci
uvozenými v uvozovkách
- funkce naplní pole pomocného číselníku partnerů HR__P211 pro rozvozy:
Poznamka
Double_03
Double_04
String_64_01
String_64_02
String_64_03
String_64_04
String_64_05
String_64_06
String_64_07
String_64_08
String_64_09
String_64_10
String_64_11
String_64_12
String_64_13
String_64_14

zeměpisná šířka
zeměpisná délka
otevřeno od PO
otevřeno od ÚT
otevřeno od ST
otevřeno od ČT
otevřeno od PÁ
otevřeno od SO
otevřeno od NE
dodávka do PO
dodávka do ÚT
dodávka do ST
dodávka do ČT
dodávka do PÁ
dodávka do SO
dodávka do NE

- příklad CSV souboru:
;;;;Otevreno od:;;;;;;;Závoz do;;;;;;
Odberatel;Nedele;;;Pondělí;Úterý;Středa;Čtvrtek;Pátek;Sobota;Neděle;Pondělí;Úterý;Středa;Čtvrtek;Páte
k;Sobota;Neděle
;;;;;;;;;;;;;;;;;
Cislo;Poznamka;Double_03;Double_04;String_64_01;String_64_02;String_64_03;String_64_04;String_64
_05;String_64_06;String_64_07;String_64_08;String_64_09;String_64_10;String_64_11;String_64_12;Stri
ng_64_13;String_64_14
137354;;50,358794;15,923972;;;;;;;;;;;;;;
137358;;49,713147;14,877463;6;6;6;6;6;;;17;17;17;17;17;;
137419;137419-XXcelo;50,1535;16,425;6.15;6.15;6.15;6.15;6.15;;;12;12;12;12;12;;
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2010.01.19a / 13:00
003) Pekárna - Generování rozvozů
- po dobu generování blokováno hlavní okno programu

2008.08.30a / 11:00
001) Pekárna
- na začátku generování funkce Rozvozová linka při zaškrtnutém parametru
Generovat doklady za Rozvozovou linku se automaticky generují DL
s výdejem použitých surovin (spustí se funkce Podklady pro výrobu)

2008.05.14a / 09:00
001) Pekárna
- tisk Rozvozová linka
- číslo Závozové linky (pole Rozvoz v číselníku partnerů) se přebírá
aktuální z číselníku partnerů
002) Číselník partnerů - výběr partnera
- doplněn sloupec Rozvoz (= Závozová linka)

2008.05.13a / 09:00
001) Pekárna
- upraveno odstránkování v tisku Rozvozová linka

2008.05.09e / 07:00
001) Pekárna
- tisk Rozvozové linky
- součástí tisku je i hromadný tisk vygenerovaných skladových dokladů
(mimo RL)
vygenerované doklady se uzavřou a vytvoří se tisková sestava s názvem
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závozu (v podadresáři \TISK) - za datum a rozvoz 1-3 (z):
RMMDD00z.TXT
a to pouze v případě, že je zaškrtnut parametr
Generovat doklady za Rozvozovou linku
(doklady se tisknou až po vygenerování)
v dalších verzích programu bude za tiskem dokladu následovat předobjednávka
pro odběratele na další zvolené období
- doplněna samostatná funkce pro opakování tisku
Hromadný tisk DL/FA/HO/VP
tisková sestava s názvem RMMDD00z.TXT
se vytvoří v rámci generování funkce
Rozvozová linka se zaškrtnutým parametrem
Generovat doklady za Rozvozovou linku
Číslo požadovaného závozu v rámci aktuálního
týdne zvolte nastavením pro závoz (1-21).
Jde pouze o tisk již vygenerované sestavy.
oprávnění:
8602 Pekárna - Hromadný tisk DL/FA/HO/VP

2008.05.09e / 07:00
001) Pekárna
- potlačeno generování RL

2008.05.05a / 00:00
001) Pekárna
- tisk Rozvozová linka
- potlačeny prázdné objednávky odběratelů, kteří mají objednány pouze
hromadné druhy výrobků

2008.05.04b / 17:00
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001) Pekárna
- upraven tisk Rozvozová linka
- upraveno záhlaví za partnera
- obaly se tisknou jen pro hromadné druhy výrobků na začátku sestavy
- hromadné druhy výrobků nejsou uvedeny za jednotlivé odběratele
- za odběratele se tisknou 2 sloupce výrobků

2008.05.03c / 12:00
001) Pekárna - tisk - Rozvozová linka
- tisk řazen podle čísel rozvozů a odběratelů
- Příklad sestavy:
Rozvozová linka pro závoz: 6a - So - 03.05.2008, týden: 18
Rozvoz
Obalů

Číslo

Název výrobku

Kusů

hromadný
výrobek
===========================================================================
=======
1
50001 50001
10
10.000
1
50002 50002
10
1

50003

50003

10

===========================================================================
=======
Celkem kusů / obalů (pro hromadné druhy zboží) za rozvoz
Počty obalů jsou uvedeny pouze u hromadných výrobků - mělo by jít o celá
množství

O B A L Y

-

n a l o ž e n é:

v r á c e n é:
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Rozvoz
Obalů

Číslo

Název výrobku

Kusů

hromadný
výrobek
===========================================================================
=======
137767 - Hruška 767 / Martinovská

, VP, číslo rozvozu: 80503011

--------------------------------------------------------------------------------1
50001 50001
10
10.000
1
50002 50002
10
1

50003

50003

10

===========================================================================
=======

2008.04.17f / 20:00
001) Pekárna
- Výroba / Rozvozová linka
- doplněno oprávnění:
8589 Pekárna - Rozvozová linka

2008.04.03c / 18:00
002) Pekárna
- doplněno omezení seznamu partnerů za Rozvoz
003) Pekárna
- číslo rozvozní linky se zadá v kartě partnera v:
Poloha / Rozvoz

13.19 Rozvoz - Import rozvozů
2013.12.27d / 14:00
001) Import rozvozů
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- CSV soubor může být bez hlavičky
- z CSV souboru se importují věty začínající číslicí

13.20 Sestavy
2008.07.14a / 09:00
001) Pekárna
- upraveny hlavičky sestav

13.21 SQL
SQL - Pekárna - objednávka + sortiment
SELECT
PoleAutoInc,
Cislo32, // cislo partnera / tyden
Cislo, // typ - 1 = definice vyroby,
//
2 = objednavka,
//
91 = zruseno definice,
//
92 = zruseno objednavka
CisloPartnera, // pro 0 sortiment vyroby
NazevPartnera,
CisloVyrobku,
NazevVyrobku,
// pocty objednanych vyrobku v jednotlivych
// sloupcich
Pocet1a,
Pocet1b,
Pocet1c,
Pocet2a,
Pocet2b,
Pocet2c,
Pocet3a,
Pocet3b,
Pocet3c,
Pocet4a,
Pocet4b,
Pocet4c,
Pocet5a,
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Pocet5b,
Pocet5c,
Pocet6a,
Pocet6b,
Pocet6c,
Pocet7a,
Pocet7b,
Pocet7c,
// pocty objednanych vyrobku v jednotlivych
// sloupcich
// z minuleho tydne
Pocet1aM,
Pocet1bM,
Pocet1cM,
Pocet2aM,
Pocet2bM,
Pocet2cM,
Pocet3aM,
Pocet3bM,
Pocet3cM,
Pocet4aM,
Pocet4bM,
Pocet4cM,
Pocet5aM,
Pocet5bM,
Pocet5cM,
Pocet6aM,
Pocet6bM,
Pocet6cM,
Pocet7aM,
Pocet7bM,
Pocet7cM,
Rok,
Tyden,
Den1_RRRRMMDD,
Den2_RRRRMMDD,
Den3_RRRRMMDD,
Den4_RRRRMMDD,
Den5_RRRRMMDD,
Den6_RRRRMMDD,
Den7_RRRRMMDD,
// partner
NazevPartneraASCII,
DIC,
PCislo32,
PSkupina,
PCenovaSkupina,
PPrecislovani,
PKoef,
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PTypCeny,
PPSC,
PCisloObce,
PCelek,
PCtverec10,
PCtverec25,
PCtverec50,
PCtverec100,
PTypDPH,
PSDani,
// zbozi
NazevVyrobkuASCII,
CisloReceptury,
Rozvoz,
ICO,
CenaVyrobkuBezDPH,
CenaVyrobkuSDPH,
HmotnostVyrobkuGramu,
MJ,
DPH,
Obal,
Egalizace,
ZZkratka,
ZSkupina,
ZCena00,
ZCena01, // ProdejniCenaVOBezDPH
ZCena02, // ProdejniCenaMOSDPH
ZCena09,
ZBruttoVahaSObalemKg,
DatumVytvoreni,
ZmenaPocet,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
DateTime_01,
DateTime_02,
DateTime_03,
DateTime_04,
DateTime_05,
DateTime_06,
DateTime_07,
DateTime_08,
B_01,
B_02,
B_03,
B_04,

//
//
//
//

za partnera posledni tyden objednani
za partnera predposledni tyden objednani
tyden, ze ktereho jsou data prevzate
aktualni tyden
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String_32, // definice 7x3 povoleni vyrobku pro vyrobek a tyden
VerzeProgramu
FROM
HPLT53P2

2016.06.27a / 12:00
001) Upravena datumová funkce pro SQL pro Pekárnu

13.22 Tabulky
===================================================
Pekárna
--------------------------------------------------Druh: O1PK
Typ: O1PK
Název: Pekárna - objednávky
Soubor: asrTttP2
--------------------------------------------------Druh: QD00
Typ: QD00
Soubor: as__R_PK ... pekárna - receptury ... seznam receptur
Funkce: Pekárna / Receptury / Receptury ... seznam receptur
--------------------------------------------------Druh: QR00
Typ: QR00
Soubor: as__S_PK ... pekárna - receptury ... seznam surovin receptury
Funkce: Pekárna / Receptury / Receptury ... seznam surovin receptury
--------------------------------------------------Druh: INI1
Typ: INI1
Název: INI - Konfigurace
Soubor: as__INI1
Funkce: Pekárna / Výroba a distribuce - Podklady pro výrobu
Indexy: Cislo32
--------------------------------------------------Druh: MAD1
Typ: DBXX_U
Název: Majetek - Číselník typů odpisů
Soubor: HPr_MAD1
Funkce: Účetnictví / Evidence majetku / Číselník typů odpisů
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
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Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: SQL_SYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST - Pekárna
Soubor: SQL_UZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV - Pekárna
Soubor: SQLUSYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto - Pekárna
Soubor: SQLUUZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto - Pekárna
--------------------------------------------------Druh: SQL
Typ: SQL
Název: SQL
Soubor: S_HP_SQL
Funkce: Servis / SQL / SQL dotaz - výběr / SYST - pekárna
Soubor: __HP_SQL
Funkce: Servis / SQL / SQL dotaz - výběr / UŽIV - pekárna
===================================================
FAQ - Pekárna - význam polí B_01 - B_04 v tabulce objednávek
B_01 - za partnera posledni tyden objednani
B_02 - za partnera predposledni tyden objednani
B_03 - tyden, ze ktereho jsou data prevzate
B_04 - aktualni tyden
Pole se k ničemu nepoužívají mimo zápis těchto skutečností

13.23 Tisk Win
2008.05.22c / 12:00
002) Pekárna - dávkový tisk TiskWin1 vygenerovaných dokladů
- provede se po zaškrtnutí pole
TiskWin1
v záložce Výroba a distribuce

2008.03.12c / 16:00
002) Pekárna - Win Tisk
- mustr je nastaven v
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry systémové
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pod číslem 11168 - nutno doplnit
- SQL pro Win Tisk je nastaveno v:
Servis / SQL / SQL dotazy - systémové
pod čísly 2004 a 2005 - nutno doplnit z 1004 a 1005
upravené SQL 2005 - CenaMJBezDPH a CenaMJSDPH je za 1 kg/ks suroviny,
MnozstviCelkem je množství gramů suroviny / počet kusů materiálu
(samolepky, ...) na 1 kus výrobku:
select
CisloZbozi,
[AutoInc],
NazevZbozi,
MISCENA01Z200(CisloZbozi) as CenaMJbezDPH,
Miscenasdph(dph,cenamjbezdph) as CenaMJSDPH,
MnozstviCelkem,
Vaha,
TaraObalu,
VadaVObalu,
Sarze,
SerioveCislo,
DPH,
Jakost,
CenaCelkem,
PO1,
Egalizace1,
PO2,
MnozstviMJ,
HmotnostPaletyG as DPCMarze, /* NEW */
CenaPalety as DPCBezDPH, /* NEW */
CenaPalety as DPCSDPH, /* NEW */
MISUMISTENIZ200(cislozbozi) as misto,
MIScelnisazebnikZ200(cislozbozi) as akce
from
SQL4
order by
misto

13.24 Týdenní sortiment
2010.01.11a / 13:00
017) Pekárna / Týdenní sortiment
- doplněna funkce Zrušení výrobku, která číslo výrobku zadané v poli
zruší v týdenním sortimentu a objednávkách jednotlivých odběratelů
- oprávnění:
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8722 PEK - Týdenní sortiment - Zruš výrobek

2010.01.05a / 12:00
002) Pekárna - Doplněna záložka Týdenní sortiment - Zruš výrobek pro partnera
- Po větách se pohybujte pomocí navigačních tlačítek, po zrušení poslední
věty stiskněte Načti sortiment.

2010.01.04a / 13:00
007) Pekárna / Týdenní sortiment
- dole doplněna funkce
Přidej zvolený výrobek pro partnera
v poli Partner se nastaví číslo partnera, zboží se zvolí kliknutím
na řádek v tabulce týdenního sortimentu
oprávnění:
8720 PEK - Týdenní sortiment - Přidej zvolený výrobek pro partnera
008) Pekárna - Doplněna záložka Týdenní sortiment - rušení
- pomocí funkce Zruš výrobek pro partnera je možné z týdenního sortimentu
vyřadit zvolenou větu
oprávnění:
8721 PEK - Týdenní sortiment - Zruš výrobek pro partnera
věty 0/... nelze zrušit, jedná se o celkový týdenní sortiment
- kombinací kroku 7 a 8 lze z týdenního sortimentu vyřadit libovolný
výrobek pro libovolného partnera nebo ho naopak doplnit

2009.01.26a / 14:00
001) Pekárna
- na konci doplnění výrobku do sortimentu se zobrazí informace o tom,
ke kolika odběratelům byl výrobek přiřazen
002) Pekárna / Týdenní sortiment
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- Doplň 50750
- funkce pro JEDNORÁZOVÉ doplnění týdenního sortimentu pro výrobek 50750

2009.01.13e / 15:00
001) Pekárna - funkce pro doplnění sortimentu:
- oprávnění: 8673 PEK - Doplň 5920x
- spustit POUZE 1x !!!
- Pekárna / Týdenní sortiment - funkce je vpravo nahoře
- SQL pro ověření (771 => 930 vět):
SELECT
Cislo32,
CisloVyrobku,
NazevVyrobku,
ZmenaDatumServer,
PoleAutoInc
FROM
HP9T03P2
WHERE
(CisloVyrobku>=59201) and (CisloVyrobku<=59206) and (Cislo>1)
ORDER BY
CisloVyrobku,Cislo32

2008.10.17a / 12:00
002) Pekárna
- záložka Týdenní sortiment
- doplněn sloupec Pořadí
- Pořadí výrobku použito při generování dokladů

2008.04.04a / 15:00
003) Pekárna
- nové oprávnění:
8585 Pekárna - Zruš výrobek v týdenním sortimentu
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- Týdenní sortiment
- pro každý výrobek lze definovat dny a závozy, kdy je možné výrobek
objednávat
definice dnů a závozů se nastaví před stisknutím Přidej výrobek
oprava a zrušení výrobku bude doplněno v dalších verzích programu
- pro ostatní dny a závozy je změna množství blokována
- změna množství je blokována i pro dny v týdnu starší než aktuální
den v týdnu
- blokovaná pole jsou vybarvena olivovou barvou

13.25 Účetnictví
2012.07.07a / 06:00
001) Import XML dokladů z pekárny - upraveno středisko pro účet 504.302

2012.05.17a / 16:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML / 438 - dekády Pekárna -139900 / -132201 / 504302 (MD)
- upraveno
- součet obratů za středisko
- zaokrouhlení
- doplněna samostatně Drogerie:
432 - dekády Drogerie - 139900/132201/395113

13.26 Výdej surovin
2008.11.28a / 09:00
001) Pekárna
- doklad s výdejem surovin se generuje pouze po zaškrtnutí pole
Generovat DL na 590001 s výdejem surovin
pod tlačítkem Rozvozová linka
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implicitně nezaškrtnuto

2008.08.30b / 22:00
002) Pekárna
- DL pro odpis spotřebovaných surovin
- množství MJ zaokrouhleno na tisíciny

13.27 Výroba
2008.08.29b / 15:00
001) Pekárna
- doplněna funkce a oprávnění v záložce Výroba a distribuce:
8615 Pekárna / Storno výroby
zadá se číslo výrobku a kladně počet kusů, který se má z výroby stornovat
navrácením odpovídajícího množství surovin zpět na sklad surovin
funkce
Generovat DL s odečtem surovin
zobrazí sestavu s výsledkem a po zaškrtnutí pole
Povolit generování DL
vygeneruje DL
funkci lze obdobně použít i pro navýšení výroby, např. při výrobě
většího množství výrobků, než bylo předepsáno - v tomto případě se
počet kusů zadá záporně
funkce se použije samostatně pro každý výrobek a vygeneruje samostatné DL

2008.06.02b / 16:00
002) Pekárna / Výroba a distribuce
- doplněno zaškrtávací pole
Signalizovat SKU ... signalizace při neexistenci marže
platí pro generování dokladů za rozvozovou linku
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2008.05.16a / 09:00
001) Pekárna
- Výroba a distribuce
- doplněno pole
Vyloučit výrobek
zadá se číslo výrobku, který bude vyloučen ze všech SQL dotazů
pro generování tisků

13.28 Zaokrouhlení
2008.10.05a / 12:00
001) Úprava pro uživatele 112016
- pro agendu HP (Pekárna) nastaveno zaokrouhlení na 5 desetínných míst
(u ceny se projeví 4 desetinná místa - datový typ Currency - měna)
místo původních 2 desetinných míst pro cenu

13.29 Závoz
2008.05.09d / 03:00
001) Pekárna
- ke kontrole závozu RMMDDrrz je možné použít po úpravě funkci
Sklad / Rozvozy / Kontrola rozvozu
tuto funkci je možné upravit

2008.05.03c / 12:00
003) Pekárna
- v záložce Výroba a distribuce a Data popsán význam čísla závozu:
1 = 1/1 - Po, 1. závoz
2 = 1/2 - Po, 2. závoz
3 = 1/3 - Po, 3. závoz
4 = 2/1 - Út, 1. závoz
5 = 2/2 - Út, 2. závoz
6 = 2/3 - Út, 3. závoz
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7 = 3/1 - St, 1. závoz
8 = 3/2 - St, 2. závoz
9 = 3/3 - St, 3. závoz
10 = 4/1 - čt, 1. závoz
11 = 4/2 - čt, 2. závoz
12 = 4/3 - čt, 3. závoz
13 = 5/1 - Pá, 1. závoz
14 = 5/2 - Pá, 2. závoz
15 = 5/3 - Pá, 3. závoz
16 = 6/1 - So, 1. závoz
17 = 6/2 - So, 2. závoz
18 = 6/3 - So, 3. závoz
19 = 7/1 - Ne, 1. závoz
20 = 7/2 - Ne, 2. závoz
21 = 7/3 - Ne, 3. závoz

2008.05.03a / 00:00
002) Pekárna
- uzávěrka závozu
- po vygenerování všech potřebných dat a sestav pro aktuální závoz
se v záložce Data nastaví následující Aktuální závoz v týdnu 1 - 21
pro změnu je nutné oprávnění číslo 8586
v objednávce tak budou všechny starší závozy než aktuální blokované
proti změně - pole jsou podbarvena olivovou barvou - a je možné
pořizovat objednávky od aktuálního závozu až do posledního (21.) závozu
aktuálního týdne
následující závoz je nutné nastavit ručně z důvodu jednak kalendářních dní,
kdy se nepeče nebo z důvodu plánované či neplánované odstávky výroby
pro přechod na následující týden slouží funkce Převod dat z týdne,
byla popsána již dříve
v novém týdnu se nastaví první povolené číslo závozu 1-21, pro který
je možné pořizovat objednávkyˇ

2008.04.06a / 18:00
- Data
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doplněno nastavovací pole s pořadovým číslem závozu v průběhu týdne
Aktuální závoz v týdnu
1 = 1/1, 2 = 1/2, 3 = 1/3
4 = 2/1, 5 = 2/2, 6 = 2/3
7 = 3/1, 8 = 3/2, 9 = 3/3
10 = 4/1, 11 = 4/2, 12 = 4/3
13 = 5/1, 14 = 5/2, 15 = 5/3
16 = 6/1, 17 = 6/2, 18 = 6/3
19 = 7/1, 20 = 7/2, 21 = 7/3
pro změnu je nutné oprávnění:
8586 Pekárna - změna - Aktuální závoz v týdnu
změna se projeví na klientském počítači od nové Objednávky
- pro starší závozy než Aktuální závoz v týdnu se data starších závozů
stanou chráněné proti změně (olivová barva)
- Aktuální závoz v týdnu se zvýší + 1 při uzavření závozu, kdy budou
vygenerovány podklady pro výrobu, odpis surovin a příjem výrobků,
generování předobjednávek a skladových dokladů - bude v dalších
verzích programu
002) Servis / Konfigurace / 1. Program,... / Pekárna / Pekárna
- Aktuální závoz v týdnu
síťový parametr, podle kterého se provádí omezení pořízení objednávek
nová síťová konfigurace - soubor MANASP.INI, věta v číselníku počítačů
999995
- změna se projeví na klientském počítači od nové Objednávky

13.30 Zatížení prodejny
2008.06.02c / 20:00
001) Pekárna - generování dokladů - zatížení prodejny
- v řádku dokladu je v poli:
CenaPalety ... doporučená prodejní maloobchodní cena včetně DPH
HmotnostPaletyG ... marže DPC
od této verze programu se doplňuje do pole hlavičky dokladu:
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CastkaPoslednihoSmiru ... suma celkem PC bez daně pro zatížení prodejny
je to
suma ( MnozstviMj * CenaPelety / 1.09 )
za všechny řádky dokladu, DPH je 9% na pečivo
- pro již existující doklady je možné jednorázově nastavit pole
CastkaPoslednihoSmiru v hlavičkách dokladů v SQL (NexusDB),
pro agendu HP a měsíc 5 (HP85) a doklad VP - pro jiné měsíce
a doklady stačí SQL upravit:
UPDATE HP8_X_VP
SET CastkaPoslednihoSmiru =
(
SELECT
SUM(
(CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety ELSE
(CASE WHEN DPH=1 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.09
(CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.19
) SumaCelkemPCBezDane
FROM
HP85Y_VP
WHERE
(HP85Y_VP.CisloDokladu=HP8_X_VP.CisloDokladu)
)
WHERE EXISTS
(
SELECT
SUM(
(CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety ELSE
(CASE WHEN DPH=1 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.09
(CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.19
) SumaCelkemPCBezDane
FROM
HP85Y_VP
WHERE
(HP85Y_VP.CisloDokladu=HP8_X_VP.CisloDokladu)
)

0.0 END)+
ELSE 0.0 END)+
ELSE 0.0 END)

0.0 END)+
ELSE 0.0 END)+
ELSE 0.0 END)

a následně nastavené hodnoty ověřit:
SELECT
CisloDokladu,CastkaPoslednihoSmiru
FROM
HP8_X_VP
ORDER BY
CisloDokladu
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14.1 3 sloupce
FAQ - Nastavení 3 sloupců pro Volbu funkcí programu Výběr
Nastavení se provede ve funkci
Servis / Nastavení funkcí (lokální)
Ve 3 sloupcích na pracovní ploše programu se zobrazí
jen ty funkce, které jsou v seznamu zaškrtnuty a u kterých
je dole zvolen sloupec 1/2/3.
Funkce jsou uvedeny v pořadí svých čísel a s definovaným
názvem.
Nastavení je lokální platné na daném počítači
a navíc pro aktuálně přihlášeného uživatele.
Nastavení je uloženo v adresáři programu v souboru
fun255.INI - pro uživatele 255 - administrátor
fun001.INI - pro uživatele 001
atd.
funkce2.INI - pro všechny ostatní uživatele XXX (1-255),
pro které neexistuje funXXX.INI
takto lze definovat vlastní funkce pro každého uživatele
i se změnou popisu funkce.
Názvy 3 sloupců se zadají v:
Servis / Konfigurace / 1. Program ... / Program / Základní nastavení
Příklad úpravy funkce2.INI:
původní obsah:
&1 0 //11/Agenda {0305}
&1 1 1101 - Agenda {0310`0`~změna agendy a datumu zpracování}
&1 0 //12/Sklad - Výdejový doklad {0027}
&1 1 1201 - Faktura [FA/V/1/107] {0037`1`Faktura~vystavení faktury}
&1 1 1202 - Hotově [HO/V/1/112] {0037`1`Hotově~vystavení dokladu o prodeji
za hotové}
&1 1 1203 - Dodací list [DL/V/1/102] {0037`1`Dodací list~vystavení dodacího
listu pro následnou dávkovou fakturaci}
...
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nový obsah:
&1 1 1203 - Dodací list {0037`2`Dodací list~vystavení dodacího listu}
- upraven text názvu funkce a funkce se místo 1. sloupce (0037`1`)
zařadí do 2. sloupce (0037`2`)

14.2 7POS
FAQ - Oznámení vývoje pokladního systému nové generace - 7POS
Vyvíjíme pokladní systém zcela nové generace - 7POS.
Čím se bude lišit od pokladního systému ES manas?
01) Pokladní systém s lokálními daty se synchronizací dat přes cloud - připravujeme:
- řeší nepříjemnou situaci, kdy může dojít k poruše serveru nebo sítě a celá prodejna tak stojí
- jednotlivé pokladny jsou zcela nezávislé, při poruše jedné lze jednoduše použít jinou
- data pokladny jsou lokální a nehrozí tak jejich ztráta jako v případě pouze cloudového řešení,
přes cloud se data pokladen navzájem synchronizují a synchronizují se i scentrálou
- díky použití nejmodernější technologie cloudu Microsoft Windows Azure jsou data v cloudu zcela
bezpečná a škálovatelná - uživatel může mít jak samostatnou pokladnu tak prodejnu s několika
pokladnami, obchodní dům s několika prodejnami nebo celý obchodní řetězec
- díky synchronizaci dat přes cloud jsou data libovolné pokladny/prodejny dostupná i on-line
přes webový prohlížeč a na centrále umožňuje kompletní řízení prodeje na prodejně,
například samostatnou cenotvorbu, společný příjem zboží za více prodejen, ...
na centrále jsou tak dostupná data o prodeji s možností generování rozborů a tiskových sestav
od jednotlivé pokladny po celý prodejní řetězec
- data se do cloudu synchronizují při zjištění fyzické dostupnosti Internetu, pokladny tak
nejsou závislé na žádném serveru ani dostupnosti připojení k Internetu
02) Pokladna = pokladní místo = POS = Point of Sale bude postupně dostupná na - připravujeme:
- MS Windows XP/2003/Vista/7/8/2008/2012
- MS Windows 8 RT ... tablety MS Surface
- MS Windows Phone 7.x/8
- verzi pro méně vybavené starší PC
- aktuální desktopové webové prohlížeče (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari)
- aktuální mobilní webové prohlížeče (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari)
- Android smartphone
- Android tablety
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- Apple Mac OSX
- Apple iPhone
- Apple iPAD
- Linux
- BlackBerry
- Symbian ... starší mobilní platforma Nokia
- WebOS, Bada ...
03) Základní vlastnosti (budeme postupně doplňovat, uvítáme Vaše náměty a požadavky na funkčnost) připravujeme:
- dotyková i nedotyková obrazovka s libovolným rozlišením
- plně konfigurovatelné uživatelské rozhraní
- použití běžného moderního pokladního HW (skenery, tiskárny, pokladní zásuvky, váhy, ...)
- napojení na nejrozšířenější e-Shopy a srovnávače cen s možností zvolený sortiment ihned prodávat
přes Interner,
zákazník si tak může zboží objednat v klidu z domova přes Internet a vyzvednout na prodejně nebo
nechat zaslat
- elektronická fakturace ISDOC
- EDI rozhraní
- použití QR platebních kódů
- uživatelský generátor sestav
- použití obrázků a dokumentů
- napojení na stávající ES manas
- napojení na nejrozšířenější účetni, ekonomické a ERP systémy
- minimální toky dat při synchronizaci v cloudu
- od základů zcela nové modulární řešení
- jednoduchá instalace, nastavení a použití - zvládne sám uživatel
- prodej v EUR i jiných měnách, použití stravenek, kreditních karet i moderních způsobů plateb pomocí
NFC, PayPal, QR code ...
- lokalizace pro jiné světové jazyky
- kompletní přehledná dokumentace, videa pro e-Learning školení - není nutná jiná forma školení,
zvládne sám uživatel
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- fakturace - běžná, dávková, opakovaná (např. měsíční za služby), kreditní (např. výdej obědů)
- portál pro uživatele s individuálními informacemi pro jednotlivé uživatele, řízení změn a požadavků,
BugTracker
- pokladna pro prodej libovolného sortimentu zboží a služeb (model, tvar, velikost, barva, šarže,
materiál, ...)
- dohledatelnost zboží - šarže, záruky a reklamace, původ alkoholu, paletové čárové kódy, ...
- restaurační systém
- rezervační systém pro hotely a ubytovací zařízení
- půjčovny, nájem
- docházka zaměstnanců s exportem do mezd
- pokladna pro příjem a výdej hotovosti při hotovostní platbě dodavateli
- řešení pro prodej tisku a trafiky - remitendy
- import elektronických dat od dodavatelů při nákupu zboží
- přesun zboží mezi vlastními prodejnami
- částečné inventury, zápočet přebytků a mank při inventuře, inventura pomocí ručního terminálu
- rozbory, grafy, historie prodeje
- grafika, obrázky a fonty na tiskových sestavách, fakturách a paragonech, jejich snadná úprava
- podrobné informace o zboží s obrázky, dokumenty a on-line informacemi
- sestavy několika položek zboží (PC z komponent, ...), díly položky zboží (1 kapesníček, 1/2 chleba,
...)
- individuální nastavení oprávnění a funkcí podle rolí nebo pro každého uživatele
- možnost individuálních úprav pro každého uživatele
- podpora přímo od tvůrce programu - HotLine, Live Chat, diskusní fórum, E-mail
- API pro extrení rozšíření možností - například zobrazení zvolených informací v PHP stránkách
- pro centrálu Dashboard pro přehled od úrovně pokladny po úroveň prodejního řetězce s cenotvorbou a
společným příjmem zboží
- skladové hospodářství a nákup zboží pro centrálu
- výroba potravin (pekárna, bourání masa, ...)
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- logistika a distribuce zboží (rozvozy, Česká pošta, přepravci ...)
- věrnostní zákaznický systém, podpora prodeje, akce, slevy, ...
- podpora LCD monitoru jako zákaznického monitoru
- podpora RFID, QR kódů
- podpora LCD monitoru se zobrazováním informací a reklam
- možnost použití skriptů
- uživatelské SQL dotazy a sestavy
- celé řešení 7POS vyvíjíme od základů, nepoužíváme žádné části kódu z ES manas, kód tak není
zatížen balastem po 14 letech
ES manas
04) Použití nejmodernějších aktuálně dostupných technologií - připravujeme:
- Microsoft Windows Azure
- cloud a internetové úložiště dat
- vysoká bezpečnost, dostupnost a škálovatelnost
- Embarcadero RAD Studio XE3
- Delphi XE3 - vývoj pro MS Windows XP/2003/Vista/7/8/2008/2012
- C++ Builder XE3 - vývoj speciálních přenositelných knihoven
- HTML5 Builder - vývoj pro mobilní zařízení (smartphone a tablety Android a Apple) a webové
rozhraní
- Mobile Studio - vývoj pro mobilní zařízení (smartphone a tablety Android a Apple)
- Fire Monkey 1/2 - vývoj pro pro Mac OSX a IOS
- RTC
- komunikační knihovny
- RemObjects
- komunikační knihovny
- Prism XE3 - Oxygen pro C#
- Oxygen for Java - vývoj pro Android
- Nougat - vývoj pro Mac OSX/IOS
- Hydra - modulární řešení
- Microsoft Visual Studio 2012
- vývoj pro Windows 8 / Windows 8 RT / Windows Phone 7.x,8
- vývoj pro webové rozhraní - ASP.NET, Silverlight, LigtSwitch
- Xamarin
- MonoDroid, MonoTouch, MonoMac - vývoj C# pro Android, Mac OSX/IOS
- Adobe Flash Builder 4.6/4.7
- vývoj v AIR a Flex pro Android, IOS, Windows , Mac a webové rozhraní
- VisualWeb GUI
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- vývoj pro webové rozhraní
- UniGUI
- vývoj pro webové rozhraní
- NexusDB
- kavlitní SQL databáze pro MS Windows
- SQLite
- kvalitní lokální SQL databáze pro uložení lokálních dat na libovolné platformě
- desítky knihoven (Telerik, Greatis, FastReport, )
- Help a Manual
- dokumentace
05) S pokladními systémy máme zkušenosti již 25 let od roku 1989
06) Na vývoji 7POS pracujeme již několik měsíců, postupně budeme zveřejňovat další informace
a zkušební verze jednotlivých modulů
Uvítáme Vaše náměty a požadavky na funkčnost a rádi Vám poskytneme testovací verze 7POS pro
vyzkoušení hned jak budou dostupné.

14.3 AKCE MO
2012.01.02a / 00:00
001) POS / Import akcí
- upraveno pro import akcí v roce 2012

FAQ - POS - Načtení AKCE Katalog č. 4 - 2.8.-19.9.2011 MO Hruška
1) Opět došlo ke změně formátu importního XLS souboru, v dalších verzích programu
bude tento formát doplněn pro automatický import, nyní je nutné ruční nastavení
sloupců importu
2) 1. Načti soubor *.XLS
3) 2 Načti AKCE
vlevo dole nastavte:
Číslo zboží: 2 B
Egalizace:

8 H

Název zboží: 9 I
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DPH:

12 L

MOC / Cena 2: 15 O
Cena kg/L:

16 P

a dále nastavte datum katalogové akce Do:
Katalogová AKCE Do: 19.9.2011
4) dále postupujte obvyklým postupem

2010.12.23a / 00:00
002) Ověřeno zobrazení akční ceny v POS / INFO z ČK

2010.12.23a / 00:00
008) Ověřeno označení akčních cen v řádcích PL/OD/OO
009) Ověřeno nastavení prodejních cen po importu XML dokladu s vyloučením
zboží v akci

2010.11.14a / 00:00
007) Ruční nastavení akcí - POS
- v kartě zboží v záložce Ceny / AKCE
- typy akcí
K - katalogová
T - týdenní
W - víkendová
V - vlastní
vlastní má přednost před víkendovou, ta před týdenní a ta před katalogovou
- zadá se akční cena, která má během stanovené doby od/do přednost před cenou 02

2010.11.14a / 00:00
009) V celém programu se pracuje s akční cenou nastavenou pro datum zpracování
010) Pro zboží akci se neuplatní sleva nastavená koeficientem v kartě partnera
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2010.02.17a / 12:00
003) Import a nastavení akcí - upraveno

2009.12.31a / 00:00
002) Import akcí platných od 1.1.2010 je možný až po přihlášení
v programu do dne 1.1.2010.

2009.12.04a / 00:00
006) Shift + F12 - Informace o AKCI pro poslední zboží
- datumy ve tvaru dd.mm.rrrr
- rozšířeno použití, dostupné i v číselníku zboží

2009.12.02a / 00:00
002) Doplněna globální horká klávesa
Shift + F12
zobrazí informace o akcích posledního zboží
Př.:
AKCE pro poslední zboží:
(přednost má první probíhající)
62602 - Rama tuk
- týdenní:

500g

12.00 Kč, 20090101 - 20091231 * PROBÍHÁ

2009.12.01a / 16:00
007) Upraven Import akcí

2009.05.04b / 18:00
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001) Import AKCE
- upraveno pro formát týdenní akce 2009/17 5.5.-11.5.
- v XLS sloupci ve sloupci Egalizace použity nečíselné údaje, např.
6x6, 6x6x, 20x5, 2x15, 4x24
v takovýchto případech se nastaví egalizace na 1
- import této akce proveďte znovu

2009.05.04a / 12:00
001) Import AKCE
- upraveno pro formát katalogové akce 2009/3

2009.03.02a / 12:00
001) Import AKCE
- přidána podpora formátu XLS katalogové akce od 3.3.2009

2009.02.04c / 19:00
001) Číselník zboží / Akce MO
- ošetřen import akcí v případě, že bylo nastaveno vyhledání zboží

2009.01.26b / 15:00
001) Import AKCÍ
- upraveno pro formát AKCE číslo 4/2009
lze tak naimportovat různé 3 známé formáty týdenních a víkendových akcí
s DPH ve sloupcích - 7, 9 nebo 10

2009.01.13b / 09:00
003) POS / AKCE
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- do ostrého používání akcí na POS min. od verze 2009.01.12d / 16:00
ověřte správné nastavení pole Cena 02 - prodejní maloobchodní cena
ta mohla být přepsána importem z VO na cenu akční
Cena 02 by ale vždy měla obsahovat požadovanou prodejní maloobchodní cenu
bez ohledu na nastavení akcí a import dokladů z VO
pokud došlo ke změně prodejní ceny, nastavte ji ručně podle poslední
prodejní ceny na prodejně - je dostupná na původních vytištěných cenovkách
před zahájením akce nebo v číselníku zboží ve funkci
004) POS / AKCE + Info z ČK
- upraveno, aktuální akční cena se zobrazuje zeleně

2009.01.12d / 16:00
001) AKCE POS
- upraven import XLS souboru podle tvaru od 1.1.2009 - formát souboru
s katalogovou i týdenní/víkendovou akcí je stejný s následujícím
přiřazením sloupců polí v XLS souboru:
B - číslo zboží
F - egalizace
G - název
H - označení akce
I - DPH
J - Cena01 - nákupní cena
K - marže
L - akční Cena02 - prodejní cena
M - kg/l
- při nastavení akce funkcí
3. Nastav AKCE
se původní akce nenulují, import nového XLS souboru s akcemi je tak
možný kdykoliv i v průběhu stávající akce
pokud by mělo dojít k překryvu akce u některého zboží, zapíše se Datum OD
pouze pokud je nové Datum OD větší než původní Datum DO
- při importu zboží a následném nastavení DPC v záložce DPC v řádcích dokladu
se ve funkci Zapiš do č. zboží při nastavení Cena02 zboží testuje, zda toto
zboží nemá nastavenu nějakou akční cenu - pokud ano, zobrazí se dotaz,
zda přesto Cena02 nastavit
pole Cena02 obsahuje prodejní cenu na prodejně a pokud pro daný den není
platná žádná akce je tato cena použita jako prodejní
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Funkce Zapiš do č. zboží pole Cena02 nastaví na cenu z naimportovaného
přijímacího listu a pokud se jedná o akční cenu mohla by být Cena02
(trvalá prodejní cena) přepsána akční prodejní cenou

2008.12.31 / 00:00
POS - Správa AKCÍ a import XLS tabulek s akcemi z MO sítě Hruška
- upraveno, funkce rozdělena do 3 kroků:
1. Načti soubor *.XLS
2. Načti AKCE
3. Nastav AKCE
- přímý import Excelových tabulek s katalogovými / týdenními a víkendovými
akcemi z MO Hruška - stačí jen zvolit soubor k importu, nastavit
datumy trvání akce (v XLS souboru zadány v různých formátech)
a akce načíst - nic jiného není třeba dělat, podle datumů trvání Akce
se místo standardní prodejní maloobchodní ceny včetně DPH (Cena 2)
zboží automaticky prodává s akční cenou
- akční cena je zobrazena v seznamu a při výběru zboží zeleně v černém
poli, řádky zboží v akci pro aktuální den jsem podbarveny zeleně
v různých odstínech podle typu akce
- definovány 4 úrovně akcí:
1. vlastní akce
- můžete si definovat vlastní akce!
2. víkendová akce
- přímý import XLS souboru Katalog*MOJsml.xls z MO Hruška
3. týdenní akce
- přímý import XLS souboru PA*MOJsml.xls z MO Hruška
4. katalogová (dvouměsíční) akce
- přímý import XLS souboru PA*MOJsml.xls z MO Hruška
vlastní akce má přednost před víkendovou akcí, ta má přednost před
týdenní akcí a ta má přednost před katalogovou akcí
- akce musí být povoleny v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / POS
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v zeleně podbarveném bloku AKCE
akce jsou dostupné POUZE pro POS
- správu akcí naleznete v:
Servis / Číselníky / Číselník zboží ...
v záložce:
- AKCE MO
- funkce Nuluj zvolené AKCE
- funkce vynuluje pole v kartě zboží pro zvolené typy akcí v celém
číselníku zboží
pro POS jsou pro nastavení akcí použita pole na POS nepoužívaných cen:
Cena06 - akční cena pro katalogovou akci
Cena16 - datum platnosti katalogové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena26 - datum platnosti katalogové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena07 - akční cena pro týdenní akci
Cena17 - datum platnosti týdenní akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena27 - datum platnosti týdenní akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena08 - akční cena pro víkendovou akci
Cena18 - datum platnosti víkendové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena28 - datum platnosti víkendové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena09 - akční cena pro vlastní akci
Cena19 - datum platnosti vlastní akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena29 - datum platnosti vlastní akce od ve tvaru RRRRMMDD
tuto funkci spusťte jednorázově se zaškrtnutím povolení všech 4
typů akcí
funkci je možné použít kdykoliv k vynulování zvoleného typu akce
- 1. Načti soubor *.XLS
- první krok, zvolí se soubor *.XLS s akcemi k importu
- program sám rozliší, zda se jedná o katalogovou nebo týdenní + víkendovou akci
zjistí se počet sloupců a řádků programu a sloupec, ve které je DPH
nastaví se čísla (písmena) sloupců pro import jednotlivých údajů:
- číslo zboží
- egalizace
- název zboží
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- DPH
- MOC / Cena 2
- Cena kg/l
pořadí sloupců je možné ručně změnit, pokud by došlo ke změně
formátu XLS souboru
načtený XLS soubor je zobrazen v tabulce
- 2. Načti AKCE
- nyní je nutné nastavit datumy pro ohraničení akce, která se
importuje
datumy je nutné nastavit ručně, protože v XLS souboru někdy nejsou
uvedeny ve formátu, který umožňuje automatický import
datumy by měly být uvedeny ve 3 zobrazených modrých prvních řádcích
z XLS souboru, pro víkendovou akci najdete rozmezí datumů v tabulce
s naimportovaným XLS souborem ve sloupci A několik řádků před koncem
- obsah XLS souboru se načte do tabulky a je možné jej procházet
- pod tabulkou jsou zobrazeny první 3 textové řádky z XLS souboru
a dále řádek s informací o víkendové AKCI
- 3. Nastav AKCE
- funkce nejprve ve všech kartách zboží nuluje případnou předchozí akci
a nastaví odpovídající pole pro nastavení importovaných akcí
pro nové zboží se toto zapíše do číselníku zboží a akční cena
se nastaví i do ceny prodejní (Cena 2)
- při prodeji na POS se u konkrétního zboží testuje, zda pro něj není nastavena
pro den prodeje některá z akcí - pokud ne tak se použije standardní Cena 2
- doplněna 3 nová oprávnění pro odpovídající nové funkce:
8666 AKCE - Nuluj zvolené AKCE
8667 AKCE - 1. Načti soubor *.XLS
8668 AKCE - 2. Načti AKCE
8671 AKCE - 3. Nastav AKCE

2008.10.30a / 12:00
002) Karta zboží
- cena 29 použita pro akční cenu #3
a to podle nastavení pole Akční cena #3 (Cena29) v kartě partnera
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003) Karta partnera
- doplněno pole v záložce Uživatel
Akční cena #3 (Cena29)
odpovídá poli Int32_07 v tabulce
0 = nepoužito / 1 = agenda HR / 2 = agenda HP / 3 = HR+HP / 3 = ostatní

2008.12.31 / 00:00
Cena06 - akční cena pro katalogovou akci
Cena16 - datum platnosti katalogové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena26 - datum platnosti katalogové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena07 - akční cena pro týdenní akci
Cena17 - datum platnosti týdenní akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena27 - datum platnosti týdenní akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena08 - akční cena pro víkendovou akci
Cena18 - datum platnosti víkendové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena28 - datum platnosti víkendové akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena09 - akční cena pro vlastní akci
Cena19 - datum platnosti vlastní akce od ve tvaru RRRRMMDD
Cena29 - datum platnosti vlastní akce od ve tvaru RRRRMMDD
mělo by to být vlastní před víkendovou, ta před týdenní, ta před
katalogovou

14.4

Cenovky
2021.09.30b / 19:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2720 - POS - Cenovky
- upraveno

2020.08.26g / 15:00
001) 2040 - Cenovky - akční cena
- upraveno

2020.05.25d / 11:00
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001) 2005 Cenovky
- doplněno logování pro práci s datumy v SQL

2014.11.22a / 00:00
001) Cenovky - Koeficient měrné ceny
- MarzeZeSKU - zaokrouhleno v tabulce cenovek na 1 desetinné místo

2014.11.21a / 00:00
001) Cenovky - Koeficient měrné ceny
- pole Rabat a MarzeZeSKU - na 1 desetinné místo

2011.04.27e / 17:00
002) Cenovky - Střih po tisku
- uplatní se pouze tehdy, pokud je v poli
Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk / Cenovky - ESC - střih
nastavena neprázdná ESC sekvence střihu pro použitou tiskárnu

2011.03.04a / 00:00
001) POS / Cenovky
- v záložce Zdroj dat / Cenovky
- při zadání zboží se toto zboží doplní do seznamu cenovek pro
možnost vygenerování vice cenovek najednou
ukáže se náhled pro zadané zboží, po přepnutí do záložky Cenovky
je možné doplnit další zboží

2011.02.10b / 09:00
001) POS / Cenovky
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- okno zvětšeno na celou obrazovku
- doplněna možnost změny velikosti datového tvaru a náhledu
cenovky

2009.12.23c / 20:00
004) Sklad / Doklady / Řádky dokladu
- Zapiš do CENOVKY vše - upraveno

2008.08.28a / 12:00
001) POS - Tisk cenovek (Tisk z RB)
- odstraněna 2 okna pro potvrzení

FAQ - Doplnění textů pro zboží na cenovce
- je možné pouze ve funkci POS / Cenovky
- již od verze programu 2007.01.02d je možné pro zobrazení na cenovce mimo jiné
vybrat pole
Text01 - Text08
z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky
- od verze programu 2008.04.12b je možné pro zobrazení na cenovce nově
vybrat pole
INIText01 - INIText10 ... síťové parametry
INIText11 - INIText16 ... lokální parametry
z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty
a dále všechna výše uvedená pole v závislosti na vázaném obale 2:
pokud je obal 2 nulový, budou následující parametry prázdné:
Obal2Text01 - Obal2Text08
Obal2INIText01 - Obal2INIText10
Obal2INIText11 - Obal2INIText16
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pokud je obal 2 nenulový, t.j. ke zboží je připojen vázaný obal, bude
obsah polí následující:
Obal2Text01 - Obal2Text08
... Text01 - Text08
z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky
Obal2INIText01 - Obal2INIText10
... síťové parametry
z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty
Obal2INIText11 - Obal2INIText16
... lokální parametry
z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty
toho lze využít pro tisk informace např. ve tvaru:
Vratná láhev 3,-- Kč
nebo
+ záloha 3,-- Kč
nebo libovolný jiný text, který se potom na cenovce vytiskne pouze pokud
má zboží připojen vázaný obal
- texty by neměly obsahovat čárku ani středník - budou nahrazeny mezerou

2008.04.12b / 12:00
002) POS / Cenovky
- je možné pro zobrazení na cenovce nově vybrat pole
INIText01 - INIText10 ... síťové parametry
INIText11 - INIText16 ... lokální parametry
z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty
a dále všechna výše uvedená pole v závislosti na vázaném obale 2:
pokud je obal 2 nulový, budou následující parametry prázdné:
Obal2Text01 - Obal2Text08
Obal2INIText01 - Obal2INIText10
Obal2INIText11 - Obal2INIText16
pokud je obal 2 nenulový, t.j. ke zboží je připojen vázaný obal, bude
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obsah polí následující:
Obal2Text01 - Obal2Text08
... Text01 - Text08
z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky
Obal2INIText01 - Obal2INIText10
... síťové parametry
z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty
Obal2INIText11 - Obal2INIText16
... lokální parametry
z Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Texty
toho lze využít pro tisk informace např. ve tvaru:
Vratná láhev 3,-- Kč
nebo
+ záloha 3,-- Kč
nebo libovolný jiný text, který se potom na cenovce vytiskne pouze pokud
má zboží připojen vázaný obal
- texty by neměly obsahovat čárku ani středník - budou nahrazeny mezerou

2008.02.06d / 22:00
001) POS / Rozbor POS / Přecenění DPH ... / 3. Zapiš do CENOVKY
- cenovky se generují pro veškeré zboží s kladnou zásobou

2007.12.22b / 21:00
002) Úprava tisku cenovek podle skupin zboží
- při přecenění DPH se bere do cenovek jen zboží s kladnou zásobou
- takové zboží se doplní do standardní tabulky _CENOVKY pro tisk cenovek
stejně jako při příjmu zboží
- pro tisk cenovek v záložce Cenovky ve skladových dokladech
je v uživatelských SQL dotazech následující SQL:
9026 CENOVKY pro maloobchod
- původní tvar SQL dotazu je:

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

/* ~02 1026 */
select cislozbozi,nazevzbozi,objednanocena
from qr02
- tento dotaz je možné upravit tak, aby byl výstup řazen podle
skupiny zboží a v rámci ní potom podle názvu a zároveň jsou
doplněna další pole použitelná na cenovce:
/* ~02 1026 */
select
cislozbozi,
nazevzbozi,
objednanocena,
/* DPC */
MISSkupinaZ200(cislozbozi) as SkupinaZ,
marze,
/* Koeficient merne ceny */
marzezesku,
/* Merna cena */
protokoloshode
/* EAN */
from
qr02
order by
SkupinaZ,nazevzbozi

/* Skupina zbozi */

- mustr cenovky může zůstat stejný nebo je možné jej ve vizuálním
návrháři upravit a doplnit o další pole

2007.10.03b / 21:00
002) POS doklady / Řádky / DPC (dole)
- funkce Zapiš do CENOVKY doplněna o zaškrtávací pole Změněné cenovky,
při zaškrtnutí (implicitně) má stávající význam, t.j. pracuje se pouze
s řádky se změněnou cenou, při nezaškrtnutí se pracuje s ostatními
řádky

2007.05.21a / 09:00
002) INFO z ČK
- upraveno pro tisk cenovek
- zahajovací i ukončovací EAN nastavený v konfiguraci musí mít min.
8 znaků

2007.03.28a / 09:00
001) POS / Cenovky
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- implicitní cenovka 1 nastavena bez okrajů tak, aby využila celý rozsah
tisku
- Cenovky - pro sejmutí EANu doplněna podpora skenerů s COM portem

2007.03.08a / 05:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / POS / Tisk
- Cenovky - doplněny lokální parametry:
Mustr ....... číslo implicitního mustru pro tisk jednotlivých cenovek
ESC střih ... ESC sekvence pro střih papíru na tiskárně
pro Star 743:
1B6400 / 1B6401 / 1B6402 / 1B6403
implicitně nastaveno: 1B6401 - střih bezprostředně
za tiskem
Start EAN ... EAN pro zahájení tisku cenovek v INFO z ČK
Stop EAN .... EAN pro ukončení tisku cenovek v INFO z ČK

2007.01.05a / 12:00
001) Cenovky
- upraveno
- doplněno 7 implicitních cenovek
- před náhledem lze vybrat mustr cenovky

FAQ - Cenovky
- Seznam dostupných polí, která je možné ma cenovce zobrazit:
AkcniCenaBezDPH
CarkovyKod ... kusový EAN pro tisk EANu na cenovce
CelniSazebnik
Cena00
Cena01
Cena02 ... prodejní cena POS včetně DPH
Cena03
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Cena04
Cena05
Cena06
Cena07
Cena08
Cena09
Cena10
Cena11
Cena12
Cena13
Cena14
Cena15
Cena16
Cena17
Cena18
Cena19
Cena20
Cena21
Cena22
Cena23
Cena24
Cena25
Cena26
Cena27
Cena28
Cena29
CenaObalu1 ... vázané obaly
CenaObalu2
CenaPLC
CenovaSkupina
Cislo32
CisloZbozi
DesetinnychMist
DokladCenaMJ ... pole CenaMJ z řádku skladového/POS dokladu
DokladDPC ... nová doporučená prodejní cena (ObjednanoCena)
DokladDPCOld ... původní doporučená prodejní cena (ObjednanoMnozstvi)
DPH
DPHObalu1 ... vázané obaly
DPHObalu2
Egalizace
Egalizace2
HmotnostMJg
JKPOV
Katalog
Marze
MaxZasoba
MernaCena
MernaCenaText
MinZasoba
MJ
NazevObalu1 ... vázané obaly
NazevObalu2
NazevZbozi
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Obal
Obal2
PKoef
PLU
PosledniDodavatel
Poznamka
Precislovani
Priznak
ProtokolOShode
Rabat
Receptura
SKP
Skupina
SlevaOK
Text01
Text02
Text03
Text04
Text05
Text06
Text07
Text08
TrvanlivostDni
TypStroje
TypZbozi
Umisteni
Umisteni2
Zarazka
ZarukaMesicu
ZasobaMJ
ZasobaNaPocetDni
Zkratka

2007.01.01a / 00:00
015) POS / Cenovky
- oprávnění:
8454 Cenovky
8455 Sklad / POS - Cenovky
8456 Cenovky - Náhled - Tisk
8457 Cenovky - Design
8458 Cenovky - Tisk s náhledem
8459 Cenovky - Tisk na tiskárnu
8460 Cenovky - Zboží - Náhled
8461 Cenovky - Cenovky - Náhled
8462 Cenovky - Doklad - Náhled
- nová funkce pro vizuální návrh, generování a tisk cenovek
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- tuto funkci připravujeme pro uživatele s placenou podporou
ES manas pro rok 2007, pro ostatní je pro ukázku určen
jen vzorový template a funkce Design pro vytvoření a úpravy
cenovek je nedostupná

2006.12.31a / 23:59
001) Cenovky
- doplněna standardní cenovka 16 vzor ALDA
- test Střihu papíru 0/1/2/3

2005.07.03c / 18:00
002) Sklad / POS - Cenovky
- doplněna funkce Vše
- zobrazí všechny cenovky v tabulce cenovek
- oprávnění 8253 Sklad/POS - Všechny samolepky

2005.05.11a / 05:00
01) POS / Cenovky - Měrná cena / CENA ZA KUS
- v kartě zboží je koeficient měrné ceny zadáván do pole Koef. měrné ceny
(pole Rabat)
pokud má hodnotu 1 a MJ obsahuje KS nebo KUS, je prodejní cena brána
jako CENA ZA KUS
- doplněny 2 MISSQL funkce - vrací textový řetězec - Př.:
CENA ZA KUS / 10.00 Kč (kg,l)
MISRCENA01MERNACENA
MISRCENA02MERNACENA
- INFO z ČK
zobrazí obdobný text
- Doklad / Cenovky
- v poli MarzeZeSKU je číselná měrná cena
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- v textovém poli Sarze je uložen text Př.:
CENA ZA KUS / 10.00 Kč (kg,l)
- exportní soubor XML zůstává zachován

2004.04.25a / 10:00
01) Tabulka _CENOVKY doplněna o následující údaje pro následné zpracování SQL:
pole:
ProtokolOShode ... první čárkový kód pro zboží z číselníku čárkového kódu
Marze ............ pole Rabat z číselníku zboží = Koeficient měrné ceny
MarzeZeSKU ....... měrná cena 02 zaokrouhlená na 0,10 statisticky
HmotnostG ........ hmotnost zboží v gramech z číselníku čárkového kódu
pole jsou doplněna i do záložky Cenovky

2002.11.26a / 01:00
02) Cenovky
- v Servis / Databáze - SQL dotaz - uživatelský
v záložce SQL
najděte dotaz #9026, ve kterém místo
from qr00
zadejte
from qr02

2000.10.03a / 08:00
- další verze cenovek
- v dokladech samostatná záložka Cenovky
- lze rušit i editovat řádky
- tisk zatím volbou přes výběr SQL dotazu
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2000.10.02a / 07:00
- v SQL dotazech lze použít databázi QR02 - cenovky (podle dokladů)
- zatím lze připravit SQL dotaz spolu s mustrem

2000.09.28a / 23:59
- POS/DPC:
- doplneno tlacitko:
- Zapis do CENOVKY
- rozdilne DPC zapise do databaze cenovek _CENOVKY.FFD
tato databaze je dostupna pro SQL dotazy jako QR02 a obsahuje stejna
pole jako QR00 (databaze radku dokladu)
---> lze pouzit jiz odzkouseny SQL dotaz (nutno upravit) a report
- puvodni DPC je v poli ObjednanoMnozstvi, nove DPC v poli
ObjednanoCena
- doplnena funkce Servis - Nuluj CENOVKY
- po povoleni rusi obsah databaze cenovek

14.5 Cenovky - Tabulky
===================================================
Cenovky
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: __CENZ12 ... Cenovky
Funkce: Cenovky / Design a tisk
--------------------------------------------------Druh: QR02
Typ: QR00
Název: Cenovky - řádky
Soubor: _CENOVKY
===================================================
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14.6 CestaFTP
2016.12.27b / 14:00
004) POS - CestaFTP
- na POS ověřte, zda je v konfiguraci nastavena CestaFTP
- je nutná pro tisk skladového dokladu
- může být nastavena např. na podadresář \TEMP, pokud neexistuje podadresář \FTP

14.7 Částečná inventura
2010.10.10a / 10:10
004) Pro částečnou inventuru povoleno 5.000 řádků

2010.10.08e / 20:00
001) Částečná inventura - upraveno

2010.09.28b / 15:00
001) Sklad/POS - Částečná inventura
- doplněno zaškrtávací pole
Příjem zboží (nenuluje zásobu)

2010.09.25a / 13:00
001) Sklad/POS - Částečná inventura
- dostupná v Přijímacím listu v Řádcích dokladu na pravé tlačítko myši
Částečná inventura / PL / Cipher
oprávnění:
8737 Sklad/POS - Částečná inventura / PL / Cipher
- podmínky pro provedení částečné inventury:
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- dostupná POUZE v řádcích nového prázdného neuzavřeného přijímacího listu
- import souboru pořízeného pomocí ručního terminálu Cipher
- maximální počet různých EANů v jednom souboru je 999
- požadovaný tvar souboru je:
EAN,MnozstviMJ
nebo
EAN;MnozstviMJ
tedy EAN + čárka nebo středník + množství MJ
kde EAN je posloupnost číslic a MnozstviMJ je číslo
soubor je požadovaného tvaru, pokud obsahuje alespoň 1 takový řádek
v souboru se mohou opakovat řádky se stejným EAN - množství MJ se sčítá
Příklad souboru s částečnou inventurou:
8594008042817,1
8594008042817,1
8594008042817,2
8594008042817,22
5099206988064,5
5099206988064,5
5099206988064,5
4014500006949,5
- postup částečné inventury
- pomocí ručního terminálu Cipher pořiďte soupis požadovaného inventurovaného zboží
- např. část regálu
- pořízeno musí být VŠECHNO zboží inventurovaného EANu zboží, t.j. včetně
jeho případné zásoby ve skladě nebo umístění v jiné části prodejny
(je to z důvodu nastavení inventurovaného stavu zboží)
- jeden EAN může být pořízen i několikrát - při vyhodnocení inventury
se množství za stejné EANy sčítají
- vytvořte nový Přijímací list:
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Přijímací list / Nový doklad
- v Hlavičce dokladu zadejte Partner:
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1001 - Částečná inventura
pokud neexistuje v číselníku partnerů, doplňte nového partnera s tímto
číslem (lze použít i jiné) a názvem
do pole Poznámka zadejte parametry částečné inventury - například část prodejny,
účel inventury
- přepněte se do Řádků dokladů, klikněte do tabulky řádků a na pravé tlačítko myši
zvolte
Částečná inventura / PL / Cipher
- v okně Částečná inventura spusťte
1. Načti TXT soubor s částečnou inventurou
funkce naimportuje vstupní soubor a vstupní řádky rozmístí do záložek:
- Vstupní soubor
- opis všech řádků vstupního souboru
- Vyloučené řádky
- opis řádků vstupního souboru, které nemají požadovaný formát
- Správné řádky
- opis řádků vstupního souboru, které mají požadovaný formát
- Neznáme zboží
- opis řádků vstupního souboru, které mají požadovaný formát, ale EAN není v číselníku EANů
- Importované zboží
- přehled zboží jak bude importováno do částečné inventury
- celkové množství MJ je sečteno za stejné EANy
- pokud krok 1 proběhl správně, spusťte krok:
2. Importuj a nastav částečnou inventuru
v tomto kroku se vygeneruje protokol o inventuře
protokolem o inventuře je i tisk přijímacího listu s částečnou inventurou,
ten je nutné vytisknout a uzavřít
z inventury je vyřazeno zboží, u kterého je inventurní množství shodné s jeho aktuální zásobou
po zaškrtnutí pole
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Zruš TXT soubor s částečnou inventurou po úspěšném importu
- protokol poslední částečné inventury lze opakovaně vytisknout funkcí:
Tisk poslední částečné inventury
- příklad tisku:

Strana :

cena

Zboží DPH Název zboží
MJ
Původní zásoba

Částečná inventura / PL / Cipher
1
25.09.2010 13:12:44
Zdrojová cena

Prodejní

Nová zásoba

Kč
Kč
MJ
MJ
===========================================================================
=========================================
45181
1 Jogobella exotic jogurt ovocný 1
12.0000
15.00
2.0000
5.0000
Změna hodnoty zásob ve zdrojových (nákupních) cenách [Kč] 0.00

0% DPH/0:
10% DPH/1:

36.00
20% DPH/2:
0.00
celkem:
36.00
Změna hodnoty zásob v prodejních cenách (Cena02)
0.00

[Kč] -

0% DPH/0:
10% DPH/1:

45.00
20% DPH/2:
0.00
celkem:
45.00
Protokolem o inventuře je i tisk přijímacího listu s částečnou inventurou
Importovaný soubor: T:\cinv.txt
Vyloučené řádky naimportovaného souboru
=======================================

... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]
1111111x,6
... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]
ss
... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]
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... řádek je prázdný nebo obsahuje jiné znaky než [0-9/./,/;]

Neznámé zboží
=============
8594008042817,1
... EAN [8594008042817]
8594008042817,1
... EAN [8594008042817]
8594008042817,2
... EAN [8594008042817]
8594008042817,22
... EAN [8594008042817]
5099206988064,5
... EAN [5099206988064]
5099206988064,5
... EAN [5099206988064]
5099206988064,5
... EAN [5099206988064]

neexistuje v číselníku čárkového kódu
neexistuje v číselníku čárkového kódu
neexistuje v číselníku čárkového kódu
neexistuje v číselníku čárkového kódu
neexistuje v číselníku čárkového kódu
neexistuje v číselníku čárkového kódu
neexistuje v číselníku čárkového kódu

14.8 Číselníky
2016.05.24d / 18:00
001) Nové zboží ručně v číselníku zboží na POS - uživatel 112016
- nelze zadat nové 5-ti a 7-mi místné číslo zboží
- upraveno

2016.05.23b / 16:00
002) POS - uživatel 112016
- Číselník zboží - Nové zboží - ručně i automaticky
- nelze zadat nové 5-ti a 7-mi místné číslo zboží
- upraveno

2016.05.20a / 00:00
002) POS - uživatel 112016
- Číselník zboží - Nové zboží - ručně i automaticky
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- nelze zadat nové 5-ti a 7-mi místné číslo zboží

2009.10.29a / 13:00
001) POS - upraveno doplnění chybějící zákaznické karty

14.9 Číselníky - pořízení
2010.02.19a / 00:00
005) POS - počáteční vytvoření číselníků
- ideální je vytvořit seznam zboží v tabulkovém kalkulátoru - např. v
StarOffice Calc nainstalovaném na ASUS eee Top

FAQ - Pořízení základních číselníků - zboží, skupin zboží a EANů
Jde o 3 základní číselníky nezbytné pro prodej a nákup.
V číselníku zboží - dostupný přes:
Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
nebo klávesovou zkratkou Ctrl + F9
je uveden veškerý sortiment zboží.
Číslo zboží je interní - jde o číslo 1 - 99999999.
Před pořízením tohoto číselníku při zahájení prodeje je
vhodné sortiment zboží rozčlenit do skupin podobných
vlastností - ty jsou uloženy v číselníku skupin zboží,
dostupném přes:
Servis / Číselníky / Číselník skupin zboží
Číslo skupiny zboží je interní - jde o číslo 1 - 99999999.
Je vhodné a užitečné, když je číslo skupiny zboží součástí
čísla zboží pro jeho snadné rozlišení už na úrovni čísla zboží.
Pokud stačí 90 skupin zboží, může být zvoleno číslování
zboží např.:
ssppp
kde ss je skupina zboží 10-99 (dvojmístné číslo)
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ppp je pořadové číslo zboží ve skupině 000-999
Potom bude číselník skupin zboží obsahovat skupiny 10-99
a číselník zboží zboží 10000 - 99999.
Číselník EANů obsahuje seznam čárkových kódů napojených
na zboží - je dostupný přes:
Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
Je nutné jej naplnit v případě, že má být k prodeji
použity čárkové kódy.
Všechny 3 číselníky je možné při zahájení prodeje
naplnit na jednom místě následujícím postupem:
1) pomocí klávesové zkratky Alt + F9 vyvoláte okno
Nové zboží/služba/materiál
funkce je dostupná také přes:
Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
volbou funkce Nové/A
2) Nejprve doporučujeme vytvořit číselník skupin zboží tak,
že použijete funkce Přidej skupinu po naplnění pole
Číslo a Název číslem a názvem skupiny zboží
3) Pokud máte nějaký seznam zboží a máte již zboží ručně
očíslováno, můžete ho do číselníků doplnit následujícím
postupem:
ve skupině Přímé zadání požadovaného čísla zboží zadejte
do pole Číslo zboží požadované číslo a vpravo vyplňte
nejdůležitější další údaje o zboží:
Název zboží ... 32 znaků
MJ ... měrná jednotka, např. ks, kg, 8 znaků
DPH ... 0 = 0%, 1 = snížená sazba DPH 10%, 2 = základní sazba DPH 20%
Cena02 (prodejní s DPH) ... prodejní cena v Kč/MJ včetně DPH
Skupina ... skupinu vyberte vlevo v Seznamu skupin zboží
EAN ... čárkový kód, je možné jej sejmout i s českou diakritikou
při zapnuté české klávesnici
nyní stiskněte:
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Nové zboží - přímo
do číselníku zboží i číselníku čárkových kódů se zapíší
nastavené hodnoty a zobrazí se informační okno o přidání
zboží
4) Pokud tvoříte číselníky postupně, použijte následující postup:
vlevo v Seznamu skupin zboží zvolte požadovanou skupinu,
případně doplňte novou
vpravo ve skupině Číslo zboží tvořeno z: zvolte:
0 ... libovolné číslo zboží, bez ohledu na skupinu
2 ... skupina + 2 místa, Př.: 1001- 1099 pro skupinu 10
3 ... skupina + 3 místa, Př.: 10001- 10099 pro skupinu 10
4 ... skupina + 4 místa, Př.: 100001-100099 pro skupinu 10
stiskněte tlačítko
=>
a vyčkejte, dokud pod tímto tlačítkem nezmizí červeně Moment
a v poli Seznam koncových položek v dané skupině se zobrazí
seznam čísel zboží ve zvolené skupině zboží, pro které je
následující číslo zboží v pořadí volné
pokud tuto funkci budete používat systematicky, nabídne se Vám
vždy poslední číslo zboží ve skupině a nově přidané zboží
bude mít číslo o jedničku vyšší (např. 1001, 1002, 1003, ...)
klikněte na řádek se zbožím
vpravo nahoře v okně vyplňte nejdůležitější další údaje o zboží:
Název zboží ... 32 znaků
MJ ... měrná jednotka, např. ks, kg, 8 znaků
DPH ... 0 = 0%, 1 = snížená sazba DPH 10%, 2 = základní sazba DPH 20%
Cena02 (prodejní s DPH) ... prodejní cena v Kč/MJ včetně DPH
Skupina ... skupinu vyberte vlevo v Seznamu skupin zboží
EAN ... čárkový kód, je možné jej sejmout i s českou diakritikou
při zapnuté české klávesnici
nyní stiskněte:
Nové zboží - ve skupině
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do číselníku zboží i číselníku čárkových kódů se zapíší
nastavené hodnoty a zobrazí se informační okno o přidání
zboží
Číselníky Vám také můžeme vytvořit na zakázku z dodaných
podkladů v elektronické podobě např. z textových nebo Excelových
seznamů, DBF tabulek z jiných programů a pod.

14.10 Číslo prodejny
2007.12.04b / 12:00
003) Pokud je v konfiguraci nastaveno nenulové číslo prodejny, je doplněno
do hlavičky každé tiskové sestavy

14.11 DANTEM - Inventura POS
2021.03.26b / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2145 - Inventura DANTEM - přesun
- upraveno dle zadání

2021.03.11a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2135 - Inventura DANTEM
- Data / Inventura / Načti seznam inventur z FTP DANTEM
- podobně jako u importu XML skladových dokladů se nenabídne již zpracovaná inventura
- na FTP DANTEM se soubory nemění

2018.02.09a / 00:00
002) Servis / Data / Načti výsledek inventury z FTP Dantem
- na konci doplněna hláška:
Načtena a zpracována inventura ...
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2017.09.26a / 00:00
002) Inventury MO/POS - DANTEM
- pouze pro uživatele 112016
- export z přihlášené agendy
- zrušeny hlášky při importu akcí

2017.09.20a / 00:00
002) Inventury MO/POS - DANTEM
- pouze pro uživatele 112016
- Odešli HRUS_XXXX.txt na FTP DANTEM
- z textových polí - EAN, název zboží a MJ
vyloučeno: středník, uvozovka, apostrof
- upraveno

2017.09.19a / 00:00
002) Inventury MO/POS - DANTEM - kompletní zpracování
- pouze pro uživatele 112016
- upravena práce s obaly

2017.09.18a / 00:00
002) Inventury MO/POS - DANTEM - kompletní zpracování
- pouze pro uživatele 112016
- upravena práce se zásobou Kč

2017.09.17a / 00:00
002) Inventury MO/POS - DANTEM - kompletní zpracování
- pouze pro uživatele 112016
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- zpracování načtených dat inventury
- Načti výsledek inventury z FTP DANTEM
- bez oprávnění
- pro zvolenou inventuru
- výsledek vygeneruje sérii skladových dokladů FP - Proforma faktura
po 1.000 řádcích
vytvořené doklady se automaticky uzavřou
- obaly jsou uvedeny přes Pohyb obalů - číslo zboží 99999
inventurní stav obalů je nastaven v Číselníku obalů v poli ZasobaMJ
- číslo partnera 12345
- v kartě zboží:
- do stavu před inventurou přesunuta aktuální zásoba
- vynulována aktuální zásoba a stav po inventuře
nastaveny po načteném řádku inventury

2017.09.16a / 00:00
002) Inventury MO/POS - DANTEM
- pouze pro uživatele 112016
- zpracování načtených dat inventury bude v následující verzi programu
- testováno na neexistující prodejně 999
- číslo prodejny se bere z parametru
INI_CisloProdejny
Servis / 1. Program ... / Program / Základní nastavení /
Číslo prodejny
- nové funkce soustředěny v:
Servis / Data / Inventura
- Redukce duplicit v číselníku EANů
- bez oprávnění
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- Odešli HRUS_XXXX.txt na FTP DANTEM
- bez oprávnění
- XXXX je číslo prodejny 0xxx z 137xxx
Př.: pro prodejnu 137381 je to 0381
- z textových polí - EAN, název zboží a MJ
vyloučeno: středník, uvozovka, apostrof
- vyloučeny položky z čísdelníku EANů, pro které
je nulové číslo zboží
- pro číslo zboží 98762-66 nastavena CenaMJ na 1.0
- Načti seznam inventur z FTP DANTEM
- bez oprávnění
- nutné spustit před následující funkcí
- Načti výsledek inventury z FTP DANTEM
- bez oprávnění
- pro zvolenou inventuru
- fyzické nastavení dat v číselníku zboží
a vytvoření dokladu FP bude v následující verzi
programu

14.12 Dávková fakturace
FAQ - POS - Dávková fakturace
Pro správné vygenerování dávkových faktur na POS musí být v:
Servis / Konfigurace / 3.POS / POS / POS
zaškrtnuto pole:
Odečet DPH pro FAK (Dávková FAK)
Je to lokální parametr a nastavení musí být provedeno na počítači, na
kterém se dávkové faktury generují.
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2004.06.21d / 19:00
03) POS / Dávková fakturace
- pro zapnutý lokální parametr
Servis / Konfigurace / POS / POS / Odpočet DPH pro FAK
se odečte i DPH 19% u obalů

14.13 Definice sloupců
2010.11.14a / 00:00
004) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Definice sloupců
v záložce
Řádky dokladu - síťové
a
Řádky dokladu - lokální
doplněna volba sloupce:
27 - DPH
a v záložce Šířka
doplněno nastavení šířky sloupce volby 27 - DPH

14.14 Desetníky a dvacetníky
2003.09.09c / 23:00
03) Informace pro platce DPH ke zruseni desetihalerovych a dvacetihalerovych minci
29.8.2003, zdroj: Ministerstvo financi
Ministerstvo financi vydalo informaci k postupu, ktery by mel byt uplatnovan platci DPH po
zruseni desetihalerovych a dvacetihalerovych minci.
Po zruseni platnosti desetihalerovych a dvacetihalerovych minci, ke kteremu dojde k 31. rijnu
letosniho roku, se bude pri zaokrouhleni cen vcetne dane postupovat podle novelizovaneho zakona
c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele. (Prislusna novela vsak nebyla dosud schvalena.)
Po schvaleni teto zmeny by se mely zaokrouhlovat az konecne castky celkovych plateb za zbozi
a sluzby pri uhradach v hotovosti na padesatihalere (tedy castky koncici 30, 40, 80 a 90 nahoru
a 10, 20, 60 a 70 dolu. Vznikly rozdil ze zaokrouhleni bude soucasti ceny vcetne dane, a tedy
i zakladu pro vypocet DPH. V pripade, ze nakup bude obsahovat vice zdanitelnych plneni
a s ruznymi sazbami dane, bude nutne rozdil ze zaokrouhleni rozdelit do jednotlivych zakladu
podle sazby dane obdobnym zpusobem, jakym se postupuje v pripadech, kdy platci dane nepouzivaji
registracni pokladny, pripadne je mozne rozdil ze zaokrouhleni priradit pouze k jedne z pouzitych
sazeb dane. V zadnem pripade nelze vznikly rozdil povazovat pouze za financni vyporadani, ktere
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neni predmetem dane.
Zruseni 10 a 20halerovych minci nebude mit dopad na zaokrouhlovani castky dane na danovych
dokladech, kde se bude stejne jako dosud dan nadale uvadet v halerich nebo desitkach haleru
jako platnych jednotkach ceske meny. Castka dane uvadena na danovych dokladech je soucasti
ceny vcetne dane, v praxi nikdy neni samostatne placena v hotovosti, je pouze vedena v ucetni
a danove evidenci platce. Na danovem priznani se dan uvadi v celych korunach.
K uvedene problematice bude po schvaleni novely zakona o ochrane spotrebitele vydan
Ministerstvem financi metodicky pokyn.

14.15 Doklad na vlastní prodejnu - VP
2009.02.13a / 00:00
004) POS - Doklad na vlastní prodejnu - VP
- automaticky se z prodejní ceny POS včetně DPH (Cena02) odečte DPH
a na dokladu VP se použije cena bez DPH
- pro odběratele musí být v kartě partnera nastaveno:
- Uživatel:
- zaškrtnuto pole: USB paměť
- zaškrtnuto pole: Řetězec / obaly na USB
- Kontakt:
- zaškrtnuto pole: XML/... a v poli vedle nastaveno 0=XML
- Parametry:
ve tvaru např.:
20.0 8 pivo
kde 20.0 je marže %
8 je skupina zboží
pivo je text
se postupně v řádcích zadají marže pro jednotlivé skupiny zboží,
musí být nastaveno pro VŠECHNY skupiny zboží, které se na dokladu VP
použijí
- na dokladě VP se například zadá:
104902 Pivo
v kartě zboží je zadáno: prodejní Cena02 = 6,90 Kč včetně DPH
skupina = 8 (v Parametry nastavena marže)
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obal2 (vázaný obal) = 19 (láhev)
a dále pohyb obalů: Obal = 6
Počet obalů = 1
Cena obalu = 60.00
tisk dokladu pak bude vypadat následovně (podle mustru):
Akce
Obal Počet
Egal. Tara Vada
Marže J MJ DPH Číslo
Cena/MJ
Mnozstvi
Zbozi
MOC/MJ
ob.
%
%
bez DPH
MJ
__________________________________________________________________________
______________________________________________
0
0
1
20 1 ks 19 104902
5.80
1.00 Pivo Braník výč. 0,5
8.30
ks
0
6
1.00 PE zelenin.obal 60Kč
60.00
ks
0
19
1.00 Láhve pivo 3 Kč
3.00
__________________________________________________________________________
______________________________________________
Sazba
Zák.daně

Zatížení

63.00

63.00

0.00

0.00

5.80

6.96

0 %
9 %
19 %
__________________
___________________
68
.80

69.96
5,80 = cena zboží bez DPH = 6,90 / 1.19 = 5,798

8,30 = doporučená prodejní cena (MOC/MJ) = 5,80 (cena MJ bez DPH) x 1,19 (DPH 19%) x 1,20
(marže 20%) = 8,282
6,96 = zatížení prodeje = 5,80 (cena MJ bez DPH) x 1,20 (marže 20%) = 6,96
- v XML souboru je potom obsah:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="usb71105.xsl"?>
<manas:usb xmlns:manas="http://www.manas.info/">
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>29021212</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>2009.01.20c</manas:verzexml>
<manas:druhtisku>U_Tisk2P/8530451/TRUE</manas:druhtisku>
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<manas:cislozbozi>104902</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Pivo Braník výč. 0,5l</manas:nazevzbozi>
<manas:skupinazbozi>8</manas:skupinazbozi>
<manas:mj>ks</manas:mj>
<manas:dph>2</manas:dph>
<manas:mnozstvimj>1.00</manas:mnozstvimj>
<manas:cenamjbezdph>5.80</manas:cenamjbezdph>
<manas:dpcsdph>9.90</manas:dpcsdph>
<manas:marze>20.00</manas:marze>
<manas:obalck2>0</manas:obalck2>
<manas:koefmernecenyzbozi>1.00</manas:koefmernecenyzbozi>
<manas:hmotnostzbozi>0.00</manas:hmotnostzbozi>
<manas:celnisazebnik></manas:celnisazebnik>
<manas:spotrebnidan>0.00</manas:spotrebnidan>
<manas:egalizace>1.0000</manas:egalizace>
<manas:druhdokladu>[VP]</manas:druhdokladu>
<manas:cislopc>994</manas:cislopc>
<manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>
<manas:pv>[V]</manas:pv>
<manas:odberatel>137001</manas:odberatel>
<manas:druhobalu1>0</manas:druhobalu1>
<manas:pocetobalu1>0</manas:pocetobalu1>
<manas:cenaobalu1>0.00</manas:cenaobalu1>
<manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>
<manas:druhobalu2>19</manas:druhobalu2>
<manas:pocetobalu2>1</manas:pocetobalu2>
<manas:cenaobalu2>3.00</manas:cenaobalu2>
<manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>
<manas:ck01>8593868310418</manas:ck01>
</manas:qr00>
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>29021212</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>2009.01.20c</manas:verzexml>
<manas:druhtisku>U_Tisk2P/8530451/TRUE</manas:druhtisku>
<manas:cislozbozi>99999</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Pohyb obalů</manas:nazevzbozi>
<manas:skupinazbozi>6</manas:skupinazbozi>
<manas:mj></manas:mj>
<manas:dph>0</manas:dph>
<manas:mnozstvimj>0.00</manas:mnozstvimj>
<manas:cenamjbezdph>0.00</manas:cenamjbezdph>
<manas:dpcsdph>0.00</manas:dpcsdph>
<manas:marze>20.00</manas:marze>
<manas:obalck2>0</manas:obalck2>
<manas:koefmernecenyzbozi>1.00</manas:koefmernecenyzbozi>
<manas:hmotnostzbozi>1.00</manas:hmotnostzbozi>
<manas:celnisazebnik></manas:celnisazebnik>
<manas:spotrebnidan>0.00</manas:spotrebnidan>
<manas:egalizace>1.0000</manas:egalizace>
<manas:druhdokladu>[VP]</manas:druhdokladu>
<manas:cislopc>994</manas:cislopc>
<manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>
<manas:pv>[V]</manas:pv>
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<manas:odberatel>137001</manas:odberatel>
<manas:druhobalu1>6</manas:druhobalu1>
<manas:pocetobalu1>1</manas:pocetobalu1>
<manas:cenaobalu1>60.00</manas:cenaobalu1>
<manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>
<manas:druhobalu2>0</manas:druhobalu2>
<manas:pocetobalu2>0</manas:pocetobalu2>
<manas:cenaobalu2>0.00</manas:cenaobalu2>
<manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>
</manas:qr00>
</manas:usb>
- obsah *.DKL souboru:
19 Obal
0
0
104902 Pivo Branˇk v‡. 0,5 19
8593868310418
6 Obal
0
0
99999 Pohyb obal–
0
6

1

3.00

1.00

0.00

5.80

9.90

2
0

8

1

60.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0

- obsah *.DK2 souboru:
19
0.00
104902
9.90
6
0.00
99999
0.00

Obal
0
2
0
Pivo Braník výč. 0,5l
19
0
8 ks
8593868310418
Obal
0
1
0
Pohyb obalů
0
0
6

1

3.00

1.00

5.80

1

60.00

0.00

0.00

- po importu XML souboru do PL
DPH
Množství

J

Číslo

Název zboží

Cena/MJ
%

MJ
_________________________________________________
______________________________
19
1
104902
Pivo Braník výč. 0,5
1.00
5.80
0
6
PE zelenin.obal 60Kč
1.00
0
19
Láhve pivo 3 Kč
1.00
_________________________________________________
______________________________
3.00
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Sazba DPH
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Celkem za

skup.DPH
________________________
________
0 %
63.00
9 %
0.00

Zaokr:

0.00
19 %

5.80
________________________
________
Celkem Kč
68.80

2008.02.25c / 18:00
001) POS - Doklad na vlastní prodejnu
- počítá se s tím, že je zboží zadáno v ceně bez DPH a DPH se proto již
neodpočítává
- u všech ostatních typů skladových dokladů se počítá s tím, že
je zboží prodáváno v prodejní ceně s DPH a DPH se proto odečítá

14.16 Doklady
2010.11.14a / 00:00
002) Sklad / POS - Doklady
- obnoveny údaje zobrazované k dokladu a řádku dokladu

2010.08.03b / 13:00
001) POSTOP
- do pole v hlavičce dokladu se zapisuje:
CelkemCenaSDPH - celková částka dokladu v Kč s DPH
ULikvidovalPlatbu4 - počet řádků dokladu

2008.12.16a / 10:00
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001) Odblokování dokladu POS
- po odblokování dokladu POS (R1-8/O1-8/V1-8) se v dokladu nuluje
částka zaokrouhlení (CenaMJ) v řádku s číslem zboží 98888
počet odblokování je v řádku dokladu zapsán do pole Stav,
v hlavičce dokladu do pole TypUhrady

2007.02.02a / 14:00
001) POS
- pro modrý doklad (vytištěn, ale neuzavřen) povoleno storno řádků

2007.01.01a / 00:00
012) POSNEW / Doklady / Seznam dokladů
- stejná funkce s oprávněním:
8452 POSNEW:Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

2005.10.02a / 15:00 BETA
004) Provedena revize tisku dokladů a XML souborů
- POS:
- u všech výdejových dokladů se od ceny včetně DPH
dopočítá cena bez DPH (cena02)
- u všech příjmových dokladů se vychází z ceny bez DPH (cena01)
- ve všech XML souborech je správně uvedena cenamjbezdph

FAQ - Přehled dokladů sklad / POS
Pokladny POS:
O1
O2
O3
O4
O5
O6

V
V
V
V
V
V

true
true
true
true
true
true

Pokladna O1
Pokladna O2
Pokladna O3
Pokladna O4
Pokladna O5
Pokladna O6
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O7 V true Pokladna O7
O8 V true Pokladna O8
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

V
V
V
V
V
V
V
V

true
true
true
true
true
true
true
true

Pokladna R1
Pokladna R2
Pokladna R3
Pokladna R4
Pokladna R5
Pokladna R6
Pokladna R7
Pokladna R8

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

V
V
V
V
V
V
V
V

true
true
true
true
true
true
true
true

Pokladna V1
Pokladna V2
Pokladna V3
Pokladna V4
Pokladna V5
Pokladna V6
Pokladna V7
Pokladna V8

2005.01.18b / 19:00
01) POS
- na všech dokladech mimo pokladny Rx/Ox/Vx se použije Cena02 s odečtenou DPH

2004.09.24b / 15:00
02) POS
- na PL se vždy bere poslední nákupní cena
- u FA/HO/.../OO/... se bere cena podle typu ceny v číselníku
partnerů
pro FA/HO/DL se tato cena bere jako cena bez DPH

2004.07.09a / 11:00
01) POS
- na všech dokladech kromě pokladen (Rx,Ox,Vx) se odečítá
DPH z prodejní ceny zboží i obalů
- upraven součet Lv v rozborech POS
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2004.06.21d / 19:00
04) POS - Faktura a Dodací list
- u obalů se odečte 19% DPH

2003.08.19a / 18:00
07) POS
- pro POS (zaškrtnuto POS v konfiguraci) se na faktuře a dodacím listu
uvede cena #02 (maloobchodní prodejní včetně DPH) s odpočítaným DPH

2002.12.04a / 12:00
01) POS
- Konfigurace / Doklady
doplněno nastavení šířky levé a pravé tabulky s DPC pro WinXP
- lokální (červený parametr, +/-99, vyhovuje -5 a +5)

01.02.2002a/12:00
V Konfigurace / Další / POS / POS - doplněn parametr FA cena #2 bez DPH
pro odpočet DPH od ceny #2 při vystavení faktury na maloobchodě

Pořízení dokladu
1) Zvolte požadovaný typ dokladu: Sklad / Doklady / Výdejový doklad nebo Příjmový doklad.
2) Zobrazí se okno se seznamem existujících dokladů zvoleného typu řazené vzestupně, tj. poslední
pořízený doklad je nahoře v prvním řádku na obrazovce.
3) Pro pořízení nového dokladu zvoleného typu stiskněte myší tlačítko [Nový doklad] umístěné nad řádky
se seznamem doposud pořízených dokladů nebo na klávesnici stiskněte [Alt] + [N].
4) Otevře se nový doklad zvoleného typu a v záložce Hlavička je požadován výběr partnera z číselníku
partnerů. Partnera je možné vybírat podle čísla (stačí stisknout numerickou klávesu) nebo podle názvu
(stačí začít psát počáteční znaky názvu zleva bez diakritiky a bez rozdílu velikosti písmen). Konkrétního
partnera je možné vybrat pohybem kláves [šipka nahoru] a [šipka dolů] z nabídnutého výběru a potvrdit
klávesou [Enter].
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5) Dále je možné vybrat z nabídnutých seznamů nebo vynechat pomocí klávesy [Esc] dealera,
scaneristu (toho, kdo pořizoval řádky dokladu sejmutím čárkového kódu), vychystávače a vychystávače
#2 (připravili zboží k pořízení do dokladu). Další údaje v hlavičce je možné změnit ručně.
6) Pro pořízení řádků dokladu vyberte myší záložku [Řádky] nebo na klávesnici stiskněte [Alt] + [R].
Řádky dokladu je možné pořizovat v záložce [Pokladna] - zboží lze vybrat podle názvu nebo sejmutím
čárkového kódu nebo v záložce [Číslo zboží] - zboží je možné vybrat podle názvu nebo čísla.

14.17 DPC
2016.04.28c / 15:00
001) POS - uživatel 112016
- při zaškrtnutí DPC v řádcích dokladu by neměly jít přepsat údaje s řádky
se zbožím 5xxxx-9xxxx a 1xxxxxx-9xxxxxx

2008.12.01b / 09:00
002) POS / DPC
- upraven pohyb kurzoru při zaškrtnutí DPC - možný pohyb kurzoru po polích
- po Ctrl + Shift se označí jako aktivní vstupní pole nebo se DPC vypne pomocí Alt + P

2007.02.03c / 16:00
001) POS
- při stisknutém DPC lze v Řádcích dokladu zvolit Nový doklad
- při stisknutém DPC lze v Řádcích dokladu změnit číslo zboží v řádku

2006.04.11b / 13:00
001) POS / DPC
- ošetřeny hodnoty zadávané do polí Marže a DPC při zaškrtnutém DPC

2005.01.07a / 12:00
03) POS / DPC
- po řádcích i v řádku se dá pohybovat šipkami
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2004.11.20a / 06:00
1) POS / DPC
- ručně lze přepnout na zobrazení DPC a zpět pomocí kombinace kláves Alt+P
- ve sloupci Marže a DPC lze číslo zadat libovolným způsobem, jako
oddělovač halířů je povolena tečka i čárka, halíře mohou/nemusí být
zadány, stačí zadat desetníky

2004.08.20a / 12:00
01) POS / DPC
- upraveno zobrazení doporučených prodejních cen

2003.08.23b / 14:00
03) POS
- zaškrtávací pole DPC lze ručně zapnout/vypnout pomocí Alt+P
- upraven pohyb po řádcích šipkou nahoru/dolů
- upraveno nastavení fontu po zapnutí DPC
- ve sloupcích DPC a Old DPC se nastaví barva:
- černá - nové zboží
- červená - nová doporučená prodejní cena větší než původní
- zelená - nová doporučená prodejní cena menší než původní

14.18 Druhy dokladů
FAQ - POS - druhy dokladů
R1 - V - true
R2 - V - true
R3 - V - true
R4 - V - true
R5 - V - true
R6 - V - true
R7 - V - true
R8 - V - true
O1 - V - true

- Pokladna R1
- Pokladna R2
- Pokladna R3
- Pokladna R4
- Pokladna R5
- Pokladna R6
- Pokladna R7
- Pokladna R8
- Pokladna O1
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O2 - V - true
O3 - V - true
O4 - V - true
O5 - V - true
O6 - V - true
O7 - V - true
O8 - V - true
V1 - V - true
V2 - V - true
V3 - V - true
V4 - V - true
V5 - V - true
V6 - V - true
V7 - V - true
V8 - V - true

1345

- Pokladna O2
- Pokladna O3
- Pokladna O4
- Pokladna O5
- Pokladna O6
- Pokladna O7
- Pokladna O8
- Pokladna V1
- Pokladna V2
- Pokladna V3
- Pokladna V4
- Pokladna V5
- Pokladna V6
- Pokladna V7
- Pokladna V8

14.19 EAN
2014.01.26a / 00:00
002) Servis / Data / Číselníky / Test - Test EAN
- Oprávnění:
8818 Servis - Číselníky - Test EAN
- test validity EAN
- obsah EAN není nikde v programu omezen, protože může být použit i k přečíslování a zkartkám pro
zadávání zboží
- příklad sestavy:
Chyby čárkových kódů - Z/EAN
============================
CK: EAN:[4952] Z:[44952 - Pažitka kelímek-tuz.] - nevalidní EAN
Z: EAN:[296338] Z:[211012 - Kuřecí prsní řízky mr.kg/Nowaco] - nevalidní EAN
Z: EAN:[296338] Z:[211012 - Kuřecí prsní řízky mr.kg/Nowaco] - EAN neexistuje
CK: EAN:[853715] Z:[859500 - DVD] - nevalidní EAN

Chyby čárkových kódů - EAN/Z
============================
EAN: EAN:[000500033784] Z:[65600 - Kinder čokoláda 50g] - nevalidní EAN
EAN: EAN:[0100683899122840] Z:[76700 - whis.BlackVelvet0,7l+rukávec] - nevalidní EAN
EAN: EAN:[0100683899122840] Z:[76700 - whis.BlackVelvet0,7l+rukávec] - duplicita EAN
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2009.01.23a / 09:00
001) POS
- signalizace sejmutí EAN - doplněno hlášení o případné neexistenci souboru

14.20 EAN - váhový
FAQ - Váhový EAN
24zzzz.mmmmm.
27zzzz.mmmmm.
28zzzz.mmmmm.
29zzzz.mmmmm.
kde
24zzzz, 27zzzz, 28zzzz, 29zzzz je 6-ti místné číslo zboží
a mmmmm je množství
Množství se standardně dělí 1000, pouze pro speciální
lahvové kódy 240000, 281111 a 291111 a povolený parametr
Servis / Konfigurace / 3. POS / POSNEW
ČK: 240000/281111/291111 - automat na vracení lahví
se dělí 10.

2008.03.18a / 10:00
001) Sklad / POS
- upraveno zadání váhového kódu 28xxxx
- pokud na PL neexistuje zadaný EAN výrobku, nabídne se automatické doplnění
zboží pro zadaný EAN podle skupin zboží a zadaný EAN se automaticky doplní
do karty zboží i číselníku EANů

2007.12.20a / 11:00
004) POS / Sklad
- lze zadat ručně EAN13 s váhovým kódem 24/27/28/29 i pokud je pro
zboží nastaveno čtení z automatické váhy
- lze zadat i s úvodním mínus pro stornování původního řádku
t.j. např.:
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2800070004582
i
-2800070004582

007.12.19c / 17:00
001) POS / Sklad
- lze zadat ručně EAN13 s váhovým kódem 24/27/28/29 i pokud je pro
zboží nastaveno čtení z automatické váhy

2000.07.31c / 21:00
- pro EAN 2930775004126 se bere 293077 jako EAN zbozi a 0412 jako hmotnost v g
- vydeli se 1000 pro ziskani poctu kusu

14.21 EAN v množství
2020.07.09a / 00:00
001) 2038 - POS - EAN v množství 5.000 Kč PL
- upraveno - netýká se příjmu
- AutoUpgrade manasNX.exe, ve kterém se dělá příjem

2020.07.08a / 00:00
000) Komnpletní distribuce
001) 2034 - POS - EAN v množství, 5.000 Kč
- upraveno
- pouze pro uživatele 112016
- v řádku POS se vynuluje množství MJ i cena MJ, pokud jejich součin je
větší než 5.000 Kč
tento případ je signalizován informačním oknem se sirénou
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14.22 Egalizace
2009.01.12d / 16:00
002) Nastavení Egalizace 1 pro POS
- pokud je v
Servis / Konfigurace / 2. Sklad,POS / Doklady
nastaven parametr
Egalizace na 1
bere se na POS dokladech egalizace vždy 1
POZOR - jde o lokální parametr a musí být nastaven na každém počítači
samostatně

FAQ - POS - Egalizace
Egalizace na POS se řídí parametrem v:
Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Sklad/POS / Doklady
Egalizace:
0 = 0.0
1 = 1.0
2 = CK - Číselník EANů
3 = Z - číselník zboží
Pro POS doporučujeme nastavení na hodnotu 1, egalizace bude tedy vždy 1.
Je to lokální parametr a nastavení musí být provedeno na počítači, na
kterém se dávkové faktury generují.

2000.09.20a / 13:00
- pri porizeni dokladu v zalozce POS se egalizace bere vzdy 1.0

2000.09.14c / 17:30
- pro POS se bere egalizace vzdy 1.0
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14.23 Elektronické stravenky
2016.02.25b / 01:00
001) POS - zadávání elektronických stravenek
- do číselníku zboží doplňte zboží 98767 a nastavte jej podle
zboží 98769
DPH nastavte 0
do názvu uveďte Stravenky elektronické
- při pořízení postupujte obdobně jako u stravenek Shift+F9:
zadejte částku a stiskněte Shift + F7
- v rozborech POS 31 jsou pak zadané hodnoty platbou elektronické
stravenky zobrazeny v části storen
celková částka za elektronické stravenky je při zaškrtnutí
žlutých parametrů zobrazena v poli:
Z98767

=

-20.0000 ... Stravenky elektronické [sF7]

o tuto celkovou částku potom upravte tržbu a hotovost
Př.:
AB 300 tek.m
1* 40.20 40.20c
Stravenky el
-1* 20.00 -20.00a
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Láhve celkem Kč
0.00
Zaokrouhlení Kč
-0.20
C E L K E M Kč
20.00
Zaplaceno
Kč
0.00
Vrátit
Kč
0.00

Pokladna Název
Množství MJ
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
==================================================================================================
2
0.0000
20.20
20.00
0.00
0.00
==================================================================================================
Celkem
0.0000
20.20
20.00
0.00
0.00
POS - Storna zboží (pouze záporným množstvím)

P# Den Datum
HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
==================================================================================================
R2
24 2016.02.24 14:51:24
2494
-1.00
20.00
98767 Stravenky elektronic
==================================================================================================
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14.24 Grafy
2010.05.05a / 11:00
003) Grafy POS - upraven graf celkem za POS doklady - 57
od verze 2010.04.17a se v některých případech mohl nápočet celkové ceny POS
napočíst 2x

2010.05.04a / 09:00
008) Grafy POS - doplněna samostatná storna:
198880 - Storno - Vadnost OZ 0% DPH
198881 - Storno - Vadnost OZ 10% DPH
198882 - Storno - Vadnost OZ 20% DPH
198883 - Storno - Překlasifikace mléčky 0% DPH
198884 - Storno - Překlasifikace mléčky 10% DPH
198885 - Storno - Překlasifikace mléčky 20% DPH

2009.09.21a / 00:00
001) POS - nápočty, pohyby a grafy
- upraven algoritmus pro speciální čísla zboží 98760-98779 a 98888:
- výnos, marže i zásoba Kč jsou nulové
pro zboží 98760-98779 (např. pečivo, maso nebo ovoce/zelenina)
není možné stanovit zatížení a tím i výnos a marži, protože jde
o skupinové zboží, např. veškeré pečivo, které není prodáváno
pod samostatnými kódy zboží
pro přesný výpočet výnosů a marží proto doporučujeme pro každý druh
zboží použít samostatné číslo zboží a skupinová čísla zboží
nepoužívat
týká se to skupinových čísel zboží:
98762 - Zboží 19% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 9% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
v Inventuře by se tato čísla zboží neměla vůbec vyskytovat
prodej pomocí skupinových čísel zboží zkresluje informaci o celkovém
výnosu a marži z prodeje
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

- zásoba MJ obsahuje počet provedených změn

2002.08.19b / 09:00
01) POS - Grafy
- upravena tržba
- pro
F2
F3
F4
F5
F6

98762
98763
98764
98765
98766

DPH 22%
Ovoce / zelenina
Pečivo
DPH 5%
Maso

se bere obrat do tržby a stejný do zatížení - zisk a marže
jsou nulové
- dochází ke zkreslení zisku, pro skupinové zboží nelze stanovit
zdrojovou cenu

2002.08.19a / 01:00
01) Pohyby / Nápočty / Grafy - POS
- pro POS musí být zaškrtnut parametr POS v Servis / Konfigurace / Doklady,
pro velkoobchod ne
- doplněny grafy pro POS
101 - Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
112 - POS - Prodej Kč (bez DPH)
113 - POS - Zatížení Kč (bez DPH)
114 - POS - Zisk Kč (bez DPH)
115 - POS - Marže % (bez DPH)
116 - POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
201 - Nápočet
209 - Nápočet
210 - Nápočet
211 - Nápočet
301 - T /
312 - T /
313 - T /
314 - T /
315 - T /
316 - T /

/
/
/
/

Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
POS - Prodej Kč (bez DPH)
POS - Zatížení Kč (bez DPH)
POS - Zisk Kč (bez DPH)

Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
POS - Prodej Kč (bez DPH)
POS - Zatížení Kč (bez DPH)
POS - Zisk Kč (bez DPH)
POS - Marže % (bez DPH)
POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
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401 - T /
409 - T /
410 - T /
411 - T /

Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet

/
/
/
/

Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
POS - Prodej Kč (bez DPH)
POS - Zatížení Kč (bez DPH)
POS - Zisk Kč (bez DPH)

501 - T /
512 - T /
513 - T /
514 - T /
515 - T /
516 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/
/
/

Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
POS - Prodej Kč (bez DPH)
POS - Zatížení Kč (bez DPH)
POS - Zisk Kč (bez DPH)
POS - Marže % (bez DPH)
POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)

601 - T /
609 - T /
610 - T /
611 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/

Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet

/
/
/
/

Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
POS - Prodej Kč (bez DPH)
POS - Zatížení Kč (bez DPH)
POS - Zisk Kč (bez DPH)

14.25 Hlášení
2020.12.30a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
001) 2108 - POS hláška 1043751
- doplněno logování

2014.12.12b / 17:00
001) Na POS vypuštěna hláška o změně datumu

2008.09.01a / 21:00
002) POS - obnoveno zobrazování hlášení programu
nemělo by mít vliv na přehlášení / ukončení pomocí ***** / ******

14.26 Import akcí MO
2021.07.29a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Import akcí MO/VO
2970 - Import akcí MO/VO - nepřepisovat DPH

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

1353

- Číselník zboží / AKCE MO/VO / 3. Nastav AKCE
- při importu akcí se nezapisuje DPH

2020.11.26a / 00:00
003) 2094 - Nepřenášet vlastní akce
- Import AKCÍ
- na MO se neaktualizují Pole Cena09/Cena19/Cena29 = vlastní akce
- na straně exportu i importu musí být min. tato verze programu

2014.07.04a / 00:00
002) Import akcí na MO
- na VO se nahrají požadované XLS soubory na FTP hruska.info do adresáře /www/akce
- pro delegaci na pracovníka se dá nastavit oprávnění pro přístup pouze do tohoto adresáře
- POZOR - XLS soubor NESMÍ ve svém názvu obsahovat mezery a některé speciální znaky - je
NUTnÉ nahradit
podtržítkem _
- v okně s výběrem XLS souboru k importu na MO jsou XLS soubory řazeny podle názvu, ideální je
proto
zvolit název ve tvaru:
RRRR-M-DD- ... atd.
a nejnovější XLS soubor tak bude zcela dole a obsluha přehledně uvidí, které soubory jsou nové a
ze kdy
- na MO se v Seznam zboží / AKCE MO / 1. Načti soubor *.XLS - funkce 1a. Načti soubor *.XLS z
adresáře - původní
nic nemění, jde o původní funkci pro načtení XLS souboru z adresáře
- ve stejné záložce ve spodní části vpravo doplněno - použití konzultujte se správcem:
- okno s výběrem souborů XLS na FTP - Soubory *.XLS na FTP
- funkce: Načti seznam souborů *.XLS z FTP
- načte seznam XLS souborů dostupných na FTP pro import a zobrazí je v okně nad tlačítkem
funkce
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- funkce: 1b. Načti zvolený soubor *.XLS z FTP - nový způsob - BETA
- oprávnění pro 2 nové funkce jsou stejná jako u funkce původní

14.27 Import dokladu
2020.11.27a / 00:00
003) 2101 - MO - barva řádků po importu
- upraven import
- doplněno logování

2015.10.16a / 00:00
002) Uživatel 112016/MO - CenaMJ v řádku dokladu při importu XML dokladu nebo ručním pořízení
při zjištění halířové ceny (viz bod 001) se zobrazí hlášení se sirénou:
Halířová CenaMJ [.] [.] [.] [.] - ukončete program, znovu spusťte a pokračujte v započaté akci!

2015.02.19e / 17:00
001) Import nového typu skladového dokladu - EAN ; množství ; cena 01 ; cena 02
- cena DPC se dosadí v řádku skladového dokladu do pole DPC = ObjednanoCena

2015.02.17a / 00:00
002) Import nového typu skladového dokladu - EAN ; množství ; cena 01 ; cena 02
- seznam skladových dokladů
- na pravé tlačítko myši: Import dokladu
- zvolit: 1
- zvolit partnera
- zaškrtnout: 1 - EAN ; množství ; cena 01 ; cena 02
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- spustit: Import souboru do dokladu
- ve skladových dokladech (PL, ...) se používá pouze Cena 01, tj. cena bez DPH,
Cena 02, t.j. DPC doporučená cena včetné DPH je používána pouze v pokladních
dokladech (R1, ..., O1, ... V1, ...) a není tak do řádku dokladu zapsána
pokud je zaškrtnuto pole: Zápis Z
provede se zápis Cena 01 (bez DPH) a Cena 02 (DPC s DPH) do karty zboží
- formát vstupního souboru:
===================================================
8586011330036
;14
;10.23 ;14.90 X
--------------------------------------------------1,20 EAN
21, 1 středník
22,10 množství MJ
32, 1 středník
33,10 nákupní cena bez DPH (Cena 01)
43, 1 středník
44,10 DPC - doporučená prodejní cena s DPH (Cena 02)
54, 2 CR+LF
===================================================

14.28 Import XML z VO
2016.05.06a / 09:00
002) POS - import XML
- ve funkci Zapiš do číselníku zboží se do Cena02 nezapíše
ObjednanoCena (DPC), pokud je nulová

2016.05.03b / 12:00
001) Import XML na POS - uživatel 112016
- do pole DPC = ObjednanoCena se dosadí Cena24 z VO
- upraveno

2016.05.03a / 11:00
001) Import XML na POS - uživatel 112016
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1355

1356

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- do pole DPC = ObjednanoCena se dosadí Cena24 z VO

2015.10.08a / 00:00
005) Při importu XML dokladu se v pohybech správně nastaví Číslo dokladu/Věta

FAQ - Import XML dokladů z VO
- import XML dokladů z VO je popsán zde:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?import_dokladu.htm
- postup:
- Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML - Import diskety/USB
- Číslo partnera (prodejny) - mělo by být nastaveno odběratelské číslo u VO
- v okně vlevo dole - Načti seznam dokladů
- myší zvolit konkrétní doklad + Importuj doklad
- potvrdit OK info o celkové ceně a počtu řádků dokladu
- Ano - povolit import
- potvrdit OK info o celkové ceně a počtu řádků dokladu
- importem se vytvoří nový příjmový doklad

2015.01.14b / 01:00
001) Import XML dokladu z VO na POS
- od této verze se importují do číselníku zboží nová pole pro cenovky všem uživatelům (dříve jen
112016)
- v XML dokladech jsou údaje uvedeny i dříve
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14.29 INFO z ČK
2009.12.04a / 00:00
011) POS - INFO z ČK - vpravo nahoře doplněna verze programu

2009.11.19a / 00:00
009) POS / INFO z ČK
- upraveno zobrazení, zobrazen celý název zboží ve 2 řádcích

2009.01.13b / 09:00
004) POS / AKCE + Info z ČK
- upraveno, aktuální akční cena se zobrazuje zeleně

2008.06.06a / 09:00
001) POS - INFO z ČK
- upraveno zobrazení měrné ceny pro váhové EANy

2008.04.23e / 16:00
001) spuštění programu s parametrem ICK
- upraveno

2008.01.25a / 06:00
001) INFO z čárkového kódu
- upravena práce s LCD zobrazovačem

2007.11.08a / 12:00
001) Upraveno INFO z ČK na POS
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2007.03.08b / 11:00
002) POS / INFO z ČK
- doplněn přímý tisk kusových cenovek zboží
- zcela bez použití klávesnice
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / POS / Tisk se doplní
Start EAN ... EAN pro zahájení tisku cenovek v INFO z ČK
Stop EAN .... EAN pro ukončení tisku cenovek v INFO z ČK
oba EANy musí být doplněny do číselníku čárkového kódu
a navázány na zboží v číselníku zboží
Př.:
EAN pro zahájení tisku cenovek = 1111111111111
přiřazeno zboží = 11111111
EAN pro ukončení tisku cenovek = 2222222222222
přiřazeno zboží = 22222222
tyto servisní EANy mohou být vytištěny na kartičce, kterou
obsluha použije po sejmutí pro zahájení a ukončení tisku
cenovek
po zahájení tisku cenovek se vlevo dole objeví červený text Tisk EAN
a všechny další EANy až do zadání EANu pro ukončení tisku cenovek
způsobí tisk cenovky pro zadaný EAN modulem Cenovky - po tisku
cenovky se okno Cenovky automaticky uzavře a je možné pokračovat
v zadání dalšího EANu
je nutné vždy vyčkat, až se okno s tiskem cenovek uzavře
a kurzor se objeví opět v poli pro zadání EANu

2005.10.12c / 21:00 BETA
001) ICK.bat + ICKS.bat
- do distribuce zařazeny dávky pro přímé spuštění programu v režimu:
ICK - Informace z čárkového kódu - POS
ICKS - Informace z čárkového kódu - sklad (velký EAN)
- ICK.bat obsahuje:
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manas ICK
- ICKS.bat obsahuje:
manas ICKS

2005.10.03a / 10:00 BETA
001) Servis / Konfigurace / POS / POSNEW:
- doplněn globální parametr
INFO z ČK 1024 - název zboží zarovnat zleva

2004.04.29a / 06:00
01) POS / INFO z ČK
- doplněn výpočet a zobrazení měrné ceny, zaokrouhlena na 0,10 statisticky

2003.08.19b / 22:00
01) INFO z ČK
- reklama zmenšena a umístěna do pravého horního rohu mimo
zobrazené informace

2003.01.06c / 14:00
01) INFO z ČK
- nové zobrazení
- určeno pro 800x600

2002.05.31a / 10:00
01) manas ICK - upraveno
po spuštění s parametrem ICK se program spustí přímo v panelu INFO z ČK

2002.05.30a / 09:00
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01) manas ICK
po spuštění s parametrem ICK se program spustí přímo v panelu INFO z ČK

2002.05.29a / 18:00
04) INFO z ČK - cena MJ i celkem se zaokrouhluje na desetníky statisticky
05) INFO z ČK - upraveno snímání kombinace standardních a váhových kódů

2002.05.25a / 09:00
01) Upraveno INFO z ČK
- číslo 28xxxx / 29xxxx může být přímo číslo zboží z číselníku zboží
nebo čárkový kód z číselníku čárkového kódu

2002.05.24a / 15:00
01) Upraveno INFO z ČK
- bere pouze 13-ti místný EAN s kódy 28 a 29
- ověřeno pro váhový kód 2812340012340 a 2911110012340

2002.05.23a / 16:00
10) INFO z ČK - váhové kódy 28, 29 a 291111 mají stejný význam jako v záložce Pokladna

2002.05.21b / 15:00
01) INFO z ČK - výstup i na LCD zobrazovač
- v Servis / Konfigurace / Servis musí být u LCD zaškrtnuto Povolit

2002.05.19a / 07:00
03) INFO z ČK
pro váhové čárkové kódy 28/29 zobrazí údaje o zboží a o celkové
ceně
váhový kód má tvar:
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28zzzzXXppppX
29
kde 28zzzz / 29zzzz je číslo zboží
pppp je množství, které se dělí 1.000 (nebo 10 pro kód 291111 a speciálního uživatele)

2002.05.13a / 11:00
03) Konfigurace / Další / POS / POS
lze nastavit barvu pro INFO z ČK
implicitní barva je $007FFF7F (tvar $00RRGGBB musí být zachován)
RR - red (červená)
GG - green (zelená)
BB - blue (modrá)
hexadecimální hodnoty 00 - FF
pro šedou např. všechny hodnoty stejné - Př.: $007F7F7F

2002.04.18c / 17:00
03) Konfigurace / Další / POS / POS
lze nastavit barvu pro INFO z ČK
implicitní barva je $007FFF7F (tvar $00RRGGBB musí být zachován)

14.30 Inventura POS
FAQ - Inventura POS 2015/2016
POZOR!!!
- Inventura POS MUSÍ být provedena (tedy zahájena i ukončena) v rámci jednoho měsíce
téhož roku
důvodem je zpracovaní v rámci řádků inventurních soupisek, které jsou měsíční
- Inventura POS je beze změny oproti minulým rokům, postup je samopopisný - podrobně
popsán v jednotlivých záložkách

FAQ - Inventura POS
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- inventura MUSÍ být provedena (tedy zahájena i ukončena) v rámci jednoho měsíce
důvodem je zpracovaní v rámci řádků inventurních soupisek, které jsou měsíční

2014.12.11a / 00:00
005) Inventura POS rozšířena o DPH 10%

2014.01.02a / 00:00
003) Inventura POS 2014
- beze změny oproti minulým rokům, postup je samopopisný - podrobně popsán
v jednotlivých záložkách

2013.07.31a / 00:00
002) Velmi rozsáhlé změny v jádru programu
- upravena archivace tabulek inventury POS

2013.01.01a / 00:00
006) Inventura POS 2013
- beze změny oproti minulým rokům, postup je samopopisný - podrobně popsán
v jednotlivých záložkách

FAQ - Inventura POS a DPH
- inventura POS je vůči sazbám DPH zcela transparentní, na POS se pracuje
s nákupní cenou bez DPH a s prodejní cenou včetně DPH, sazby DPH jsou brány
jako základní a snížená bez ohledu na jejich aktuální sazby v %
- jedinou vyjímkou je v sestavých uváděný Průměrný hrubý zisk z prodané Kč,
který je počítán z aktuálních sazeb DPH podle datumu přihlášení, ten ale nemá
význam pro účetní ani daňové vyhodnocení inventury
pokud je inventura vyhodnocena v roce 2011 nebo v roce 2012 po provedeném
přecenění, kdy se prodejní ceny včetně DPH navýší o 4% pro zboží se sníženou sazbu DPH,
je i tento údaj stanoven správně, pouze v případě, že by byla inventura vyhodnocena
v roce 2012 ještě před přeceněním by tento údaj o hrubém zisku byl zkreslen
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o 4% u zboží ve snížené sazbě DPH, kdy toto zboží by bylo v prodejních cenách
s DPH 10%, ale sazba DPH by již byla (automaticky) nastavena pro rok 2012 na 14%

2011.07.13a / 00:00
005) Inventura POS
- v původním okně
- v Inventurní soupiska, Číselník zboží a Číselník obalů doplněna funkce
Celá obrazovka
pro zobrazení na celé obrazovce

2011.02.15a / 12:00
001) POS / Inventura
- okno zvětšeno na celou obrazovku
001) POS / Inventura / Inventurní soupiska / Tisk
- funkce je ekvivalentní k funkci
POS / Inventura / Inventura POS / 4. Tiskové sestavy
Inventurní soupiska + DPH
nastavení nákupní a prodejní ceny se převezme právě z této
záložky
- v sestavě na konci rozšířeny informace o obalech:
před zahájením inventury MUSÍ být nastaveny ceny všech použitých
obalů, aby pak zásoba Kč obalů v inventurní soupisce byla správná
Př.:
Stav zásob obalů
DPH 0%
DPH sníž.
DPH zákl.
CELKEM
===========================================================================
============
Zásoba
Kč
3 171.00
0.00
0.00
3 171.00
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Zásoba
á 3 Kč
6 198.00
0.00
0.00
12 396.00
-------------------------------------------------------------------------------------Zásoba O1
MJ
2 066.00
0.00
0.00
2 066.00
Zásoba O2
MJ
0.00
0.00
0.00
0.00
-------------------------------------------------------------------------------------Zásoba O1+O2 MJ
2 066.00
0.00
0.00
2 066.00
===========================================================================
============

INV E NTURA P O S
- inventura je stejná jako v minulém roce
- spustí se: POS / Inventura
- inventura je samopopisná, v záložkách odpovídajících jednotlivým
krokům inventury je uveden podrobný popis
důležité informace jsou zvýrazněny
- inventuru proveďte mimo běžný provoz prodejny
- archivace číselníku zboží a obalů se provede automaticky
DOPORUČUJEME ale provést zálohu VŠECH tabulek

2010.01.09a / 20:00
001) Inventura POS - upraveno

2010.01.04a / 13:00
004) Inventura POS
- upraveno logování

2009.12.31a / 00:00
004) Inventura POS je zcela transparentní vůči změně sazby DPH od 1.1.2010
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2009.12.27a / 12:00
005) Inventurní soupiska / Import dokladu
- automaticky se nastaví parametry důležité pro Inventuru:
- nastaví se volba 1
- zaškrtne se Nastav cena_MJ jako cenu
- typ ceny se nastaví na 30 - Zdrojová cena

2009.03.18a / 14:00
001) Oprava inventury - upraveno
- Servis / Data / Doplnění dat / vpravo dole Solawa
bere se jako stav pred inventurou posledni stav pred 6.1.2009
generování může trvat delší dobu, kontrolni generování trvalo 1 hodinu
generování je provedeno transakčně, během generování NESMÍ
s daty pracovat jiný uživatel (číselník zboží, pohyby)
002) Karta zboží / Inventura
- doplněn obsah polí Double_11 a Currency_11 - poslední stav před inventurou
např. pro Solawa je pro číslo zboží 66582 uvedeno 103 kusů a 10.598 Kč,
což je poslední pohyb na pokladně R2 5.1.2009 v 15:45 před inventurou
Solawa CisloZbozi:[66582] DruhDokladu:[R2] ZasobaMJ:[103] ZasobaKc:[10598]
DatumServer:[2009.01.05 15:45:30] DatumServerRRRRMMDD:[20090105]
Double_11:[103] Currency_11:[10598]

2009.03.17a / 00:00
002) Oprava inventury
- Servis / Data / Doplnění dat / vpravo dole Solawa
bere se jako stav pred inventurou posledni stav pred 6.1.2009
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2009.03.10a / 11:00
003) Oprava inventury
- Servis / Data / Doplnění dat / vpravo dole Solawa
oprávnění: 8682 Solawa
POUZE pro NexusDB
Postup:
- pomoci SQL se vytvori seznam vsech pohybu zbozi 2008+2009/1 agendy XX
serazeny podle cisla zbozi a datumu serveru
na serveru MUSÍ existovat tabulky:
XX81Z_00
XX82Z_00
XX83Z_00
XX84Z_00
XX85Z_00
XX86Z_00
XX87Z_00
XX88Z_00
XX89Z_00
XX8AZ_00
XX8BZ_00
XX8CZ_00
XX91Z_00
- za stav pred inventurou se bere posledni stav
pred druhem dokladu PD (inventurni stav) v roce 2009
pokud pro zbozi neexistuje pohyb na dokladu PD
bere se jako stav pred inventurou posledni stav pred 7.1.2009
- stav pred inventurou se doplni do karty zbozi do poli:
Double_11 = ZasobaMJ pred inventurou
Currency_11 = ZasobaKc pred inventurou
stavy se pred provedenim funkce vynuluji
v pohybech zbozi je zapsana zasoba POUZE jako cele cislo,
NELZE ziskat udaje o zasobe vcetne desetinnych mist
- prubeh se loguje do souboru \TEMP\SOLAWA.txt
- ignoruji se stavy specialnich druhu zbozi:
98760 - Láhve vrácené
98762 - Zboží 19% DPH
98763 - Ovoce a zelenina
98764 - Pečivo
98765 - Zboží 9% DPH
98766 - Maso
98769 - Stravenky
98770 - Platební karty
98771 - Visa
98772 - Stravenky vlastní
98773 - Vklad/výběr hotovosti
98774 - Odečet ze všech nákupů
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98775 - Odměna
98888 - zaokrouhlení
- po provedeni je mozne pouzit standardni inventurni sestavy
napr.
POS / Inventura / Rozbory / Tisk - Inventurni rozdily
- generovani muze trvat delsi dobu
- funkci lze opakovat
004) POS / Inventura POS
- ze zpracování, sestav i rozborů vyloučena speciální čísla zboží:
98760 - Láhve vrácené
98762 - Zboží 19% DPH
98763 - Ovoce a zelenina
98764 - Pečivo
98765 - Zboží 9% DPH
98766 - Maso
98769 - Stravenky
98770 - Platební karty
98771 - Visa
98772 - Stravenky vlastní
98773 - Vklad/výběr hotovosti
98774 - Odečet ze všech nákupů
98775 - Odměna
98888 - zaokrouhlení

2009.02.11b / 18:00
001) POS / Inventura / Servis / Dodatečné vyhodnocení inventury / Dodatečné vyhodnocení inventury
- upraveno pro zpracování dat za leden + únor 2009
- funkce je podstatně urychlena - pracuje nyní transakčně
POZOR - ES manas ale NESMÍ být spuštěn na jiném počítači !!!
Tuto funkci lze použít POUZE pro dodatečné vyhodnocení inventury v lednu a únoru 2009!
Všechny inventurní soupisky MUSÍ být pořízeny POUZE v lednu 2009!

2009.01.12b / 13:00
001) Inventura POS / Dodatečné vyhodnocení inventury
- zvětšena prodleva mezi následnými archivacemi pro odlišení názvů archivů
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2009.01.07a / 09:00
002) Inventura POS
- potlačena archivace tabulky XX__ZP00, která způsobovala v některých případech
(z nepochopitelných důvodů) problémy
- 3. Ukonči a vyhodnoť inventuru
- datumy inventurní soupisky od/do se nastaví 1.1.2008 - 1.1.2028
- 2. Inventurní soupiska
- po zaškrtnutí
Odblokovat = vstup do Inventurní soupisky po ukončení inventury
je možné dělat opravy v Inventurní soupisce i po ukončení inventury a
následné je možné provést Dodatečné vyhodnocení inventury

FAQ - Inventura POS
- na všech počítačích, na kterých je inventura pořizována, by měla být
nainstalována plná aktuální verze programu - manas.exe / manasNX.exe,
zjednodušená verze pro POS - manasPOS.exe / manasPOSnx.exe funkci
POS / Inventura neobsahuje

2009.01.03a / 12:00
001) Dodatečné vyhodnocení inventury
- tuto funkci Vám doporučujeme použít i po již provedené inventuře
v lednu 2009
- POS / Inventura / Inventura POS / Servis / Dodatečné vyhodnocení inventury
POZOR - tuto funkci spusťte POUZE pokud je na ostatních počítačích ukončen program!
je to z důvodu transakčního zpracování nastavení Cena01 + Currency_01
z dostupných přijímacích listů od roku 2006 (transakční zpracování funkci
podstatně urychlí, vyžaduje ale výlučný přístup k datům)
Tuto funkci lze použít POUZE pro dodatečné vyhodnocení inventury v lednu 2009!
- oprávnění: 8672 Dodatečné vyhodnocení inventury
- postup dodatečného vyhodnocení inventury je následující:
- je zaarchivován aktuální stav číselníku zboží a obalů
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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- postupně ze všech přijímacích listů od roku 2006 je aktualizována Cena01
(nákupní cena) a Currency_01 (poslední nákupní cena)
poslední nákupní cena je VELMI důležitá při vyhodnocení inventury v nákupních cenách,
údaj mohl být v průběhu roku zkreslen např. chybným zadáním příjmu (nákupní
cena omylem zadána bez desetinné tečky, sejmutí EAN do ceny, ...)
zpracování je podstatně rychlejší, protože pracuje v transakčním režimu,
který ale vyžaduje výlučný přístup k datům
- je zaarchivován aktuální stav číselníku zboží a obalů
- je vynulována zásoba zboží i obalů v číselníku zboží a obalů
- z inventurních soupisek je nastavena inventurní zásoba zboží a obalů
- je zaarchivován aktuální stav číselníku zboží a obalů
- proběhne standardní vyhodnocení inventury
- je zaarchivován aktuální stav číselníku zboží a obalů
- protože od doby zahájení inventury mohlo dojít k pořizování dokladů
(příjmy, prodeje POS, ...), aktualizují se zásoby zboží a obalů o všechny
takovéto pohyby až do reálného aktuálního stavu
tím dojde k ošetření stavu, kdy nebyla inventura standardně uzavřena
a vyhodnocena a po inventuře se již zboží nakupuje i prodává
- je zaarchivován aktuální stav číselníku zboží a obalů
- rychlost provedení funkce velmi záleží na množství dat (= velikosti prodejny)
a výkonu počítačů serveru i klienta
na testovacích datech menší prodejny při použití velmi výkonného PC
na serveru a klientovi trvalo celé zpracování asi 6 minut
- funkce byla ověřena na zboží, u kterého byla inventurou nastavena
inventurní zásoba a toto zboží bylo po inventuře nakoupeno a prodáno na POS
pohyby zboží provedené v lednu 2009 ještě před zahájením inventury
(bere se datum a čas prvního pořízeného řádku inventurní soupisky)
nemají na zpracování touto funkcí vliv
správnost lze ověřit v Servis / Číselníky / Číselník zboží, ...
ve funkcích Nákup a Pohyb - t.j. správné nastavení inventurního stavu
typem dokladu PD (inventurní soupiska) a případné pohyby zboží
uskutečněné po zahájení inventury
002) Inventura POS
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v záložce
1. Zahaj inventuru
a
3. Ukonči a vyhodnoť inventuru
a dále ve funkci
Servis / Data / Inventura / 3. Ukonči a vyhodnoť inventuru
doplněny zaškrtávací parametry:
- 2006 ... při zaškrtnutí se budou zpracovávat přijímací listy z roku 2006
- 2007 ... při zaškrtnutí se budou zpracovávat přijímací listy z roku 2007
- 2008 ... při zaškrtnutí se budou zpracovávat přijímací listy z roku 2008
DOPORUČUJEME ponechat zaškrtnuté
- 2009 ... při zaškrtnutí se budou zpracovávat přijímací listy z roku 2009
DOPORUČUJEME ponechat zaškrtnuté
- Transakce (bez provozu) ... funkce se spustí v transakčním režimu a bude
PODSTATNĚ rychlejší, na ostatních počítačích
ale doporučujeme ukončit program
- dále doplněna zaškrtávací pole pro volbu tabulek k archivaci:
PD ... inventurní soupiska
PL ... přijímací listy
FP ... proforma faktura (jiný typ inventury)
PW ... proforma faktura přijatá (jiný typ inventury)
IN ... informace o stavu inventury
Z2 ... číselník zboží
O2 ... číselník obalů
CK ... číselník EANů
ZS ... číselník skupin zboží
MO ... nápočty (grafy)
PC ... číselník PC + konfigurace
ZP ... příjmy zboží
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Z_ ... pohyby zboží
doporučujeme zvolit všechny typy tabulek, minimálně Z2 (číselník zboží)
a O2 (číselník obalů)
archivují se pouze existující tabulky
- pokud není žádné z výše uvedených polí zaškrtnuto chová se inventura
stejně jako v roce 2008, t.j. bez archivace důležitých tabulek a bez
nastavení Cena01 + Currency_01 při zahájení a ukončení inventury

2009.01.01b / 17:00
- upraveno nastavení poslední nákupní ceny z přijímacích listů

2008.12.30c / 12:00
001) Inventura POS - nastavení posledních nákupních cen (Cena01) z příjmových
listů
- funkce pro nastavení pole Cena 01 v kartě zboží z příjmů zboží (přijímacích
listů) - pole Cena 01 (nákupní cena) slouží k ocenění inventury
v nákupních cenách
současně se aktualizuje i pole Currency_01 - Poslední nákupní cena
funkce čte řádky všech přijímacích listů od 1.1.2006 a obě pole
v kartě zboží aktualizuje
- pole Cena01 (nákupní cena) a Currency_01 (Poslední nákupní cena)
mohou obsahovat po chybném ručním zadání nebo importu dat nesprávné
hodnoty a ty mohou i jen v několika položkách velmi výrazně zkreslit
stav inventury v nákupních cenách
funkce proto postupně zpracovává všechny nákupy na přijímacích listech
od 1.1.2006 a obě pole postupně aktualizuje až do současného
aktuálního stavu
funkce tak eliminuje problémy s inventurami v minulých letech
- funkce se spustí automaticky při zahájení inventury a také na začátku
ukončení inventury, aby se eliminovalo případné použití starších
verzí programu při zadání inventury
- funkce je dostupná v
Servis / Data / Inventura:
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Nastavení Cena01 (poslední nákupní cena) z příjmových listů
- oprávnění: 8670 Nastavení Cena01 z příjmových listů
- automaticky se archivuje stav číselníku zboží před i po provedení funkce
- funkci můžete použít i opakovaně mimo inventuru
- funkce může trvat mnoho minut podle množství příjmů
- funkce je dostupná pouze v modulu POS
- na konci funkce se zobrazí informace o půběhu, např.:
Původní zásoba Kč v:
Cena01
= 53436.20
Currency_01 = 62278.15
Nová zásoba Kč v:
Cena01
= 61551.07
Currency_01 = 70393.03
- funkce je dostupná POUZE pro uživatele ES manas s uhrazenou podporou
pro rok 2009

2008.12.30b / 08:00
001) Inventura POS / 0. Archivace dat
Uživatelé ES manas s uhrazenou podporou pro rok 2009 mají automaticky
při zahájení i ukončení inventury všechny tabulky důležité pro inventuru
zálohovány ve tvaru:
RRRRMMDD_HHMMSS_XXXXXX_tabulka
kde
RRRRMMDD_HHMMSS je datum a čas,
XXXXXX číslo licence a
tabulka označení původní tabulky
Uživatelé bez podpory pro rok 2009 musí požádat svého správce dat
o ruční archivaci dat v datovém adresáři serveru při vypnutém serveru
při zahájení i ukončení a vyhodnocení inventury.
002) Servis / Data / Inventura
- doplněna funkce (dole):
Archivace všech tabulek důležitých pro inventuru
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oprávnění: 8669 Archivace všech tabulek důležitých pro inventuru
pro ověření archivace, která bude automaticky spuštěna při zahájení
a ukončení inventury
lze provést opakovaně, pokaždé se zaarchivuje aktuální stav
platí pro FlashFiler i NexusDB

2008.04.28b / 12:00
003) Inventura POS
- zrušeno použití tabulky zboží se stavy před inventurou s názvem
xx__Z207, místo ní se použije běžný číselník zboží xx__Z201

2008.04.28a / 00:00
002) Inventura POS
- doplněno otevření všech číselníků potřebných k pořízení skladového
dokladu

2008.02.25b / 06:00
002) Inventura POS / 4. Tiskové sestavy
- Zdroj pro nákupní cenu bez DPH rozšířen o:
6 - DPCAkcniCenaBezDPH / zdrojová cena z posledního nákupu před 2.1.2008
v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
7 - DPCAkcniCenaSDPH / nákupní cena z posledního nákupu před 2.1.2008
v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
pokud by některá z těchto cen byla nulová (neexistuje pro toto zboží
zápis v tabulce nákupů) bere se obsah pole ZdrojovaCena z aktuálního
číselníku zboží, pokud i potom je výsledek nulový bere se poslední
nákupní cena (pole Currency_01) nebo pokud je i ta nulová tak Cena02
- pro generování a tisk inventurní soupisky po provedeném kroku 001)
doporučuji zvolit jako
Zdroj pro nákupní cenu bez DPH:
6 - DPCAkcniCenaBezDPH / zdrojová cena z posledního nákupu před 2.1.2008
v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
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nebo
7 - DPCAkcniCenaSDPH / nákupní cena z posledního nákupu před 2.1.2008
v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
a Zdroj pro prodejní cenu včetně DPH:
1 - pole ObjednanoCena v řádku inventurní soupisky - odpovídá poli Cena 02
v okamžiku inventury
2 - pole Cena02 (prodejní cena včetně DPH) v aktuálním číselníku zboží
před generováním je nutné se přihlásit do ledna 2008, tedy do měsíce,
kdy byla provedena inventura POS
jako nejvhodnější a nejsprávnější požaduji kombinaci:
Zdroj pro nákupní cenu bez DPH:
6 - DPCAkcniCenaBezDPH / zdrojová cena z posledního nákupu před 2.1.2008
v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
a Zdroj pro prodejní cenu včetně DPH:
1 - pole ObjednanoCena v řádku inventurní soupisky - odpovídá poli Cena 02
v okamžiku inventury

2008.02.19b / 11:00
001) Inventura POS
- smyslem inventury je pořídit k datu inventury aktuální soupis zboží,
které je skladem
v ES manas se inventura POS pořizuje samostatnou funkcí a inventurní
soupisky se zadávají do samostatného typu dokladu - PD - Inventurní soupiska
inventura POS byla v aktuální podobě do programu zařazena na konci
roku 2006 a poprve použita na začátku ledna 2007 a jak v dokumentaci
tak v samotném okně inventury POS, která je samopopisná a vše je
přímo v jednotlivých krocích popsáno, je uvedeno:
Tato verze programu by měla být nainstalována na všech počítačích,
na kterých se bude inventura pořizovat a zpracovávat.
starší verze programu totiž uvedenou funkčnost neměly a mohly pracovat
jinak
v řádcích dokladů inventurní soupisky jsou tak uložena prvotní data
inventury - množství zboží a vázaných obalů a samostatných obalů
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k ocenění pořízeného zboží při inventuře se použije:
- v ceně prodejní (včetně DPH), t.j. aktuální obsah pole Cena02 v
číselníku zboží - tato hodnota je v řádku inventurní soupisky zapsána
v poli ObjednanoCena
- v ceně nákupní (bez DPH) - aktuální obsah pole ZdrojovaCena
v číselníku zboží se zapíše do řádku inventurní soupisky do pole CenaMJ
pokud není obsah polí Cena02 nebo ZdrojovaCena v číselníku zboží
správný, např. pokud byla inventura provedena před přeceněním na DPH 9%
ve snížené sazbě DPH a nebo naopak měla být provedena ještě s DPH 5%
je možné použít doplněnou funkci Inventurní soupiska + DPH s výběrem
zdroje, ze kterého se pro číslo zboží v řádku inventurní soupisky
bude čerpat informace o nákupní (ZdrojovaCena) ceně bez DPH a prodejní
(Cena02) ceně včetně DPH pro ocenění inventury:
jako zdroj pro nákupní cenu bez DPH je možné zvolit:
1 - pole CenaMJ v řádku inventurní soupisky, které obsahuje
v okamžiku pořízení obsah pole ZdrojovaCena z číselníku zboží
2 - pole ZdrojovaCena (nákupní cena bez DPH) v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
3 - pole ZdrojovaCena (nákupní cena bez DPH) v archivním číselníku zboží aa__Z207
4 - pole Currency_01 (poslední nákupní cena bez DPH) v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
pokud je hodnota pole Currency_01 nulová, použije se obsah pole ZdrojovaCena
5 - pole Currency_01 (poslední nákupní cena bez DPH) v archivním číselníku zboží aa__Z207
pokud je hodnota pole Currency_01 nulová, použije se obsah pole ZdrojovaCena
jako zdroj pro prodejní cenu včetně DPH je možné zvolit:
1 - pole ObjednanoCena v řádku inventurní soupisky, které obsahuje
v okamžiku pořízení obsah pole Cena02 z číselníku zboží
2 - pole Cena02 (prodejní cena včetně DPH) v aktuálním číselníku zboží aa__Z201
3 - pole Cena02 (prodejní cena včetně DPH) v archivním číselníku zboží aa__Z207
- 4. Tiskové sestavy
- sestava - Inventurní soupiska + DPH
- musíte být přihlášeni v měsíci a roku, kdy byla inventura provedena
- obsahuje pouze zboží a obaly pořízené při inventuře do
inventurní soupisky a to členěné podle DPH
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- doplněna možnost volby cen pro ocenění, viz výše
- pro použití
Cena02 / ZdrojovaCena/ Currency_01 = PosledniNakupniCena
z jiného než aktuálního číselníku zboží - např. zaarchivovaného před
zahájením inventury nebo po jejím ukončení je nutné takový
číselník zboží, t.j. tabulku
aa__Z201
kde aa je označení agendy
překopírovat s přejmenováním na aa__Z207 do datového adresáře
serveru
např. aktuální tabulka MZ__Z201 obsahuje aktuální číselník zboží,
původní zaarchivovaný číselník zboží, který se také jmenoval
MZ__Z201 se přejmenuje na MZ__Z207 a umístí se do datového
adresáře serveru

2008.01.22d / 12:00
001) Inventura POS
- původní tiskové sestavy přesunuty do nové záložky Rozbory
- 4. Tiskové sestavy
- nová sestava - Inventurní soupiska + DPH
- obsahuje pouze zboží a obaly pořízené při inventuře do
inventurní soupisky a to členěné podle DPH
- u řádku zboží, u kterého je prodejní cena menší než nákupní
(zdrojová) je uveden text
CENA!
Příklad výstupu:
INVENTURA - Inventurní soupiska
Strana :

1

Inventurní zásoba
Číslo Název zboží
MJ
DPH
DPC Kč
NC
Kč
MJ
Kč/DPC
Kč/NC
===========================================================================
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===================================
111 Kelímek 0,25
ks
0.45
628.000
1256.00
282.60
222 Kelímek 0,5
ks
0.00
647.000
1941.00
0.00
1004 Šunková klob.Váhala
kg
116.00
8.500
1266.50
986.00
1009 Bratisl.kolečko Váhala
kg
61.00
17.400
1374.60
1061.40
...
551259 Kuře 1,1kg kalibr
ks
56.92
4.000
219.60
227.67 CENA!
...
95001164 Pošli recept ! SVĚT ŽENY
ks
4.72
41.000
241.90
193.52
95001165 Překvapení v kuchyni
ks
19.90
5.000
124.50
99.50

2

2.00

2

3.00

1

149.00

1

79.00

1

54.90

1

5.90

1

24.90

1377

Stav zásob zboží v nákupních (NC) a prodejních cenách (DPC)
DPH 0%
DPH sníž.
DPH zákl.
CELKEM
===========================================================================
============
Nákup (NC) Kč
0.00
2 370 383.94
361 869.89
2 732 253.82
Prodej (DPC) Kč
0.00
1 339 243.88
506 955.60
1 846 199.48
===========================================================================
============
Průměrný hrubý zisk z prodané Kč =

-0.4586 Kč

Stav zásob obalů
DPH 0%
DPH sníž.
DPH zákl.
CELKEM
===========================================================================
============
Zásoba
Kč
66 531.00
0.00
0.00
66 531.00
===========================================================================
============

2008.01.10b / 09:00
003) Inventura POS / Inventura POS / Inventurní soupiska
- doplněn sloupec ObjednanoCena
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(zcela vpravo) obsahuje obsah pole Cena02 (prodejní MO cena včetně DPH)
při pořízení

2008.01.10a / 06:00
004) Inventura POS
- 2. Inventurní soupiska
- při zaškrtnutí pole Odblokovat je možné inventurní soupisku spustit
i bez zahájení inventury

2008.01.03a / 00:00
002) Inventura POS - 4. Tiskové sestavy
- Tisk - stav ...
ignoruje zboží 98760-98775, 98888, 99999 stejně jako ostatní sestavy
- Tisk - INVENTURA
lze povolit tisk položek, pro které je Manko záporné/nulové/kladné
- místo číselné sazby DPH je uvedeno DPH základní/snížená sazba
tisk tak lze provést kdykoliv i po změně DPH

2007.12.19e / 19:00
003) POS - inventura
- jako kusy se zadává i zboží zadané pouze číslem, názvem nebo EANem

2007.12.19b / 12:00
001) Inventura POS
- při pořízení inventury znamená
počet*EAN
počet kusů

2007.01.02e / 21:00
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002) Doplnění popisu Inventury POS
0. Archivace dat
Před zahájením inventury zálohujte číselník zboží a obalů
aa__Z201 + aa__O201
kde aa je označení agendy, např. XX
DOPORUČUJEME ale provést zálohu VŠECH tabulek.
2. Inventurní soupiska
Spustí se pořízení dokladu typu PD - Inventurní soupiska.
Jedná se o doklad příjmového typu BEZ aktualizace zásob.
...
Aby se pohyby zboží a obalů z inventurních soupisek objevily v nápočtech
a grafech, je nutné doklady, do kterých byly pořízeny uzavřít, stejně jako
jiné typy dokladů.
Pokud neexistuje v mustrech mustr pro typ dokladu PD - Inventurní
soupisky, je možné převzít mustr určený pro PL - Přijímací list
následujícím postupem:
v Servis / 2. Sklad/POS v záložce Šablona/mustr a Šablona/mustr
dosaďte do pole PD - Inv. soup. (původní obsah pravděpodobně 119)
hodnotu z pole PL - přij. list (původní obsah pravděpodobně 124).

FAQ - Inventura POS
001) Stáhněte si a na všech počítačích nainstalujte aktuální verzi programu
instmanasLITE 2007.01.01c/18:00
Funkce POS / Inventura je samopopisná, všechny kroky jsou popsány
přímo v programu.
002) Popis inventury:
Inventura slouží k vyčíslení rozdílů mezi aktuálním fyzickým (inventurním)
stavem zásob zboží a aktuálním stavem dokladovým - ten je uložen
v číselníku zboží v kartě zboží v polích ZasobaMJ, ZasobaKc a ZdrojovaCena
Současně slouží k nastavení aktuálních inventurních stavů zboží jako
stavu počátečního, a to do polí ZasobaMJ a ZasobaKc. - do pole ZasobaMJ
se dosadí množství MJ z Inventurní soupisky, do pole ZasobaKc se dosadí
ZasobaMJ * ZdrojovaCena.
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01 ... nákupní cena
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3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži.
Výsledky poslední inventury jsou dostupné v číselníku zboží v kartě zboží
v záložce Inventura.
Při inventuře se zároveň se zbožím nastaví i stavy obalů v číselníku obalů.
Tato verze programu by měla být nainstalována na všech počítačích, na kterých
se bude inventura pořizovat a zpracovávat.
Důležitá pole v číselníku zboží (dostupná v SQL dotazech):
ZasobaMJ ... aktuální zásoba zboží v množství MJ
ZasobaKc ... celková aktuální zásoba zboží v Kč
ZdrojovaCena ... průměrná pořizovací cena zboží v Kč
(vážený aritmetický průměr)
Cena01 ... nákupní cena bez DPH
Cena02 ... konečná prodejní cena s DPH (včetně marže)
Currency_01 ... poslední nákupní cena
Double_11,PocatecniStavMJ ... zásoba před inventurou v MJ
Currency_11 ... zásoba před inventurou v Kč
Double_12,InventuraMJ ... zásoba po inventuře v MJ
Currency_12 ... zásoba po inventuře v Kč
InventuraDatum ... datum poslední inventury
Inventura0Kc ... zásoba po inventuře v Kč pro 0% DPH
Inventura5Kc ... zásoba po inventuře v Kč pro 5% DPH
Inventura22Kc ... zásoba po inventuře v Kč pro 19% DPH
0. Archivace dat
Před zahájením inventury zálohujte číselník zboží a obalů
aa__Z201 + aa__O201
kde aa je označení agendy, např. XX
DOPORUČUJEME ale provést zálohu VŠECH tabulek.
Při spuštění kroku 3. Ukonči a vyhodnoť inventuru se aktuální stav
číselníku zboží, číselníku obalů a inventurních soupisek implicitně
archivuje v souboru [\TEMP\Inventura_rrrrmmdd_hhmmss.TXT]
z něj může být obnoven na vyžádání po zaslání dodavateli programu.
1. Zahaj inventuru
- otevře se tabulka aa__IN00
- pokud v této tabulce existuje věta s číslem 98765, byla již inventura zahájena
a jen se o této skutečnosti zobrazí zpráva
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- pokud věta 98765 neexistuje, vytvoří se po povolení a do pole Datum
se dosadí aktuální datum a čas - tím se inventura zahájí
Inventura by měla probíhat při zavřené prodejně bez pohybu zboží a obalů.
2. Inventurní soupiska
Spustí se pořízení dokladu typu PD - Inventurní soupiska.
Jedná se o doklad příjmového typu BEZ aktualizace zásob.
Pro pořízení inventury založte Nový doklad a jako partnera zvolte partnera
s označením Inventura - pokud neexistuje doplňte jej do číselníku partnerů.
Doklad může mít maximálně 5000 řádků, doporučujeme tedy inventuru
rozdělit do několika dokladů např. podle pracovníků, kteří inventuru
provádí a např. regálů - jméno pracovníka a označení regálu, případně
další informace doporučujeme v Hlavičce dokladu zadat do pole Poznámka
pro pozdější dohledání.
V řádcích dokladu (POZOR - max. 5000 řádků na doklad) se postupně zadají
inventurní stavy veškerého zboží na prodejně zadáním ve vstupním poli:
počet_kusů * EAN
počet_kusů * číslo_zboží
počet_kusů * název_zboží
Řádky dokladu lze naimportovat - pravé tlačítko myši v Seznamu dokladů
a zvolit Import dokladu - v okně importu se zvolí volba
1 - čárkový kód;množství_MJ a zaškrtne zaškrtávací pole
Nastav cena_MJ jako cenu: a nastaví se cena 30 = Zdrojová cena
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01 ... nákupní cena
3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži, nastavenou v konfiguraci.
U polí ZdrojovaCena a Currency_01 se testuje, zda jsou v rozmezí
Cena02/4 ... Cena02*4, jinak se obě tato pole nulují, protože
pravděpodobně obsahují nesmyslnou hodnotu - nákupní cena by neměla
být nižší než 1/4 nebo vyšší než 4-násobek prodejní ceny.
Při importu musí být zvoleno nenulové číslo partnera.
Aby se pohyby zboží a obalů z inventurních soupisek objevily v nápočtech
a grafech, je nutné doklady, do kterých byly pořízeny uzavřít, stejně jako
jiné typy dokladů.
Pokud neexistuje v mustrech mustr pro typ dokladu PD - Inventurní
soupisky, je možné převzít mustr určený pro PL - Přijímací list
následujícím postupem:
v Servis / 2. Sklad/POS v záložce Šablona/mustr a Šablona/mustr
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dosaďte do pole PD - Inv. soup. (původní obsah pravděpodobně 119)
hodnotu z pole PL - přij. list (původní obsah pravděpodobně 124).
3. Ukonči a vyhodnoť inventuru
Do pole Implicitní marže (počáteční nastavení se převezme z
konfigurace) nastavte obvykle používanou marži - ta se použije
v případě, že zboží z Inventurní soupisky má nulovou nebo
zápornou Zdrojovou cenu.
Pro spuštění kroku 3 na všechny dotazy zvolte Ano:
Máte pořízeny inventurní soupisky veškerého zboží a obalů?
Opravdu chcete ukončit a vyhodnotit inventuru?
Tuto funkci NELZE opakovat - opravdu chcete pokračovat?
Současně se zbožím se aktualizují i údaje o obalech.
POZOR - tuto funkci spusťte až po pořízení VŠECH inventurních stavů zboží v kroku 2!
003) Příklad sestavy
Zásoby - ZBOŽÍ
stav aktuální

Číslo Název skupiny
Zásoba Kč /NC
Zásoba
Kč / PC Zisk z prod. Kč
===========================================================================
=====================
1 OVOCE
714 532.39
755
253.94
0.0059
2 JIŽNÍ PLODY
1 103 033.94
1 201
765.78
0.0336
3 BRAMBORY
221 853.10
311
799.71
0.2405
...
Stav zásob v nákupních a prodejních cenách
DPH 0%
DPH 5%
DPH 19%
CELKEM
===========================================================================
======
Nákup Kč
0.00
47 683 406.90
20 676 096.67
68 359
503.57
Prodej Kč
0.00
54 203 268.41
23 064 441.45
77 267
709.86
===========================================================================
======
Průměrný hrubý zisk z prodané Kč =

0.0340 Kč
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004) Servisní funkce užitečné pro Inventuru - pouze v případě nestandardního postupu
inventury
Servis / Data / Inventura
- Nuluj zboží
- funkce vynuluje následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ
ZasobaKc
InventuraMJ
Inventura0Kc
Inventura5Kc
Inventura22Kc
- Nulování - stav před inventurou
- funkce vynuluje následující pole v číselníku zboží:
Double_11
Currency_11
- Nulování - stav po inventuře
- funkce vynuluje následující pole v číselníku zboží:
Double_12
Currency_12
- Aktuální zásoby -> stav před inventurou
- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ -> Double_11
ZasobaKc -> Currency_11
- Stav po inventuře -> aktuální zásoby
- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
Double_12 -> ZasobaMJ
Currency_12 -> ZasobaKc
- Aktuální zásoby -> stav po inventuře
- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ -> Double_12
ZasobaKc -> Currency_12
- Stav po inventuře -> přičtení k aktuálním zásobám
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- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ + Double_12 -> ZasobaMJ
ZasobaKc + Currency_12 -> ZasobaKc

2007.01.02c / 14:00
002) Doplnění popisu Inventury POS
U polí ZdrojovaCena a Currency_01 se testuje, zda jsou v rozmezí
Cena02/4 ... Cena02*4, jinak se obě tato pole nulují, protože
pravděpodobně obsahují nesmyslnou hodnotu - nákupní cena by neměla
být nižší než 1/4 nebo vyšší než 4-násobek prodejní ceny.
Při importu musí být zvoleno nenulové číslo partnera.

2007.01.02b / 11:00
003) Doplnění popisu Inventury POS
Řádky dokladu lze naimportovat - pravé tlačítko myši v Seznamu dokladů
a zvolit Import dokladu - v okně importu se zvolí volba
1 - čárkový kód;množství_MJ a zaškrtne zaškrtávací pole
Nastav cena_MJ jako cenu: a nastaví se cena 30 = Zdrojová cena
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01 ... nákupní cena
3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži, nastavenou v konfiguraci.
004) Inventura POS
- doplněna záložka Servis a v ní funkce
Vynulování MnozstviMJ v řádcích vybraného dokladu
oprávnění: 8499 Inventura POS - Vynulování MnozstviMJ v řádcích
funkce se provede nad dokladem, který je v seznamu Inventurních soupisek
označen jako aktivní (vybraný)
funkce ve všech řádcích takového dokladu vynuluje pole MnozstviMJ
a CenaMJ a doklad tak nijak neovlivní krok 3. Vyhodnocení inventury
obsah původního dokladu je uchován v souboru:
\TEMP\ZruseniDokladu_cislo_rrrrmmdd_hhmmss.TXT
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2007.01.01a / 00:00
024) Doplněna oprávnění:
8471 Inventura POS - 1. Zahaj inventuru
8472 Inventura POS - 2. Inventurní soupiska
8473 Inventura POS - 3. Ukonči a vyhodnoť INV
8474 Inventura POS - Tisk protokolu
8475 Inventura POS - Tisk logu
8476 Inventura POS - Tisk počátečních stavů
8477 Inventura POS - Tisk Z - stav před INV
8478 Inventura POS - Tisk Z - stav po INV
8479 Inventura POS - Tisk Z - stav aktuální
8480 Inventura POS - Tisk Z - INV rozdíly
8481 Inventura POS - Informace o pořízení
8482 Inventura POS - Inv. soupiska Export
8483 Inventura POS - Inv. soupiska Export SQL
8484 Inventura POS - Zboží - Export
8485 Inventura POS - Zboží - Export SQL
8486 Inventura POS - Obaly - Export
8487 Inventura POS - Obaly - Export SQL
8488 Inventura POS - Pouze ukončení inventury
8489 Inventura POS - Tisk Z - stav před INV
8490 Inventura POS - Tisk Z - stav po INV
8491 Inventura POS - Tisk Z - stav aktuální
8492 Inventura POS - Tisk Z - INV rozdíly
8493 Inventura POS - Tisk Z - Zásoby
8494 Inventura POS - Tisk O - Zásoby
8495 Inventura POS - Tisk - Zásoby podle skupin
8496 Inventura POS - Tisk Z - INVENTURA
8497 Inventura POS - Tisk O - INVENTURA

2004.12.21a / 06:00
02) POS / Inventura
- Zahaj inventuru
- do tabulky XX__IN00.FF2 doplní větu číslo 98765 a aktuální datum a čas
- Ukonči a vyhodnoť inventuru
- v tabulce XX__IN00.FF2 zruší větu číslo 98765
- Inventurní soupiska
- neaktualizuje zásoby na skladě
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- pouze při zahájené inventuře - v tabulce XX__IN00.FF2 musí být věta číslo 98765

2002.12.30a / 12:00
01) Inventura
- Servis / Data / Cena[x]*Koef - Cena[y]
při převodu zdrojové ceny do libovolné ceny 1-29 pro pozdější
pořízení inventury formou přijímacího listu ve zdrojových cenách použijte:
Cena[x] ... 30 (zdrojová cena, nově doplněno)
Cena[y] ... 1-29 (libovolná cena, do které se dosadí původní zdrojová cena)
Koef ... 1.0
- pro pořízení inventury v původních zdrojových cenách doplňte do číselníku
partnerů partnera např. 1000 Inventura a v záložce Zařazení zadejte do pole
Typ ceny číslo ceny, do které byla předchozí operací dosazena původní
zdrojová cena, při pořízení PL se tato cena bude automaticky nabízet

2002.09.04a / 07:00
02) Inventura
- doplněna funkce pro dosazení aktuálního stavu zásob do stavu zásob po inventuře

Inventurni stav obalu (Obal1):
SELECT
Obal1,o.Nazev AS NazevObalu,DPHObalu1,CenaObalu1,
SUM(PocetObalu1) As PocetObalu,SUM(PocetObalu1*CenaObalu1)
CelkemCenaObalu
FROM
PL71Y_PD, PL__O201 o
WHERE
(obal1<>0) and (obal1=o.cislo)
GROUP BY
obal1,o.nazev,dphobalu1,cenaobalu1
ORDER BY
obal1
Inventurni stav obalu - CELKEM (Obal1):
SELECT
SUM(PocetObalu1) As PocetObalu,SUM(PocetObalu1*CenaObalu1)
CelkemCenaObalu
FROM
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PL71Y_PD
WHERE
(obal1<>0)
Inventurni stav zbozi - DPH 5%:
SELECT
CisloZbozi,z.Nazev AS NazevZbozi,DPH,z.ZdrojovaCena,z.Cena02,
SUM(MnozstviMJ) As CelkemMJ,
SUM(MnozstviMJ*z.ZdrojovaCena) CelkemKcZdroj,
SUM(MnozstviMJ*z.Cena02) CelkemKc02
FROM
PL71Y_PD, PL__Z201 z
WHERE
(DPH=1) and (cislozbozi=z.cislo)
GROUP BY
cislozbozi,z.nazev,dph,z.ZdrojovaCena,z.Cena02
ORDER BY
cislozbozi
Inventurni stav zbozi - DPH 5% - CELKEM:
SELECT
SUM(MnozstviMJ) As CelkemMJ,
SUM(MnozstviMJ*z.ZdrojovaCena) CelkemKcZdroj,
SUM(MnozstviMJ*z.Cena02) CelkemKc02
FROM
PL71Y_PD, PL__Z201 z
WHERE
(DPH=1) and (cislozbozi=z.cislo)
Inventurni stav zbozi - DPH 19%:
SELECT
CisloZbozi,z.Nazev AS NazevZbozo,DPH,z.ZdrojovaCena,z.Cena02,
SUM(MnozstviMJ) As CelkemMJ,
SUM(MnozstviMJ*z.ZdrojovaCena) CelkemKcZdroj,
SUM(MnozstviMJ*z.Cena02) CelkemKc02
FROM
PL71Y_PD, PL__Z201 z
WHERE
(DPH=2) and (cislozbozi=z.cislo)
GROUP BY
cislozbozi,z.nazev,dph,z.ZdrojovaCena,z.Cena02
ORDER BY
cislozbozi
Inventurni stav zbozi - DPH 19% - CELKEM:
SELECT
SUM(MnozstviMJ) As CelkemMJ,
SUM(MnozstviMJ*z.ZdrojovaCena) CelkemKcZdroj,
SUM(MnozstviMJ*z.Cena02) CelkemKc02
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FROM
PL71Y_PD, PL__Z201 z
WHERE
(DPH=2) and (cislozbozi=z.cislo)

Inventura POS 2009
Tento krok doporučujeme!
Stáhněte si a na všech počítačích, které budou použity při pořízení dat
a vlastní zpracování Inventury, nainstalujte aktuální verzi programu
instmanasUPDATE.exe / instmanasUPDATEnx.exe min. 2009.01.01b/17:00
instmanasUPDATEpos.exe / instmanasUPDATEposNX.exe min. 2009.01.01b/17:00
Novinky v inventuře POS 2009
Inventura probíhá stejně jako v roce 2008. Je doplněna o řadu úprav a funkcí
na základě zkušeností jednotlivých uživatelů s inventurou provedenou v roce 2008
a obsahuje 2 zcela nové funkce:
1) Automatická archivace všech důležitých tabulek při zahájení a ukončení
inventury
- tím se odstraní první problém dřívějších inventur, kdy data nebyla
před inventurou zálohována (přestože informace o NUTNOSTI data zálohovat
byla tučné vyznačena), při jakýchkoliv nesrovnalostech jsou tak dispozici
všechna důležitá data před zahájením a po ukončení inventury a mohou
být zaslána k analýze autorovi programu
2) Automatické nastavení nákupní ceny Cena01 a Poslední nákupní ceny
Currency_01 ze všech dostupných přijímacích listů od roku 2006
- tím se eliminuje druhý problém, a to sice ocenění inventury v nákupních
cenách
při pořizování příjmů v průběhu roku, ale i dříve, mohlo dojít k chybnému
zadání dat - např. chybějící desetinná tečka v ceně a tím příjem zboží
za o 2 řády vyšší cenu nebo např. sejmutí EANu do cen zboží - v takovém
případě potom mohlo dojít i výraznému zkreslení v součtech různých
nápočtů, rozborů, grafů nebo inventury

2009.01.01b / 17:00
002) Na počítači, na kterém bude provedeno zahájení a ukončení inventury
(měl by být stejný) použijte min. TUTO verzi programu: 2009.01.01b / 17:00
- upraveno nastavení poslední nákupní ceny z přijímacích listů
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2008.12.30c / 12:00
001) Inventura POS - nastavení posledních nákupních cen (Cena01) z příjmových
listů
- funkce pro nastavení pole Cena 01 v kartě zboží z příjmů zboží (přijímacích
listů) - pole Cena 01 (nákupní cena) slouží k ocenění inventury
v nákupních cenách
současně se aktualizuje i pole Currency_01 - Poslední nákupní cena
funkce čte řádky všech přijímacích listů od 1.1.2006 a obě pole
v kartě zboží aktualizuje
- pole Cena01 (nákupní cena) a Currency_01 (Poslední nákupní cena)
mohou obsahovat po chybném ručním zadání nebo importu dat nesprávné
hodnoty a ty mohou i jen v několika položkách velmi výrazně zkreslit
stav inventury v nákupních cenách
funkce proto postupně zpracovává všechny nákupy na přijímacích listech
od 1.1.2006 a obě pole postupně aktualizuje až do současného
aktuálního stavu
funkce tak eliminuje problémy s inventurami v minulých letech
- funkce se spustí automaticky při zahájení inventury a také na začátku
ukončení inventury, aby se eliminovalo případné použití starších
verzí programu při zadání inventury
- funkce je dostupná v
Servis / Data / Inventura:
Nastavení Cena01 (poslední nákupní cena) z příjmových listů
- oprávnění: 8670 Nastavení Cena01 z příjmových listů
- automaticky se archivuje stav číselníku zboží před i po provedení funkce
- funkci můžete použít i opakovaně mimo inventuru
- funkce může trvat mnoho minut podle množství příjmů
- funkce je dostupná pouze v modulu POS
- na konci funkce se zobrazí informace o půběhu, např.:
Původní zásoba Kč v:
Cena01
= 53436.20
Currency_01 = 62278.15
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Nová zásoba Kč v:
Cena01
= 61551.07
Currency_01 = 70393.03
- funkce je dostupná POUZE pro uživatele ES manas s uhrazenou podporou
pro rok 2009

2008.12.30b / 08:00
001) Inventura POS / 0. Archivace dat
Uživatelé ES manas s uhrazenou podporou pro rok 2009 mají automaticky
při zahájení i ukončení inventury všechny tabulky důležité pro inventuru
zálohovány ve tvaru:
RRRRMMDD_HHMMSS_XXXXXX_tabulka
kde
RRRRMMDD_HHMMSS je datum a čas,
XXXXXX číslo licence a
tabulka označení původní tabulky
Uživatelé bez podpory pro rok 2009 musí požádat svého správce dat
o ruční archivaci dat v datovém adresáři serveru při vypnutém serveru
při zahájení i ukončení a vyhodnocení inventury.
002) Servis / Data / Inventura
- doplněna funkce (dole):
Archivace všech tabulek důležitých pro inventuru
oprávnění: 8669 Archivace všech tabulek důležitých pro inventuru
pro ověření archivace, která bude automaticky spuštěna při zahájení
a ukončení inventury
lze provést opakovaně, pokaždé se zaarchivuje aktuální stav
platí pro FlashFiler i NexusDB
Funkce POS / Inventura je samopopisná, všechny kroky jsou popsány
přímo v programu.
002) Popis inventury:
Inventura slouží k vyčíslení rozdílů mezi aktuálním fyzickým (inventurním)
stavem zásob zboží a aktuálním stavem dokladovým - ten je uložen
v číselníku zboží v kartě zboží v polích ZasobaMJ, ZasobaKc a ZdrojovaCena
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Současně slouží k nastavení aktuálních inventurních stavů zboží jako
stavu počátečního, a to do polí ZasobaMJ a ZasobaKc. - do pole ZasobaMJ
se dosadí množství MJ z Inventurní soupisky, do pole ZasobaKc se dosadí
ZasobaMJ * ZdrojovaCena.
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01 ... nákupní cena
3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži.
Výsledky poslední inventury jsou dostupné v číselníku zboží v kartě zboží
v záložce Inventura.
Při inventuře se zároveň se zbožím nastaví i stavy obalů v číselníku obalů.
Tato verze programu by měla být nainstalována na všech počítačích, na kterých
se bude inventura pořizovat a zpracovávat.
Důležitá pole v číselníku zboží (dostupná v SQL dotazech):
ZasobaMJ ... aktuální zásoba zboží v množství MJ
ZasobaKc ... celková aktuální zásoba zboží v Kč
ZdrojovaCena ... průměrná pořizovací cena zboží v Kč
(vážený aritmetický průměr)
Cena01 ... nákupní cena bez DPH
Cena02 ... konečná prodejní cena s DPH (včetně marže)
Currency_01 ... poslední nákupní cena
Double_11,PocatecniStavMJ ... zásoba před inventurou v MJ
Currency_11 ... zásoba před inventurou v Kč
Double_12,InventuraMJ ... zásoba po inventuře v MJ
Currency_12 ... zásoba po inventuře v Kč
InventuraDatum ... datum poslední inventury
Inventura0Kc ... zásoba po inventuře v Kč pro 0% DPH
Inventura5Kc ... zásoba po inventuře v Kč pro 9% DPH
Inventura22Kc ... zásoba po inventuře v Kč pro 19% DPH
0. Archivace dat
Před zahájením inventury zálohujte číselník zboží a obalů
aa__Z201 + aa__O201
kde aa je označení agendy, např. XX
DOPORUČUJEME ale provést zálohu VŠECH tabulek.
Při spuštění kroku 3. Ukonči a vyhodnoť inventuru se aktuální stav
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číselníku zboží, číselníku obalů a inventurních soupisek implicitně
archivuje v souboru [\TEMP\Inventura_rrrrmmdd_hhmmss.TXT]
z něj může být obnoven na vyžádání po zaslání dodavateli programu.
1. Zahaj inventuru
- otevře se tabulka aa__IN00
- pokud v této tabulce existuje věta s číslem 98765, byla již inventura zahájena
a jen se o této skutečnosti zobrazí zpráva
- pokud věta 98765 neexistuje, vytvoří se po povolení a do pole Datum
se dosadí aktuální datum a čas - tím se inventura zahájí
Inventura by měla probíhat při zavřené prodejně bez pohybu zboží a obalů.
2. Inventurní soupiska
Spustí se pořízení dokladu typu PD - Inventurní soupiska.
Jedná se o doklad příjmového typu BEZ aktualizace zásob.
Pro pořízení inventury založte Nový doklad a jako partnera zvolte partnera
s označením Inventura - pokud neexistuje doplňte jej do číselníku partnerů.
Doklad může mít maximálně 5000 řádků, doporučujeme tedy inventuru
rozdělit do několika dokladů např. podle pracovníků, kteří inventuru
provádí a např. regálů - jméno pracovníka a označení regálu, případně
další informace doporučujeme v Hlavičce dokladu zadat do pole Poznámka
pro pozdější dohledání.
V řádcích dokladu (POZOR - max. 5000 řádků na doklad) se postupně zadají
inventurní stavy veškerého zboží na prodejně zadáním ve vstupním poli:
počet_kusů * EAN
počet_kusů * číslo_zboží
počet_kusů * název_zboží
Řádky dokladu lze naimportovat - pravé tlačítko myši v Seznamu dokladů
a zvolit Import dokladu - v okně importu se zvolí volba
1 - čárkový kód;množství_MJ a zaškrtne zaškrtávací pole
Nastav cena_MJ jako cenu: a nastaví se cena 30 = Zdrojová cena
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01 ... nákupní cena
3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži, nastavenou v konfiguraci.
U polí ZdrojovaCena a Currency_01 se testuje, zda jsou v rozmezí
Cena02/4 ... Cena02*4, jinak se obě tato pole nulují, protože
pravděpodobně obsahují nesmyslnou hodnotu - nákupní cena by neměla
být nižší než 1/4 nebo vyšší než 4-násobek prodejní ceny.
Při importu musí být zvoleno nenulové číslo partnera.
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Aby se pohyby zboží a obalů z inventurních soupisek objevily v nápočtech
a grafech, je nutné doklady, do kterých byly pořízeny uzavřít, stejně jako
jiné typy dokladů.
Pokud neexistuje v mustrech mustr pro typ dokladu PD - Inventurní
soupisky, je možné převzít mustr určený pro PL - Přijímací list
následujícím postupem:
v Servis / 2. Sklad/POS v záložce Šablona/mustr a Šablona/mustr
dosaďte do pole PD - Inv. soup. (původní obsah pravděpodobně 119)
hodnotu z pole PL - přij. list (původní obsah pravděpodobně 124).
3. Ukonči a vyhodnoť inventuru
Do pole Implicitní marže (počáteční nastavení se převezme z
konfigurace) nastavte obvykle používanou marži - ta se použije
v případě, že zboží z Inventurní soupisky má nulovou nebo
zápornou Zdrojovou cenu.
Pro spuštění kroku 3 na všechny dotazy zvolte Ano:
Máte pořízeny inventurní soupisky veškerého zboží a obalů?
Opravdu chcete ukončit a vyhodnotit inventuru?
Tuto funkci NELZE opakovat - opravdu chcete pokračovat?
Současně se zbožím se aktualizují i údaje o obalech.
POZOR - tuto funkci spusťte až po pořízení VŠECH inventurních stavů zboží v kroku 2!
4. Tiskové sestavy
003) Příklad sestavy
Zásoby - ZBOŽÍ
stav aktuální

Číslo Název skupiny
Zásoba Kč /NC
Zásoba Kč /
PC Zisk z prod. Kč
===========================================================================
=====================
1 OVOCE
714 532.39
755
253.94
0.0059
2 JIŽNÍ PLODY
1 103 033.94
1 201
765.78
0.0336
3 BRAMBORY
221 853.10
311
799.71
0.2405
...
Stav zásob v nákupních a prodejních cenách
DPH
CELKEM
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===========================================================================
======
Nákup Kč
0.00
47 683 406.90
20 676 096.67
68 359
503.57
Prodej Kč
0.00
54 203 268.41
23 064 441.45
77 267
709.86
===========================================================================
======
Průměrný hrubý zisk z prodané Kč =

0.0340 Kč

Rozbory
Servis
004) Servisní funkce užitečné pro Inventuru - pouze v případě nestandardního postupu
inventury
Servis / Data / Inventura
- Nuluj zboží
- funkce vynuluje následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ
ZasobaKc
InventuraMJ
Inventura0Kc
Inventura5Kc
Inventura22Kc
- Nulování - stav před inventurou
- funkce vynuluje následující pole v číselníku zboží:
Double_11
Currency_11
- Nulování - stav po inventuře
- funkce vynuluje následující pole v číselníku zboží:
Double_12
Currency_12
- Aktuální zásoby -> stav před inventurou
- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ -> Double_11
ZasobaKc -> Currency_11
- Stav po inventuře -> aktuální zásoby
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- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
Double_12 -> ZasobaMJ
Currency_12 -> ZasobaKc
- Aktuální zásoby -> stav po inventuře
- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ -> Double_12
ZasobaKc -> Currency_12
- Stav po inventuře -> přičtení k aktuálním zásobám
- funkce dosadí následující pole v číselníku zboží:
ZasobaMJ + Double_12 -> ZasobaMJ
ZasobaKc + Currency_12 -> ZasobaKc
Inventurní soupiska
Číselník zboží
Číselník obalů

Inventura obaly
SELECT
CisloZbozi,
Obal2,
PocetObalu2,
CenaObalu2
FROM
LIB2Y_PD
WHERE
Obal2<>0
ORDER BY
CisloZbozi
Inventura obaly
SELECT
SUM(PocetObalu2) AS PocetObalu
FROM
(
SELECT
CisloZbozi,
Obal2,
PocetObalu2,
CenaObalu2
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FROM
LIB2Y_PD
WHERE
Obal2<>0
ORDER BY
CisloZbozi
) AS x
WHERE
CisloZbozi<>3
Inventura zbozi
SELECT
pd.CisloZbozi,
pd.MnozstviMJ,
pd.CenaMJ,
z.Cena00,
z.Cena01,
z.Cena02,
z.ZdrojovaCena,
z.Nazev
FROM
LIB2Y_PD AS pd, LI__Z201 AS z
WHERE
(pd.CisloZbozi=z.Cislo)
ORDER BY
CisloZbozi

14.31 K1 pro POS
2011.03.14a / 12:00
004) POS / Bilance skladu K1
- 2/4 doplněn doklad PD - Inventurní soupiska
- 2/4 rozšířeny volby POS:
Pokladny bez DPH
Příjmový doklad s DPH
Výdajový doklad s DPH
Inv. soupiska PD bez DPH
Zdrojová cena s DPH
Př.:
- v únoru 2011 provedena inventura POS do Inventurní soupisky
PD, ceny včetně DPH
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- příjem prováděn v PL - Přijímací list v cenách bez DPH
- výdej prováděn v DL - Dodací list v cenách bez DPH
- prodej prováděn na pokladnách R1 a O1 v cenách včetně DPH
- v okně K1 1/4 zvolte:
2011 / 02 - únor
Další
- v okně K1 2/4 zvolte:
Označ vše
a) pro bilanci skladu včetně DPH v POS:
- zrušte zaškrtnutí u Pokladny bez DPH
- zaškrtněte Příjmový doklad s DPH
- zaškrtněte Výdajový doklad s DPH
- zaškrtněte Zdrojová cena s DPH
b) pro bilanci skladu bez DPH v POS:
- zaškrtněte Pokladny bez DPH
- zaškrtněte Inv. soupiska PD bez DPH
Další

2009.10.13a / 00:00
006) Upravena K1 pro POS

2007.05.19a / 09:00
002) Sklad/POS - Bilance skladu/POS K1
- upravena práce s vratnými lahvemi

2005.07.05b / 15:00
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001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Rozbory
- K1 zdrojová cena 4 des. místa
při zaškrtnutí se při výpočtu bilance skladu (K1) průměrná zdrojová cena
zaokrouhluje na 4 desetinná místa (typ Currency), stejně jako Zdrojová cena
uložená v číselníku zboží
při nezaškrtnutí se může projevit rozdíl mezi oběma samostatně počítanými
průměrnými zdrojovými cenami (vážený aritmetický průměr)
+/- 0.00005 Kč - MJ
a může se pak projevit při velkém počtu MJ (0,01 Kč při 100 MJ atd.)

2005.01.18b / 19:00
02) K1
- pro POS lze K1 generovat v cenách
bez DPH (zaškrtnout Pokladny bez DPH)
nebo
s DPH (zaškrtnout Ostatní doklady s DPH)

2002.08.17a / 21:00
03) Sklad / Rozbory / Bilance [K1] ... pro sklad i pro POS
A) pro POS
a) vybrat rok a měsíc
b) Další
c) zaškrtnutí vybrat tabulky
d) pro POS zaškrtnout:
90xxx
Příjem s DPH ... výsledky budou včetně DPH a budou korespondovat
s vyúčtováním POS
nebo
90xxx
Pokladny bez DPH ... výnos bude skutečný bez DPH
Jméno souboru PS (1)
Jméno generovaného souboru PS (2)
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... pro správný výpočet bilance je nutné znát stav zásob
k 1. dni ve zvoleném měsíci - je uložen v souboru PS (1),
který byl vygenerován při generování bilance v předešlém
měsíci jako soubor (2) se stavem zásob k 1. dni následujícího
měsíce
Př.:
v lednu je pomocí přijímacího listu přijat inventurní stav
zásob (v cenách bez DPH) - Jméno souboru PS zůstane prázdné
a do jména generovaného souboru PS se zadá C:\20020201.PS
(soubor PS se vygeneruje k 1. dni následujícího měsíce)
v únoru:
Jméno souboru PS: C:\20020201.PS
Jméno generovaného souboru PS: C:\20020301.PS
e) Další
f) po analýze tabulek Další
g) po ukončení zpracování tabulek (po Konec) Tisk
... na konci je celkový přehled za zboží a za obaly
Soubor PS
Celkový prodej zboží v Kč = Hotovost - Láhve prodané
= Tržba + Stravenky - Láhve prodané
Celkový prodej obalů v Kč = Láhve prodané
Pro vyhledání záporného výnosu při prodeji zboží doplněno vpravo:
~~~ ... výnos < - 1.000,-- Kč
~~ ... výnos < - 100,-- Kč
~ ... výnos < - 0,-- Kč
Speciální význam zboží pro POS:
klávesa

číslo zboží

Shift+F2

98772

Stravenky vlastní / Odměna čerpání

Shift+F3
Shift+F4

98774
98775

Odečet ze všech nákupů
Odměna - tvorba

Shift+F5
Shift+F6

98770
98771

MasterCard
Visa

Ctrl +F2

98773

Vklady a výběry hotovosti

F2
F3

98762
98763

DPH 22%
Ovoce / zelenina
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F4
F5
F6
F9
F10

98764
98765
98766
98769
98760

Pečivo
DPH 5%
Maso
Stravenky
Láhve

Pro zboží 98760-98775 nelze výpočtem stanovit konečnou zásobu,
zatížení, výnos ani marži
Výsledky v tabulkách na konci Celkem Obaly a Celkem Zboží
jsou součtem výsledků za jednotlivé položky

14.32 Klávesové zkratky
2017.06.27a / 00:00
003) POS
- dostupná klávesová zkratka Shift + F7

14.33 Koeficient měrné ceny
2004.04.25a / 10:00
04) Ukázka SQL dotazu na straně serveru pro výpočet měrné ceny na POS zaokrouhlené na 0,10
statisticky:
SELECT
Cislo,Nazev,case when rabat<>0.0 then Round(cena02/rabat*10.0)/10.0 else
Round(cena02*10.0)/10.0 end as MernaCena
FROM
xx__z201

2004.04.24d / 22:00
05) Ukázka SQL dotazu na straně serveru pro dělení nulovým pole Rabat (Koeficient měrné ceny):
SELECT
rabat,case when rabat<>0.0 then 1/rabat else 1 end
FROM
hr__z201
ORDER BY
Rabat

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

2004.04.19a / 08:00
03) Číselník zboží
- pole Hmotnost (v gramech) přesunuto na úvodní záložku Uživatel
- doplněno pole Koeficient měrné ceny - pole Rabat
- implicitně 1.0 (0.0 = 1.0)
- pro přepočet ceny na měrnou cenu (za měrnou jednotku)

14.34 Konfigurace
2020.02.03a / 00:00
005) V manasPOSnx.exe pro uživatele 112016 povolena funkce
Servis / Konfigurace [ADMIN 112016]

2015.02.20a / 00:00
002) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Omezení
- lze nastavit žlutě podsvícená pole
- Množství MJ
- Cena MJ
- doplněno zaškrtávací pole
Zapnout omezení - žlutá pole
implicitně vypnuto
na maximální absolutní hodnotu, kterou lze v POS (POSNEW) zadat
jde o síťový parametr a projeví se po nastavení na všech pokladnách od této verze
programu
- lze tak omezit například maximálně zadávané množství na 999 a tím
z chybného zadání vyloučit běžné 5-ti místné číslo zboží nebo EAN8/EAN13
maximálně zadávanou cenu lze omezit např. na 9999 nebo 99999, jde jak o
jednotkovou cenu za MJ zboží, také ale například o částku zadávanou pomocí
Fx kláves (platební karta, ...)
výrazně tak lze omezit možnost chybného zadání
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2014.01.22a / 00:00
001) Servis / Konfigurace - 3. POS + 3. POS - bez dotyku - LCD/Displej
- sjednoceny obě konfigurace v záložkách LCD/Displej
nastavení je zcela totožné a je jedno, ve které funkci změny provedete
- Nulování LCD (dekadicky 0-255)
- doplněno dalších 8 polí na celkový počet 16 pro nastavení ESC sekvencí před odesláním řádků do
LCD
- doporučené nastavení pro LCD BA 66
1B 5B 32 4A ... Delete display
1B 5B 31 3B 31 48 ... Position cursor - na pozici 1. znaku v 1. řádku
1B 52 32 ... Set country code - 852 Latin 2 - v LCD se zvolí typ kódování L2 (nebo ASCII, pokud by
to nebylo úspěšné)
Nastavení polí:
27 91 50 74
27 91 49 59
49 72 27 82
50 0 0 0
- dokumentace k LCD BA66:
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_CZ/CZ/Support/Downloads/POSLotterySystems/
Manuals/BAxx/BAxx_node.html
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/326050/publicationFile/8460/
BA66_RS232_Display_Operating_Manual_english.pdf
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/326052/publicationFile/8239/
BA66_RS232_Character_Appendix_english.pdf
- doplněn parametr + podstatně přepracováno odesílání dat do LCD pro 4-řádkové LCD:
- 4 řádky LCD
- přehled parametrů LCD v manas.ini:
- řetězec:
LCD / COM
POS / INI_LCD_Parity
- číslo:
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POS / INI_LCD_Bits
POS / INI_LCD_Stop
LCD / Bd
Doklady / PosLCDKod
Doklady / PosLCDNul1
Doklady / PosLCDNul2
Doklady / PosLCDNul3
Doklady / PosLCDNul4
Doklady / PosLCDNul5
Doklady / PosLCDNul6
Doklady / PosLCDNul7
Doklady / PosLCDNul8
Doklady / PosLCDNul9
Doklady / PosLCDNul10
Doklady / PosLCDNul11
Doklady / PosLCDNul12
Doklady / PosLCDNul13
Doklady / PosLCDNul14
Doklady / PosLCDNul15
Doklady / PosLCDNul16
- bool:
LCD / SW
LCD / HW
LCD / Povolit
LCD / ZamenitPoradiRadku
Doklady / LCDBAT
Doklady / INI_PosLCDCRLFOK
Doklady / INI_POSLCD4radkyOK
- doplněno logování parametrů a komunikace s LCD
- po spuštění / ukončení programu se na LCD zobrazí: Pokladna otevřena / uzavřena
- v názvu zboží nepoužívejte hranaté závorky [] - na LCD by se mohly chybně zobrazit
- nastavení a práce s LCD je popsána v dokumentaci zde:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?lcd_zobrazovac.htm
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?lcd_star_scd122.htm
- implicitní ESC sekvence pro nulování LCD je 0C hex = 12
použije se, pokud není nastaven žádný znak pro nulování LCD a nejsou zapnuty 4 řádky LCD
- připravujeme použití LCD displeje pro zobrazení až 4 řádků - bude v následujících verzích programu

2014.01.21a / 00:00
001) Servis / Konfigurace - 3. POS (plná funkce) - LCD/Displej
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- doplněn lokální zaškrtávací parametr
Po odeslání řádku poslat CR+LF

2014.01.16a / 00:00
001) Servis / Konfigurace
- doplněna funkce 3. POS - bez dotyku
- vyřazeno nastavení dotykových prvků
- v záložce LCD doplněno nastavení zbylých parametrů COM portu LCD:
- Parity ... standardně N
- Bits ... standardně 8
- Stop bits ... standardně 1

2009.01.08b / 15:00
002) Potlačen lokální parametr POS lokální - parametr POS MUSÍ být nastaven jednotně
pro celou agendu

2008.03.13a / 10:00
001) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady - neplatí pro uživatele 112016
- 2 lokální parametry (vlevo dole):
Kusy místo balení na PL
Kusy místo balení na ostatních skladových dokladech
implicitně nezaškrtnuty
platí pouze pro POS

2006.02.21a / 12:00
001) POS
- v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS v záložce Doklady #2
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lze vpravo dole v zaškrtávacím globálním parametru OEC/POS/OO+OD
vypnout zadání řádku přes dvoj/trojpole při pořízení objednávky
odběratele a objednávky dodavateli

2005.10.01a / 09:00 BETA
005) Servis / Konfigurace / POSNEW:
- zaškrtávací pole:
- INFO z ČK 1024x768
- ČK 240000/281111/291111 automat na vracení lahví
- Povolení kombinací kláves na POS / POSNEW / POSNEW2:
- F2/F3/F4/F5/F6/F9/F10
- Ctrl+F5
- Shift+F2/F3/F4/F5/F6
===> při nezaškrtnutí je funkce blokována
- vše jsou globalni parametry

2005.05.08a / 21:00
01) Servis / Konfigurace:
- POS / Rozbory #1 + Rozbory #2
- pro jednotlivé speciální kódy zboží 98760 - 98779 a obal1, obal2 (Láhve)
je možné nastavit:
- pro Rozbory POS #2:
Hotovost:
-1 = odečte se
0 = beze změny
+1 = přičte se
Tržba:
-1 = odečte se
0 = beze změny
+1 = přičte se
DPH:
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-1 = odečte se
0 = beze změny
+1 = přičte se
- pro K1 / POS:
K1:
-1 = záporně
0 = není
+1 = kladně
- POS / DPH:
- Doklad s DPH
- zaškrtnuté doklady mají ceny uvedeny včetně DPH
- parametry pro K1 / POS:
- Pokladna R1-8/O1-8/V1-8 s DPH
... při zaškrtnutí jsou doklady pokladen včetně DPH (implicitně)
- K1 bez DPH
... při zaškrtnutí se generuje K1 / POS bez DPH (implicitně)
- PS bez DPH
... při zaškrtnutí se v K1 / POS pracuje s počátečními stavy bez DPH (implicitně)
- Cena zboží s DPH
- zaškrtnutá cena 00 - 29 v číselníku zboží je včetně DPH
- Cena obalu s DPH
- při zaškrtnutí je cena obalu v číselníku obalů včetně DPH

2005.01.07a / 12:00
02) Servis / Konfigurace / POS / POS
- Záložka Doklady
- lokální parametr
- lze vybrat implicitní záložku dole pro Sklad/POS záložku Doklady
1. Základ
2. Tisk Win
3. SQL
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4. Účetnictví
5. Export
- Záložka Řádky
- lokální parametr
1. POS součty
2. Řádky
3. DPC
4. Import
5. Tisk Win
6. Export
7. POS Info
- lze vybrat implicitní záložku dole pro Sklad/POS záložku Řádky

2004.04.29c / 17:00
01) Konfigurace / POS / POS
- doplněno zaškrtávací pole
Zaokrouhlení řádku paragonu - zaškrtnuto = 0,10 statisticky, jinak 0,01
- implicitně se nastaví jako zaškrtnuté
- má význam pro vážené zboží s váhovým čárkovým kódem, např.:
2912291014001

26.11.2001/09:00
v Konfigurace / Další / POS / POS je možné omezit zpracování pokladen volbou pouze používaných

14.35 Kopie účtenky
2021.12.14c / 12:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) 4150 - POS - Kopie účtenky
- upraveno
- doplněny logy
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2020.08.29a / 20:00
001) 2044 - POS - Kopie účtenky
- upraveno
- pouze uživatel 112016
- **** ... v okně POS NEW (modré okno)
- poslední doklad
- v seznamu dokladů POS NEW:
- Opakování tisku
- EET - účtenka
- zvolený doklad
- tam, kde je MISPOS01.BAT prosím vytvořte
novou dávku
MISPOS11.BAT
s obsahem:
copy C:\MIS2000\TEMP\PRINTER2.TXT LPT1
pro tisk 2. účtenky - kopie pro zákazníka

14.36 Láhve
2020.03.24c / 18:00
001) EAN pro automat na vracení lahví na MO
- vedle 291111 doplněn nový 291230

14.37 manasPOSnx.exe
2016.05.20a / 00:00
001) manasPOSnx.exe - uživatel 112016
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- zadaný řádek, který přesáhne cenu 5.000 Kč, se automaticky zruší s chybovým
hlášením

14.38 Manipulační poplatek
2017.01.26a / 00:00
006) POS - Aktuální stav manipulačních poplatků
- týká se těchto speciálních čísel zboží a klávesových zkratek:
98760 - F10 = láhve
98767 - Stravenky elektronické - Shift + F7
98769 - F9 = stravenky
98770 - S+F5 = mastercard
98771 - S+F6 = visa
98772 - S+F2 = stravenky vlastni
- pro požadované manipulační poplatky doplňte do číselníku zboží tato nová
čísla zboží s požadovaným názvem a DPH:
98660 - Manip. popl. láhve
98667 - Manip. popl. strav. el.
98669 - Manip. popl. stravenky
98670 - Manip. popl. mastercard
98671 - Manip. popl. visa
98672 - Manip. popl. stravenky vlastni
a do pole Marže % nastavte požadované procento manipulačního poplatku

2017.01.04a / 00:00
001) POS - manipulační poplatek při platbě - doplněno:
- týká se těchto speciálních čísel zboží a klávesových zkratek:
98767 - Stravenky elektronické - Shift + F7
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1
- pro požadované manipulační poplatky doplňte do číselníku zboží tato nová
čísla zboží s požadovaným názvem a DPH:
98667 - Manip. popl. strav. el.
98676 - Manip. popl. pouk. upl.
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98677 - Manip. popl. rezerva #1
98678 - Manip. popl. rezerva #2
98679 - Manip. popl. rezerva #3
a do pole Marže % nastavte požadované procento manipulačního poplatku

14.39 MISPOS01.BAT - tisk paragonu
2009.11.19a / 00:00
002) Servis / Konfigurace
- TEST pro MISPOS01.BAT a MISPOS02.BAT
- doplněny testovací texty, včetně testu ořezu na tiskárně

2009.09.29b / 13:00
001) Servis / Konfigurace
- doplněny 3 nové funkce ve skupině POS:
Editace MISPOS01.BAT
... pokud dávka MISPOS01.BAT neexistuje, vytvoří se vzorová
a je nabídnuta k editaci v editoru Windows Notepad - po změně je nutné
zvolit v Notepad Soubor / Uložit a následně Soubor / Konec
... dávka MISPOS01.BAT slouží k odeslání tisku POS na paragonovou tiskárnu
postupem např.:
copy C:\manas\temp\printer.txt com1
TEST
... funkce spustí dávku MISPOS01.BAT
Editace MISPOS02.BAT
... pokud dávka MISPOS02.BAT neexistuje, vytvoří se vzorová
a je nabídnuta k editaci v editoru Windows Notepad - po změně je nutné
zvolit v Notepad Soubor / Uložit a následně Soubor / Konec
... dávka MISPOS02.BAT slouží k odeslání aktuálního řádku textu na LCD
postupem např.:
copy C:\manas\data\MISPOS02.TXT com2
TEST
... funkce spustí dávku MISPOS02.BAT
Zruš MISPOS01.BAT
... funkce po povolení zruší dávku MISPOS01.BAT - tisk POS tak bude směřovat
na standardní tiskárnu Windows

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

pod tlačítky s novými funkcemi zobrazena Cesta POS, ve které
se dávky vytváří

2009.09.29a / 00:00
001) POS
- pokud neexistuje dávka
C:\MISPOS01.BAT
\DATA\MISPOS01.BAT
nabídne se tisk prodejky na standardní tiskárnu v kódu 1250

FAQ - MISPOS01.BAT, MISPOS02.BAT, MISPOS03.BAT, soubory pro váhy
- pro uživatele 112016, 122035 a pro uživatele s nastaveným číslem prodejny
MO sítě Hruška jsou soubory umístěny v c:\ (nelze na MS Vista)
pro ostatní uživatele v podadresáři \DATA
týká se to souborů:
MISPOS01.BAT ... tisk paragonu
MISPOS02.BAT ... LCD zobrazovač
MISPOS03.BAT ... opakovaný tisk paragonu
DIGI.DAT
DIGI80.DAT
DIGI40.DAT
DIGI25.DAT
vahy.dat
v.bat
BERKELGM.TXT
berkelgm.bat
vyrobkyCL.txt

2000.08.01c / 09:30
- tisk dokladu:
- v Servis / Konfigurace / Doklad zruste zaskrtnuti Tisk POS
- vytvorte davku C:\MISPOS01.BAT, ktera bude obsahovat:
@echo off
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copy c:\mis2000\printer.txt prn
cestu k printer.txt upravte podle skutecnosti
- nemohu vyzkouset, pod Win 2000 nepracuje

2000.07.31c / 21:00
- v davce C:\MISPOS01.BAT lze definovat akce pred tiskem - napr. otevreni
supliku
davka by mohla obsahovat nasledujici (odvozeno z otevirani supliku pres COM1/COM2):
@echo off
echo 0000000000000 lpt1
- jako 1. znak na tiskarnu se generuje 1C (hexadecimalne) pro otevreni supliku

14.40 MISPOS02.BAT
Aktualizace postupu použití MISPOS02.BAT
1) MUSÍ být použita verze programu
min. 2019.10.25c
2) V Servis / Konfigurace / 3.POS / LCD/Displej
- v konfigurací NESMÍ být zaškrtnuto pole
Povolit v LCD přímo
- MUSÍ být v okně vlevo dole zaškrtnuto
pole
Spouštět MISPOS02.BAT - LCD
3) dávka MISPOS02.BAT MUSÍ být umístěna
v podadresáři
\DATA
programu
MUSÍ tedy existovat soubor:
\DATA\MISPOS02.BAT
3) ve stejném podadresáři se vytváří soubor
\DATA\MISPOS02.TXT
s texty, které se v dávce kopírují na
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COM port, na který je připojeno LCD
tento soubor s aktuálními texty za
řádek dokladu nebo celkem za doklad
vytváří program
4) dávka \DATA\MISPOS02.BAT by pro použití
COM1 portu pro připojení LCD mohla
obsahovat:
mode com1 96,n,8,1
copy c:\manas\mispos02.txt com1
- mode com1 96,n,8,1 je nastavení COM1
portu pro jeho použití
asi by šlo provést jednorázově mimo
program a zobrazení by se pravděpodobně
zrychlilo
použití mode ve Windows CMD je popsáno
například zde:
http://www.computerhope.com/modehlp.htm
http://ss64.com/nt/mode.html
com1 nahraďte použitým COM portem,
ke kterému je LCD připojen
- copy c:\manas\data\mispos02.txt com1
kopie mispos02.txt na com1 port
místo \manas\ použijte název adresáře,
ve kterém je ES manas nainstalován
nemělo by to být v Program Files
com1 nahraďte použitým COM portem,
ke kterému je LCD připojen

14.41 Mléčka
2020.08.26a / 09:00
001) 2048 - Na MO zrušení blokace Mléčka
- pouze pro uživatele 112016
- na MO (XX) na OO = Objednávka odběratele
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je možné zadat zboží, které je označeno
jako Mléčka

14.42 Mustr pokladních dokladů
2014.12.10a / 00:00 BETA
002) Doplněn mustr pokladních dokladů:
3 269 ... sazba DPH 10% ... 4,1
3 270 ... Z10 ... 12,2
3 271 ... D10 ... 12,2
3 272 ... Z10 ... 10,2
3 273 ... D10 ... 10,2
3 274 ... Z10 ... 8,2
3 275 ... D10 ... 8,2
3 276 ... Z10 ... 7,2
3 277 ... D10 ... 7,2
3 278 ... Z10 ... 6,2
3 279 ... D10 ... 6,2

2014.12.10a / 00:00 BETA
003) V hlavičce pokladního dokladu doplněna pole pro DPH 10%:
VetaUcto * 100.0 - POS - celkem zbozi 10% DPH zaklad - se zaokrouhlenim
StavZauctovani * 100.0 - POS - celkem zbozi 10% DPH zaklad - bez zaokrouhleni
tomu odpovídají pole v mustrech sestav (dříve použity k jiným účelům):
/100.0 - POS - celkem zbozi 10% DPH zaklad - se zaokrouhlenim
1 335
1 467
3 335
3 467
3 696
4 335
4 467
/100.0 - POS - celkem zbozi 10% DPH zaklad - bez zaokrouhleni
1 336
1 468
3 336
3 468
3 697
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4 336
4 468

14.43 Nové zboží
2010.12.21a / 12:00
001) POS - Nové zboží - Generování čárkových kódů
- doplněno pole Počet CK
- hodnota 0-255, uloženo v kartě zboží v poli DPCTypCenoveSkupiny24
- v kartě zboží pole v:
Základ / Počet CK
- generovaný čárkový kód má tvar:
98xxxxxx
pokud je v kartě zboží nastaven jiný čárkový kód, je použit místo
generovaného čárkového kódu
- čárkové kódy se generují přes modul
POS / Cenovky
v záložce Cenovky jsou doplněny funkce s oprávněním:
8747 Cenovky - Načti PocetCK
8748 Cenovky - Nuluj PocetCK

2008.04.21a / 00:00
002) POS / Sklad - zadání nového čísla zboží
- v okně pro zadání nového čísla zboží doplněno
Zadání známého čísla zboží
po stisknutí Nové zboží se nabídne karta nového zboží pro doplnění
údajů
oprávnění: 8590 Nové zboží
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14.44 Objednávka
2009.04.22a / 00:00
001) POS / OO + OD - pro uživatele 112016
- v dvoj/troj poli se nabídne egalizace z číselníku zboží

14.45 Objednávka odběratele
2021.07.10a / 00:00
002) 2820 - Objednávka odběratele - posun okna OEC dolů

2020.11.10a / 00:00
003) POS - franšízanti
- Objednávka odběratele
- upravena práce se zbožím s atributy Mléčka (žluté) a Tabák (fialové)

14.46 Opakovaný tisk
2020.11.26a / 00:00
005) 2098 - POS - opakovaný tisk dokladu
- opakovaný tisk paragonu na MO
- Alt+O v Seznamu paragonů na POS u uzavřeného
("černého") dokladu nabídne jeho opakovaný tisk
nabídne se kompletní uložený doklad

2017.01.26a / 00:00
005) POS - opakovaný tisk účtenky
- tiskne se původní účtenka

2015.05.22a / 00:00
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001) POS - Opakování tisku
- dostupné pouze pro uzavřený doklad

2014.12.16a / 00:00
002) POS NEW (modrá) - Opakování tisku v seznamu paragonů
- upraveno, při platbě kartou se nezobrazuje hláška

FAQ - Opakování tisk POS dokladu
1) na příjmovém počítači se přihlašte do datumu původního dokladu
2) v Servis/Konfigurace / 3. POS / Vypnutí prvků / Doklady
zaškrtněte vlevo dole Tisk
3) přepněte se do pokladny, na které byl doklad pořízen
4) zobrazí se poslední nevytištěný nebo nový doklad v původní modré
obrazovce POS s horním zeleným řádkem
5) stiskněte Esc nebo vpravo nahoře červený křížek a dostanete se
do seznamu dokladů
6) vyhledejte požadovaný doklad a klikněte na jeho řádek a poté stiskněte
nahoře vlevo žluté tlačítko Opakování tisku
původní doklad se vytiskne - Př.:
Nám.Hrdinů 123, Staré Město 686 03
IČO:15264520
DIČ:CZ6328243010
R1/10 Datum usk.zd.pl.:1.4.2014 8:20:33
Raženka 40g
Mařatský chl
Zaokrouhlení
DPH: a=0%, b=15%,
Láhve celkem Kč
C E L K E M Kč
Zaplaceno
Kč
Vrátit
Kč

4*
1.60
1* 39.40
1*
0.20
c=21%

6.40b
39.40b
0.20b
0.00
46.00
50.00
4.00

Z 0.0%=
0.00Kč
Z15.0%= 40.00Kč DPH 15.0%=
6.00Kč
Z21.0%=
0.00Kč DPH 21.0%=
0.00Kč
Poznámka:
Děkujeme Vám za nákup
Pokladní systém POS www.manas.info
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na řádku:
R1/10 Datum usk.zd.pl.:1.4.2014 8:20:33
je uveden aktuální datum a čas, ten lze případně změnit jen editací
tiskového souboru
C:\...\TEMP\PRINTER.TXT
a následným tiskem na tiskárně
tisk na POS tiskárně lze v příkazovém řádku opakovat:
copy C:\...\temp\printer.txt com1
kde ... je adresář s programem a com1 se nahradí používaným com portem

2010.07.12b / 10:00
001) POS
- upraven opakovaný tisk ****

2010.05.11b / 12:00
003) POS - Postup pro opakovaný tisk dříve vytisknuté prodejky:
- v řádcích dokladu stiskněte červený křížek, zobrazí se okno se seznamem dokladů
pokud jsou zobrazeny řádky posledního dokladu stiskněte tlačítko Doklady
- v seznamu dokladů pomocí navigačních tlačítek zvolte doklad a stiskněte
Opakování tisku
- automaticky se provede návrat do řádků posledního dokladu

2008.08.11a / 19:00
003) POSNEW2
- spolu s tiskem paragonu do souboru PRINTER.TXT se vytváří současně
i soubor PRINTER3.TXT - daňový doklad, který navíc obsahuje na konci
daňovou tabulku
- při opakovaném tisku posledního dokladu se testuje, zda existuje dávka
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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MISPOS03.BAT
tato dávka (obdoba MISPOS01.BAT) může obsahovat tisk PRINTER3.TXT
(daňového dokladu) místo standardního paragonu PRINTER.TXT
pokud dávka MISPOS03.BAT neexistuje, tiskne se opakovaně pomocí
standardní dávky MISPOS01.BAT

2008.06.19a / 10:00
001) POS
- opakovaný tisk posledního paragonu po zadání 4 x hvězdička
ve vstupním poli
****
- 6xhvězdička je ukončení programu, 5xhvězdička přehlášení pokladní
(po spuštění manasPOS/manasPOSnx heslem pro přímé spuštění POS)

2005.09.28a / 09:00 BETA
001) POS - Opakování tisku POS
- ve Sklad/POS dostupné jako OTP v záložce Doklady
- oprávnění:
8283 Sklad/POS - Opakování tisku POS
- lze spustit Alt+O
- lze opakovat tisk pouze již vytištěného dokladu pod novější verzí
programu
- v POSNEW dostupné jako Opakování tisku POS v záložce Doklady
- oprávnění:
8284 POSNEW - Opakování tisku POS
- lze spustit Alt+O
- lze opakovat tisk pouze již vytištěného dokladu pod novější verzí
programu
- doklad obsahuje automaticky daňovou tabulku
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14.47 Oprava chyby
2015.02.27a / 00:00
002) POS NEW - Oprava chyby
- funkci lze spustit kombinací kláves Alt + - (Alt a mínus)

2015.02.26a / 00:00
002) POS NEW - Oprava chyby
- tlačítko pro spuštění funkce není zobrazeno
- funkci lze spustit kombinací kláves Alt + V

14.48 Oprava pokladního dokladu
FAQ - POS - Správný postup opravy pokladního dokladu
1) pokud jste v okně POS, ve kterém se zadávají jednotlivé řádky pokladního dokladu,
stiskněte Esc pro přechod do nadřazeného okna Doklady/POS
všechny řádky v seznamu pokladních dokladů MUSÍ být černé = vytištěné, protože
teprve při tisku pokladního dokladu se nastavuje zaokrouhlení na koruny pomocí
pomocného zboží 98888
2) najděte požadovaný pokladní doklad a na řádku stiskněte pravé tlačítko myši
a zvolte funkci:
Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)
řádek s pokladním dokladem se podbarví modře, doklad je možné po Enter upravovat
a v dokladě se automaticky vynuluje původní zaokrouhlení na řádku se zbožím 98888
viz Novinky:
2008.12.16a / 10:00
001) Odblokování dokladu POS
- po odblokování dokladu POS (R1-8/O1-8/V1-8) se v dokladu nuluje
částka zaokrouhlení (CenaMJ) v řádku s číslem zboží 98888
počet odblokování je v řádku dokladu zapsán do pole Stav,
v hlavičce dokladu do pole TypUhrady
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3) pokud je nutné řádek na dokladě zrušit, použijte funkci Storno řádku
4) po změnách na řádcích dokladu JE NUTNÉ doklad znovu vytisknout pomocí Enter
v prázdném vstupním poli!!!
teprve při tisku se doklad opět uzavře a vypočítá se aktuální zaokrouhlení
na korunu, které se nastaví do řádku se zbožím 98888
5) pro případný návrat do pořizování řádků pokladního dokladu v POS:
a) Alt + R ... přepnutí do řádků dokladů
b) Alt + E ... POS NEW

2009.08.03a / 00:00
002) POS
- doplněno upozornění
POZOR - Po opravě dokladu (Doklady / pravé tl. myši / Zruš uzavření dokladu (černá->modrá),
řádky /Storno řádku, ...) JE NUTNÉ doklad znovu vytisknout (Enter v prázdném vstupním poli)!
- doplněna záložka Popis s FAQ - POS - Správný postup opravy pokladního dokladu

14.49 Ovládání
2010.11.14a / 00:00
012) V okně POS je kurzor myši nastaven do levého horního rohu obrazovky

2010.11.09f / 14:00
001) POSNEW - upravena Oprava řádku

2010.04.24a / 00:00
005) POS
- Alt+o - Opakování tisku
- Alt+k - řádky
- Alt+p - POS
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2010.01.22c / 16:00
003) POSNEW
- zobrazena pokladna
Př.: POKLADNA - R1

2009.11.14a / 12:00
005) Sklad / POS OLD - seznam dokladů i řádky dokladu
- pro pohyb po řádcích lze použít mimo šipka nahoru/dolů i
Page Up
Page Dn
Home
End
006) POS NEW + TOUCH
- pro pohyb po řádcích lze použít (místo F11/F12 nebo šipek nahoru/dolů)
Page Up
Page Dn

2009.11.14a / 12:00
009) POSNEW/POSTOP
- Ctrl+F6 ... informace o posledním nákupu

2008.11.13a / 00:00
002) Sklad / POS
- upraven pohyb po řádcích dokladu šipkou nahoru a dolů

2008.10.01a / 09:00
001) POS
- upraven pohyb po řádcích dokladu pomocí šipky nahoru a dolů při
zaškrtnutém DPC
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2008.09.29c / 10:00
001) Sklad / POS
- upraven pohyb po řádcích dokladu pomocí šipky nahoru a dolů

2008.08.28a / 12:00
007) POSNEW2
- pokud je v dokladu zadáno více než 8 řádků, je možné nastavit pomocí kláves
Alt + šipka_nahoru
a
Alt + šipka_dolů
je NUTNÉ Vždy kombinaci Alt + šipka_nahoru nebo Alt + šipka_dolů
stisknout samostatně s uvolněním Alt před volnou
první z osmi zobrazených řádků a pohybovat se tak v rámci řádků dokladu
posun je zobrazen před 1. řádkem na obrazovce, např. +1 znamená, že
jsou na obrazovce zobrazeny řádky 2. - 9., místo standardního 1. - 8.
- alternativně doplněna možnost posunu po řádcích pomocí následujících
kláves:
F11 - odpovídá Alt + šipka_nahoru
F12 - odpovídá Alt + šipka_dolů

2008.08.11a / 19:00
002) POSNEW2
- pokud je v dokladu zadáno více než 8 řádků, je možné nastavit pomocí kláves
Alt + šipka_nahoru
a
Alt + šipka_dolů
je NUTNÉ Vždy kombinaci Alt + šipka_nahoru nebo Alt + šipka_dolů
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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stisknout samostatně s uvolněním Alt před volnou
první z osmi zobrazených řádků a pohybovat se tak v rámci řádků dokladu
posun je zobrazen před 1. řádkem na obrazovce, např. +1 znamená, že
jsou na obrazovce zobrazeny řádky 2. - 9., místo standardního 1. - 8.
004) Upraven návrat Esc z POSNEW2 do POSNEW po Alt + E z řádků POSNEW

2008.04.16a / 12:00
001) POS NEW
- pomocí klávesy Tab je možné přepínat zobrazení mezi Kč/MJ v řádku
a celkové ceny v řádku (má význam např. pro necelé balení nebo
naopak několik balení)

2002.04.18d / 19:00
01) POS / Záložka Pokladna:
- rozšířena možnost zadání - nejprve je nutné zadat partnera
(číslo_partnera Shift + F2):
částka Shift + F4 ... odečet ze všech uskutečněných nákupů
(pole Currency_02 v číselníku partnerů)
číslo zboží 98774 - pouze evidenčně
částka Shift + F5 ... zadání odměny pro zákazníka
číslo zboží 98775 - pouze evidenčně
---> číslo zboží 98774 a 98775 bude na paragonu (samostatném)
pro potvrzení odečtu částky a přiznání odměny zákazníkovy,
neovlivní ale vyúčtování pokladny

2002.04.18c / 17:00
06) POS / Záložka Pokladna:
- rozšířena možnost bezhotovostních plateb:
částka Shift + F8 ... Odměna, číslo zboží 98773

2002.04.15a / 17:00
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04) POS / Záložka Pokladna:
- lze nastavit partnera místo 100000 - Paragon po zadání:
číslo_partnera Shift + F2 ... pro kontrolu se zobrazí číslo a název partnera
---> při tisku paragonu se hodnota nákupu připočte k poli Currency_01 v číselníku partnerů
---> na konci paragonu se tiskne číslo a název zákazníka a nápočet nákupů
pole Currency_01 v číselníku partnerů
- rozšířena možnost bezhotovostních plateb:
částka Shift + F5 ... MasterCard, číslo zboží 98770
částka Shift + F6 ... Visa, číslo zboží 98771
částka Shift + F7 ... Stravenky vlastní, číslo zboží 98772

2000.08.01a / 07:00
- porizeni pokladniho dokladu:
- omylem vyvolany vyber z ciselniku zbozi lze zrusit <Esc> a pripadne
jeste 1x <Esc> pokud je vyvolano okno s platbou
- spravne se prevezme cena 2, t.j. DPC nebo zadana cena MJ
- soucet dole by mel pracovat spravne, ale po zadani napr.:
1*10*1111111111111
kdy se prodava 1 kus zbozi s EAN 1111111111111 za cenu 10,-- Kc
se pri stornu musi zadat opet
-1*10*1111111111111
protoze pokud se zada jen -1*1111111111111 nebo jen -1111111111111,
odecte se puvodni cena z ciselniku zbozi a ne ta zadana 10,-- Kc
- pri tisku staci pole Zaplaceno je potvrdit <Enter>

2000.07.31b / 19:00
- porizeni dokladu
- pomoci kombinace klaves <Ctrl><Shift> lze kdykoliv nastavit kurzor do
editacniho pole pro zadavani - v zalozce Pokladna
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Pro použití jako POS - Pokladního Systému je nutné nejprve vytvořit
Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
a prvotní inventuru, nejlépe v:
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Přijímací list
otevře se první prázdný přijímací list
přepněte se do záložky Hlavička
a do pole Partner zadejte
1000
a potvrďte Enter
přepněte se do záložky Řádky a postupně zadejte nejlépe
pomocí snímače čárkového kódu veškeré zboží, které máte skladem
(další zboží, které budete nabízet a nemáte je zatím skladem,
můžete později doplnit v číselníku zboží)
zadejte např.:
10*8.10*5019068592322
t.j. ve tvaru
10 - počet MJ (kusů)
8.10 - nákupní cena bez DPH za MJ (kus)
5019068592322 - EAN zboží, v tomto případě Baterie Panasonic AA 4 ks
pro zboží, které nemáte doposud v číselnících se otevře okno
Nové zboží/služba/materiál
do pole Číslo zboží:
novému zboží přiřaďte 1-8-mi místné číslo, pod kterým bude v ES manas
evidované, např. 1001 a stiskněte Nové zboží
otevře se karta zboží 1001, v ní doplňte:
- do pole Název: název zboží, např. Baterie Panasonic AA 4 ks
- do pole Cena 1 - VO/nákup: nákupní cenu bez DPH, např. 8.10
- do pole Cena 2 - MO/DPC: prodejní cenu včetně DPH, např. 11
- do pole DPH: DPH zboží, např. 2 (1=9% snížená sazba, 2=19% základní sazba)
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- do pole MJ: měrnou jednotku zboží, např. ks
a potvrďte Enter a stiskněte Esc
automaticky se doplní řádek se zadaným zbožím
čárkový kód je již automaticky doplněn
takto postupně pořiďte inventuru a současné naplnění číselníku
zboží a EANů pro veškeré doposud naskladněné zboží

Prodej zboží:
- na Ploše ES manas (jako po spuštění programu)
zvolte
POS / Pokladna ranní / R1 - Pokladna ranní #1
otevře se okno Pokladna
případně nastavte rozlišení monitoru tak, aby bylo toto okno
přes celou obrazovku, rozlišení okna je 1024 x 768
- do vstupního pole zadejte prodávané zboží - to můžete udělat
následujícími způsoby, vždy potvrďte Enter:
a) čárkovým kódem:
5019068592322
b) čárkovým kódem s udáním množství:
2*5019068592322
c) číslem zboží:
1001
d) číslem zboží s udáním množství:
2*1001
e) výběrem zboží podle názvu:
b
otevře se okno výběru zboží podle názvu, pomocí dalších
alfanumerických znaků je možné zboží upřesnit, případně
stisknutím F8 vybrat ze zboží fulltextem, kdy se nabídnou
názvy zboží obsahující zadaný řetězec
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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vybrané zboží potvrďte Enter
f) výběrem zboží podle názvu s udáním množství:
2*b
- po ukončení nákupu stiskněte Enter a zobrazí se okno Platba
pro zadání platby a tisk
do pole
Zaplaceno Kč:
zadejte částku zaplacenou zákazníkem, např. 100 a potvrďte
Enter
zobrazí se částka Vrátit, např. 1.00 Kč
po dalším Enter je možné vytisknout Paragon podle nastaveného
způsobu tisku (popsáno samostatně)
pro ověření zrušte zaškrtnutí u pole Tisknout a stiskněte Tisk
automaticky se nastaví pořízení nového prázdného nákupu,
ve spodní části okna je zobrazena celková částka a vráceno
z předchozího nákupu

14.50 Paragon
2020.10.12a / 17:00
002) 2080 - POS/dlouhý paragon
- lépe zabezpečeno generování účtenky
- doplněny logy

2020.05.22a / 00:00
002) 2001 Paragon soucet
- doplněno logování

2016.12.07b / 14:00
002) POS účtenka - doplněna verze programu
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2016.12.07b / 14:00
003) Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- doplněn 3. a 4. řádek hlavičky POS účtenky (uprostřed okna nahoře)

2014.12.10a / 00:00 BETA
004) Příklad paragonu s DPH 10%
Paragon:
Hruška spol.s r.o. Na Hrázi 3228/2
Prod.349
DIČ:CZ19014325
R1/5

9.12.2014 17:02:59

Dětská šunka
1* 157.00 157.00d
Dětská letní
1* 40.20 40.20c
Dětská šunka
1* 172.55 172.55b
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
Láhve celkem Kč
0.00
Zaokrouhlení Kč
0.25
C E L K E M Kč
370.00
Zaplaceno
Kč
0.00
Vrátit
Kč
0.00
Poznámka:
Přejeme Vám příjemný den
Pokladní systém POS www.manas.info

2010.12.23a / 00:00
001) POS - paragon
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
lze zaškrtávacím polem
Poznámka na paragonu
vypnout poznámku na paragonu, implicitně vypnuto

2010.11.14a / 00:00
003) POS - pokladní doklad
- netiskne se Zaokrouhleno, pokud je nulové
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2008.08.11a / 19:00
001) POS - paragon
- na konci upravena čeština v posledním řádku

2007.12.20a / 11:00
001) POS - paragon
- tiskne se datum a čas serveru
003) POS - paragon
- kvůli kódu DPH zkrácen název zboží o 1 znak

2007.12.19e / 19:00
002) POS - paragon
- jako první řádek se tiskne název firmy z licenčního souboru
(neplatí pro uživatele 112016)
- dále následují 1. a 2. řádek hlavičky z konfigurace
- následuje vlastní tisk
- na konci se tiskne předposlední a poslední řádek patičky z konfigurace
- úplně na konci se tiskne ES manas (neplatí pro uživatele 112016)

2007.12.19a / 09:00
001) Konfigurace POS - neplatí pro uživatele 112016
- lze nastavit hlavičku (1. a 2. řádek) paragonu
- pod patičkou se vytiskne identifikace uživatele

2007.12.17b / 18:00
001) Konfigurace POS - neplatí pro uživatele 112016
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

- lze nastavit patičku (poslední a předposlední řádek) paragonu

2007.10.03b / 21:00
001) POS - Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- po nezaškrtnutí parametru Kredit na účtence nebude na účtence vytištěn
kredit partnera (síťový parametr)

2007.04.08b / 22:00
001) POS
- na pokladním bloku doplněno DPH v každém řádku a to pouze přidáním
1 sloupce zcela vpravo vedle ceny celkem v řádku
a - DPH 0%
b - DPH 5%
c - DPH 19%
a 1 řádku za posledním řádkem zboží:
DPH: a=0%, b=5%, c=19%
Příklad:
Maasdamer syr
DPH: a=0%, b=5%, c=19%
Lahve celkem
Zaokrouhleni
C E L K E M
Z a p l a c e n o
V r a t i t

1* 319.00 319.00b
0.00
0.00
319.00
320.00
1.00

2006.02.16b / 12:00
001) POS
- tisk daňové tabulky na prodejce na vyžádání
- standardně se na prodejce daňová tabulka netiskne
- zapnout/vypnout tisk daňové tabulky na prodejce je možné stisknutím
klávesy Ctrl v okně zadání ceny placené zákazníkem - v levé spodní
části je zobrazena informace, zda bude prodejka daňovou tabulku obsahovat
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2003.09.09c / 23:00
01) POS - tisk účtenky
- do tabulky hlaviček xxR_X_xx se dosadí následující údaje:
ObalyZ0 zboží - základ DPH 0%
ObalyZ5 zboží - základ DPH 5%
ObalyZ22 zboží - základ DPH 22%
ULikvidovalPlatbu4 - PocetRadkuDokladu

2003.09.09b / 18:00
02) POS - tisk účtenky
- do tabulky hlaviček xxR_X_xx se dosadí následující údaje:
SluzbyZ0 LahveCelkem
SluzbyZ5 _POSCelkemCena-CelkemKc = Zaokrouhleni, dulezite pro priznani DPH podle novych
pravidel
SluzbyZ22 _POSCelkemCena
VyrobkyZ0 _POSZaplaceno
VyrobkyZ5 _POSVratit
VyrobkyZ22 Veta_P200.Currency_02 = kredit zakaznika

2003.08.23b / 14:00
04) Paragon
- na paragonu je uveden název firmy nastavený v uživatelském souboru
(*.WMU) a potom 1. a 2. řádek z konfigurace, pokud nejsou prázdné
problém s opakováním názvu se tedy vyřeší nastavením 1. řádku
v konfiguraci na prázdný řetězec

2003.01.01a / 01:00
03) Konfigurace / Další / Doklady #2
- nový parametr: http na paragonu
při nezaškrtnutí nebude na konci paragonu info o IS
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14.51 Padesátníky
Řešení konce padesátníků k 1.9.2008 v POS a hotovostních dokladech
- řešení je dostupné od verze programu 2008.08.15a / 12:00
- od datumu zpracování 1.9.2008 se automaticky nastaví zaokrouhlení
POS a hotovostního dokladu na korunu statisticky a případné zaokrouhlení
se rozpustí do základu DPH podle zastoupení jednotlivých sazeb DPH
a DPH se zaokrouhlí na halíř (umožňuje aktuální i chystané znění zákona o DPH)
- vše lze ověřit zaškrtnutím pole Padesátník od 1.9.2008 v záložce Nápověda
v okně Přihlášení, kdy se parametry programu nastaví stejně jak budou
automaticky nastaveny od 1.9.2008

2008.08.15a / 12:00
001) Řešení konce padesátníků k 1.9.2008 v POS a hotovostních dokladech

2008.08.15a / 12:00
005) Agenda / Nápověda
- vpravo dole zaškrtávací pole
Padesátník od 1.9.2008
po zaškrtnutí se zapne testovací stav pro ověření zrušení padesátníků
od 1.9.2008 - program se chová jako by bylo 1.9.2008 a jak se potom bude chovat

FAQ - Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v
nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008 v ES manas
Z důvodu
a) nejednoznačného výkladu Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti
na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008, kterou vydalo
MF dne 22.7.2008 a která prakticky není použitelná při prodeji potravin v malém množství
současně v obou sazbách DPH i bez DPH,
b) aktuálního znění zákona o DPH:
§ 28
Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
(2) Běžný daňový doklad musí obsahovat
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
padesátihaléře.
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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c) novelizace zákona o DPH od 1.1.2009:
V § 28 odst. 2 písmeno l) zní:
“l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.”.
bude v ES manas proveden výpočet DPH po zaokrouhlení hotovostní platby
na koruny po zrušení padesátníků od 1.9.2008 následovně se ZAOKROUHLENÍM DPH NA HALÍŘE
(což umožňuje aktuální i novelizovaný zákon o DPH):
a) celková částka hotovostní platby - paragon na MO nebo hotovostní doklad na MO/VO - bude
zaokrouhlena matematicky na koruny
b) vzniklý rozdíl (max. 0,50 Kč) bude matematicky rozpuštěn do základů i daní základní a snížené
sazby DPH v přesném poměru použití obou sazeb DPH tak, aby platilo:
základ 0% + základ 9% + daň 9% + základ 19% + daň 19% = celková cena včetně DPH
(zaokrouhlená na koruny)
případné zaokrouhlení (max. 1 halíř) bude přičteno k nižší sazbě DPH
daň bude vypočtena pomocí koeficientů (0,0826 pro 9% DPH a 0,1597 pro 19% DPH) z celkové
částky včetně DPH pro základní a sníženou sazbu DPH upravenou podle zaokrouhlení celkové
částky včetně DPH na koruny matematicky
Př. 1:
součet položek včetně DPH 9% 6,49 Kč
základ daně 9%
daň 9%
cena celkem včetně DPH

5,50 Kč = 6,00 - 0,50
0,50 Kč = 6,00 x 0,0826
6,00 Kč = 6,49 zaokrouhleno na koruny matematicky

Př. 2:
součet položek včetně DPH 9% 6,50 Kč
základ daně 9%
daň 9%
cena celkem včetně DPH

6,42 Kč = 7,00 - 0,58
0,58 Kč = 7,00 x 0,0826
7,00 Kč = 6,50 zaokrouhleno na koruny matematicky

Př. 3:
součet položek včetně DPH 9% 9,24 Kč
součet položek včetně DPH 19% 9,24 Kč
základ daně 9%
daň 9%
základ daně 19%

8,26 Kč = 18,00 x 0,50 - 0,74
0,74 Kč = 18,00 x 0,50 x 0,0826, 0,50 je poměr zastoupení 9%
7,56 Kč = 18,00 x 0,50 - 1,44
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

daň 19%

1435

1,44 Kč = 18,00 x 0,50 x 0,1597, 0,50 je poměr zastoupení 19%

cena celkem včetně DPH

18,00 Kč = 18,48 zaokrouhleno na koruny matematicky

FAQ - Konec padesátníků v ČR
- od 1.9.2008 končí platnost padesátníků na základě Vyhlášky č. 174/2008 Sb.
ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
(1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost mincí po 50 haléřích vzoru 1993.
- na webu ČNB je následující FAQ:
http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_zaokrouhlovani_ukonceni_platnosti_50hal.html
Jak postupovat při zaokrouhlování po ukončení platnosti 50 haléřových mincí
Otázka je řešena v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Ten stanoví v § 3 písm. c), že při konečném účtování prodávaných výrobků
a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy
k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
To tedy platí pro oblast hotovostního platebního styku.
V oblasti bezhotovostního platebního styku se nic nemění a ukončení platnosti
50 haléřových mincí nemá vliv na bezhotovostní úhrady a na výpočet daně
a vystavování daňových dokladů.
- Znění zákona č. 634/1992 Sb. je např. zde:
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/cdruha/
Část druhá: Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb
§ 3 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
Prodávající je povinen:
c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy
a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat ;
při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti
se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných
peněz v oběhu.
- 22.7.2008 vydalo Ministerstvo financí ČR následující informaci:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-B4349686/cds/xsl/legislativa_metodika_8746.html?
year=0
Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální
hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008
Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008.
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s
účinností
od 1. ledna 2009.
V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely
zákona o DPH,
tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou
jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost
uvádět
daň v haléřích.
Podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí
celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou,
je možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u „celkové“ daňové povinnosti, tj. daně vypočítané
ze základu daně za všechna takto uskutečněná plnění.
Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně
z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně
daně,
tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně
koeficient 0,1597.
Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně,
je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý
se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně,
popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně
v členění podle sazby daně.
Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet
ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny,
je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.
Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH
do základu daně nezapočítává.
- zmiňovaná připravovaná novela zákona o DPH čeká na podpis prezidenta a je dostupná zde:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=442&CT1=0
vládní tisk 442 - čeká na podpis prezidenta
Vládní návrh
na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů
V § 37 odst. 1 se slova “ze základu daně bez daně” nahrazují slovy “ze základu daně”, slovo “částky”
se nahrazuje slovem “úplaty” a slova “zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo
se uvede v haléřích” se nahrazují slovy “uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)” .
V § 37 odst. 2 se slova “částky za zdanitelné plnění včetně daně nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

1437

v úrovni včetně daně” nahrazují slovy “úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky
stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně,” a slova “zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě
na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích” se nahrazují slovy “uvede způsobem podle § 28 odst. 2
písm. l)” .
- v této novele je zaokrouhlení DPH řešeno jednotně v následujícím paragrafu a na ten se ostatní
paragrafy jen odvolávají
V § 28 odst. 2 písmeno l) zní:
“l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.”.
- současná platná úprava zaokrouhlení do 31.8.2008 je následující:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_690.html
č. 235/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dani z přidané hodnoty
§ 28
Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
(2) Běžný daňový doklad musí obsahovat
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
padesátihaléře.
- Závěr:
1) informace Ministerstva financí je zcela nejasná a povede k různým výkladům
svědčí o tom řada diskusí na Internetu, např.:
http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=463794
http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=464865
http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=465971

2) podle informace MF se DPH zaokrouhlí
od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou
jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky)
od 1.1.2009 od platnosti novelizace zákona o DPH to ale bude takto:
výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích
a DPH tak může být vyčísleno i na haléře a to bez omezení jen na hotovostní platby
3) praktický příklad - pro ustanovení:
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Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně
z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou
včetně daně,
tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně
koeficient 0,1597.
Dva brigádníci si na svačinu koupí jeden rohlík a vážený salát,
tedy dvě různá zboží obojí v sazbě DPH 9%
1. brigádník má hotově zaplatit 6,49 Kč - je to cena včetně DPH 9%
jako součet ceny rohlíku a váženého salátu
- hotově zaplatí 6,-- Kč, 6,49 se matematicky zaokrouhlí na 6,00
- DPH z těchto 6,-- Kč ceny včetně DPH se vypočítá:
6,00 x 0,0826 = 0,4956 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 0,-- Kč !!!
- na konci paragonu bude stát:
součet položek včetně DPH

6,49 Kč

základ daně 9%
6,00 Kč
daň 9%
0,00 Kč
cena celkem včetně DPH
6,00 Kč
2. brigádník má hotově zaplatit 6,50 Kč - je to cena včetně DPH 9%
jako součet ceny rohlíku a váženého salátu - obsluha navážila o trošku
víc než u 1. brigádníka
- hotově zaplatí 7,-- Kč, 6,50 se matematicky zaokrouhlí na 7,00
- DPH z těchto 7,-- Kč ceny včetně DPH se vypočítá:
7,00 x 0,0826 = 0,5782 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 1 Kč na 1,-- Kč !!!
- na konci paragonu bude stát:
součet položek včetně DPH

6,50 Kč

základ daně 9%
6,00 Kč
daň 9%
1,00 Kč
cena celkem včetně DPH
7,00 Kč
Přestože je rozdíl v prodejní ceně zboží (včetně DPH) POUZE 0,01 Kč
(1 halíř), je rozdíl v odvedeném DPH 1,-- Kč a 2. brigádník zaplatí
o 1,-- Kč více. Z nákupu 1. brigádníka prodejce neodvede státu ŽÁDNÉ DPH !!!
Pokud oba brigádníci zaplatí kreditní kartou, bude výše DPH
u 1. brigádníka:
6,00 x 0,0826 = 0,4956 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 0,50 Kč
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a u 2. brigádníka:
7,00 x 0,0826 = 0,5782 Kč a zaokrouhlí se matematicky na 0,58 Kč
Zarážející je, že od 1.9.2009 je možné DPH při hotovostní platbě zaokrouhlit
na haléře, v době od 1.9.2008 do 31.12.2008 POUZE matematicky na koruny
a může tedy být i nulové (pro sazbu 9% pro zboží do ceny včetně DPH 6,49 Kč,
pro sazbu 19% DPH do ceny včetně DPH 3,49 Kč)
4) praktický příklad - pro ustanovení:
Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně,
je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý
se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně,
popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně
v členění podle sazby daně.
Příklad:
zboží A včetně DPH 9% = 9,24 Kč, daň = 9,24 x 0,0826 = 0,7632, zaokrouhlím na halíře na 0,76 Kč
zboží B včetně DPH 19% = 9,24 Kč, daň = 9,24 x 0,1597 = 1,4756, zaokrouhlím na halíře na 1,48 Kč
základ 9% = 8,48 Kč -0,48 = 8,-daň 9% = 0,76 Kč 1
základ 19% = 7,76 Kč
daň 19% = 1,48 Kč 1
celkem cena zboží včetně DPH = 18,48 Kč, zaokrouhlím matematicky na koruny na 18,-- Kč
kupující v hotovosti zaplatí o 0,48 Kč včetně DPH méně a tento rozdíl "přiřadím" ke zvolenému
základu DPH 9% a současně obě daně zaokrouhlím matematicky na korunu a dostanu následující
daňovou tabulku:
základ 9% = 8,48 Kč -0,48 = 8,-- Kč
daň 9% = 0,76 Kč
= 1,-- Kč (zaokrouhleno na koruny)
základ 19% = 7,76 Kč
daň 19% = 1,48 Kč

= 1,-- Kč (zaokrouhleno na koruny)

celkem cena zboží včetně DPH = 18,00 Kč
Tento výpočet asi nejlépe odpovídá nesmyslnému nařízení MF a výsledkem je daňová tabulka,
ve které neplatí základy + daně = celkem cena včetně DPH
5) praktický příklad - pro ustanovení:
Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet
ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny,
je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.
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- v podstatě se na hotovostním dokladě vystaveném např. na VO celková vypočtená
částka k platbě včetně DPH zaokrouhlí matematicky na korunu a pak se postupuje
stejně jak je uvedeno výše
- Závěr #2:
- vedle tohoto nejednoznačného v podstatě nesmyslného způsobu výpočtu DPH
bude v ES manas volitelně dostupný (zapnutí v konfiguraci) i způsob
zaokrouhlení celkové hotovostní platby a výpočtu DPH tak, že bude DPH
počítáno přesně se zaokrouhlením na halíře tak, jak bude možné na základě
novelizace DPH platné od 1.1.2009

2008.07.24a / 06:00
002) Konec padesátníků od 1.9.2008
- od následující verze je v programu nastaveno automatické zaokrouhlení
na koruny po zrušení padesátníků od 1.9.2009
jde zatím o pracovní verzi, která může být ještě dále upravena, protože
zatím neexistuje právní předpis, jak pracovat s DPH při zaokrouhlení
003) Konec padesátníků od 1.9.2008 - informace
od 1.9.2008 končí platnost padesátníků na základě Vyhlášky č. 174/2008 Sb.
ze dne 2. května 2008 o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
(1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost mincí po 50 haléřích vzoru 1993.
podobně jako byla k 1.11.2003 ukončena platnost desetníků a dvacetníků
zaokrouhlení při zrušení desetníků a dvacetníků v návaznosti na DPH bylo řešeno
pokynem D-253, obdobný předpis pro práci s DPH při zaokrouhlení po zrušení
padesátníků doposud neby vydán
na webu ČNB je následující FAQ:
http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_zaokrouhlovani_ukonceni_platnosti_50hal.html
Jak postupovat při zaokrouhlování po ukončení platnosti 50 haléřových mincí
Otázka je řešena v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Ten stanoví v § 3 písm. c), že při konečném účtování prodávaných výrobků
a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy
k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
To tedy platí pro oblast hotovostního platebního styku. Text předpisu lze nalézt
na internetových stránkách Sbírky zákonů.
V oblasti bezhotovostního platebního styku se nic nemění a ukončení platnosti
50 haléřových mincí nemá vliv na bezhotovostní úhrady a na výpočet daně
a vystavování daňových dokladů. Pro informaci lze odkázat na dříve vydaný pokyn
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č. D - 253 Ministerstva financí, týkají se uplatňování daně z přidané hodnoty
po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí.
Znění zákona č. 634/1992 Sb. je např. zde:
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/cdruha/
Část druhá: Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb
§ 3 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
Prodávající je povinen:
c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy
a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat ;
při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti
se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných
peněz v oběhu.
Pokyn D-253 je dostupný např. zde:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_1388.html
http://business.center.cz/business/finance/dane/d-253.aspx
Pokyn D-253Finanční zpravodaj č.9-10/2003
2/2003 CV.
Pokyn č. D-253
Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí,
č.j: 181/79 421/2003 ze dne 6. října 2003
Vyřizuje: Ing. L. Pitner, l. 2573
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb.
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vydává tento pokyn,
který řeší uplatňování DPH při zaokrouhlování cen za zboží a služby po zrušení 10 a 20
haléřových mincí. Tento metodický pokyn se nijak nedotýká principu sjednávání cen podle
§2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
1) Česká národní banka vydala vyhlášku č. 79/2003 Sb. ze dne 10. března 2003 s účinností
od 1. 4. 2003 o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích
vzoru 1993. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů č. 32/2003. V §1 této vyhlášky
je stanoveno, že dnem 31. října 2003 se ukončuje platnost mincí po 10 haléřích vzoru 1993
a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Dále jsou vyhláškou stanoveny lhůty a podmínky pro
výměnu těchto mincí.
2) Schválena byla novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, a to zákonem č. 277/2003 Sb. ze 6. srpna 2003 (publikován ve Sbírce zákonů
č. 93/2003). V §3 písm. c) byl novelou doplněn text podle kterého „se při konečném
účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti bude zaokrouhlovat celková
částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu“, tj. na celé
koruny nebo na 50 haléře. Účinnost této změny je dnem vyhlášení, tj. dnem 28. 8. 2003.
3) Uplatňování DPH ve vztahu k výše uvedené úpravě uvedené v bodě 2 tohoto pokynu, a to
podle jednotlivých paragrafů ZDPH:
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a) Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při bezhotovostní
úhradě:
Zrušení 10 a 20 haléřových mincí se týká platidel, tedy úhrady v hotovosti, nemá žádný
vliv na bezhotovostní úhradu a na výpočet částky daně a vystavování daňových dokladů
v případech bezhotovostních plateb. Základem daně je u bezhotovostních úhrad cena bez daně
a částka daně se vypočte podle §17 odst. 2 a vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře
nahoru nebo se uvede v haléřích a takto se uvede i na daňových dokladech. Cena včetně daně
se pro účely zákona o DPH dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném
zaokrouhlení.
b) Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při úhradě
v hotovosti:- §14 - Základ daně a jeho výpočet, §17 - Výpočet daně, §18 - Stanovení daňové
povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
Základem daně bude vždy cena po zaokrouhlení, z toho vyplývá, že rozdíl vzniklý ze
zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti je součástí ceny
včetně daně a je tedy i součástí základu pro výpočet DPH podle §17 odst. 3 ZDPH
(z ceny vč. daně po zaokrouhlení). V žádném případě nelze vzniklý rozdíl považovat pouze
za finanční vypořádání, které není předmětem daně. Výpočet částky daně podle §17 odst. 3,
tj. z ceny vč. daně se použije proto, že se jedná o úhradu v hotovosti a cena je v tomto
případě cenou vč. daně.
Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte
částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu
daně přepočtenou z ceny vč. daně, tj. sazbě 5 % z ceny bez daně odpovídá koeficient
0,0476 a sazbě 22 % z ceny bez daně koeficient 0,1803.
V případě, že nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými
sazbami daně, je možno při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě
v hotovosti rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celé částky přiřadit pouze k základu daně
k jedné z použitých sazeb daně, popř. rozdělit rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celkové
částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně.
Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce daně z ceny bez daně a dopočte cenu s daní
jako součet ceny bez daně a vypočtené částky daně v haléřích nebo zaokrouhlené na 10 haléře
a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny nebo 50 haléře, je povinen provést
výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny vč. daně.
- §12 - Daňové doklady
Zrušení některých mincí nemá žádný dopad na zaokrouhlování částky daně na daňových
dokladech
a dokladech o použití podle §12 odst. 2 a 5, kde se bude daň nadále uvádět v haléřích nebo
desítkách haléřů, jako platných jednotkách české měny. Částka daně uváděná na daňových
dokladech, je součástí ceny včetně daně, není v praxi samostatně placena v hotovosti
(s výjimkou vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží podle §45e ZDPH viz dále), je pouze vedena v účetní a daňové evidenci plátce U zjednodušených daňových
dokladů podle §12 odst. 9, popř. dokladů o zaplacení podle §12 odst. 7 postupují plátci,
pro které je zdanitelné plnění určeno, při výpočtu částky daně stejným způsobem, který je
uveden v bodě 3 písm. b) prvním odstavci tohoto pokynu.
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- §11 Vedení záznamů pro daňové účely
Jak již vyplývá z bodu 3 písm. b) tohoto pokynu, zrušení některých mincí nemá vliv na
vedení záznamů pro daňové účely podle §11 zákona o DPH, údaje mohou být nadále uváděny
v platných jednotkách české měny, tj. v haléřích popř. zaokrouhlené na desetihaléře.
Připomínáme, že na daňových přiznáních, na jejichž základě je přiznávána a placena daň,
se daň uvádí v celých korunách.
- §45e - Vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží
S účinností od 1. října 2003 vstoupil v platnost zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění
zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (publikován ve Sbírce zákonů
částka 107).
Součástí této novely ZDPH jsou i změny v §45e, m. j. zaokrouhlení částky daně. Podle §45e
odst. 4 písm. g) je prodávající povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit
doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést m. j. výši daně celkem zaokrouhlenou
na celé koruny nahoru. Plátce (prodávající) vrácenou daň uvádí v daňovém přiznání.

2003.09.22b / 11:00
01) POS - automatické nastavení zaokrouhlení na padesátník
- od 1. listopadu 2003 se automaticky nastaví zaokrouhlení celkové
částky paragonu na POS na padesátník

14.52 Platba
2017.01.31a / 00:00
003) POS
- okno platby:
- upraveny zobrazené částky

2013.09.01a / 00:00
001) POS - manipulační poplatek při platbě stravenkami a kartami
- týká se těchto speciálních čísel zboží a klávesových zkratek:
98760 - F10 = láhve
98769 - F9 = stravenky
98770 - S+F5 = mastercard
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98771 - S+F6 = visa
98772 - S+F2 = stravenky vlastni
- pro požadované manipulační poplatky doplňte do číselníku zboží tato nová
čísla zboží s požadovaným názvem a DPH:
98660 - Manip. popl. láhve
98669 - Manip. popl. stravenky
98670 - Manip. popl. mastercard
98671 - Manip. popl. visa
98672 - Manip. popl. stravenky vlastni
a do pole Marže % nastavte požadované procento manipulačního poplatku

FAQ - Manipulační poplatek za platbu stravenkami a platebními kartami
http://finexpert.e15.cz/poplatek-za-platbu-stravenkami-neni-nezakonny
http://ekonomika.idnes.cz/platte-stravenkami-ale-dejte-nam-poplatek-10-korun-zadala-pekarna-p83-/
ekonomika.aspx?c=A110202_163214_ekonomika_fih
http://milos.kavicky.txt.cz/clanky/19704/rss/

2010.05.11b / 12:00
002) POS - okno platby
- doplněno dotykové tlačítko
Tisk 2x
k tisku prodejky 2x i s kopií

2008.04.21a / 00:00
004) POS - okno pro zadání zaplacené částky
- okno nastaveno jako StayOnTop

2005.07.29c / 15:00
001) POS NEW
- po placení až do stisknutí libovolné klávesy je zobrazena celková cena
předchozího nákupu v nápisu celkem:
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2002.04.15a / 17:00
02) POS/Zaplaceno - lze zadat '.' i ','

2000.09.05a / 14:00
- pri tisku POS se pro <Ctrl>+<Enter> a jeste jednou samotnem <Enter>
vytiskne i danova tabulka, DPH je zaokrouhleno na 0,10 Kc nahoru
a je pocitano odpoctem z ceny vcetne DPH
tisk danove tabulky je na 40 znaku

14.53 Platba EUR
2009.06.10a / 00:00
001) POS - Platba EUR - PRACOVNÍ VERZE
- na paragonu doplněn nastavený Kurz EUR v Kč/EUR a částka CELKEM v EUR
- platba v EUR + vrácení v Kč
- z hlediska rozborů POS v podstatě neřešitelný problém z důvodu
vysokého Kurzu EUR a jeho změnám
- přepočet částky k platbě z Kč na EUR zaokrouhlen na 0,01 EUR nahoru,
aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze
- přepočet částky k vrácení v Kč zaokrouhlen na 1,00 Kč dolů,
aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze
- zaplacená částka v EUR je uvedena v hlavičce dokladu záporně v poli
VyrobkyZ0
vrácená částka v Kč je v poli VyrobkyZ5
- rozbory POS doplněny o seznam dnů / pokladen s platbou EUR
je uveden použitý Kurz EUR a přepočet zaplacené částky v EUR
tímto kurzem na Kč - o tuto částku se bude lišit hotovost pokladny v Kč
002) POS
- v poli Kurs v hlavičce dokladu uveden nastavený Kurz EUR, pokud je již
vyplněn je použit původně nastavený
původně byla na POS dokladech v poli Kurs uvedeno Celkem98775, to je nyní
přesunuto jako Celkem98775*1000 do celočíselného pole PocetPalet
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004) Sklad / POS
- v hlavičce dokladu v poli DatumPlatby4 je uložen Datum Kurzu EUR

2009.04.20a / 07:00
003) POS - částka paragonu v EUR
- pokud je v konfiguraci nastaven Kurz EUR:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje
Kurz EUR
tiskne se na paragonu pod částkou celkem v Kč i odpovídající hodnota v EUR
částka v EUR a kurz EUR se zobrazí i v okně platby:
- platba v EUR místo v Kč se zadá záporné v poli
Zaplaceno Kč
a je evidována v poli VyrobkyZ0 hlavičky POS dokladu (skutečná částka v EUR za paragon)
v tomto případě se nepočítá částka k vrácení a pole Vrátit Kč
v okně platby bude nulové
- pro vyhodnocení prodeje v EUR je nutné upravit rozbory POS,
bude v některé z následujících verzí programu
bude uveden seznam dokladů placených EUR + součet
004) POS - Paragon
- upraven tisk závěru paragonu
- upraven tisk závěru paragonu při platbě v EUR
C E L K E M
Zaplaceno

Kc
EUR

199.00
6.63

2009.06.10a / 00:00
001) POS - Platba EUR - PRACOVNÍ VERZE
- na paragonu doplněn nastavený Kurz EUR v Kč/EUR a částka CELKEM v
EUR
- platba v EUR + vrácení v Kč
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- z hlediska rozborů POS v podstatě neřešitelný problém z důvodu
vysokého Kurzu EUR a jeho změnám
- přepočet částky k platbě z Kč na EUR zaokrouhlen na 0,01 EUR
nahoru, aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze
- přepočet částky k vrácení v Kč zaokrouhlen na 1,00 Kč dolů,
aby nedošlo k situaci, kdy budou v pokladně chybět peníze
- zaplacená částka v EUR je uvedena v hlavičce dokladu záporně v
poli VyrobkyZ0 vrácená částka v Kč je v poli VyrobkyZ5
- rozbory POS doplněny o seznam dnů / pokladen s platbou EUR
je uveden použitý Kurz EUR a přepočet zaplacené částky v EUR
tímto kurzem na Kč - o tuto částku se bude lišit hotovost pokladny
v Kč
002) POS
- v poli Kurs v hlavičce dokladu uveden nastavený Kurz EUR, pokud je
již vyplněn je použit původně nastavený

14.54 Platba platební kartou
2008.09.23b / 16:00
001) POS - platba platební kartou bez zaokrouhlení
- okno platby doplněno o:
Nezaokrouhleno pro platební kartu ... částka celkem před zaokrouhlením
necelé číslo = platební karta ... upozornění
- pokud se do okna platby zadá jako zaplaceno necelá nezaokrouhlená
celá částka, nedojde k zaokrouhlení
- další možností vypnutí zaokrouhlení celkové částky je zadat
nezaokrouhlenou částku placenou platební kartou pomocí:
částka Shift + F5 ... MasterCard
částka Shift + F6 ... Visa
v tomto případě budou platby platební kartou uvedeny samostatně
v rozborech POS

14.55 Pohyb zboží
FAQ - POS - informace o pohybech zboží
1) POS / Bilance POS
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?k1_pro_pos.htm
2) POS / Rozbory POS
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http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?rozbory_pos.htm
3) Servis / Číselníky / Grafy + nápočty + obraty - měsíční + týdenní
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?napocty_a_grafy.htm
4) Servis / Číselníky / Číselník zboží - za zvolené zboží:
- Nákup
- Pohyb
- Všechny pohyby
- Tisk skladové karty
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?pohyb_zboi.htm
- Graf měsíční
- Graf týdenní
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?napocty_a_grafy.htm

14.56 Popis
FAQ - Stručný postup instalace ES manas, prvního spuštění a použití jako POS
1) Stáhněte si instalační program (cca. 60 MB):
... upřesněno v E-mailu
uložte jej tam, odkud ho budete moci následně spustit,
např. na Plochu
v budoucnu máte po dobu placené podpory ES manas
přístup ke všem souborům ES manas zde:
http://manas.info/download.aspx
pomocí přístupového kódu:
... upřesněno v E-mailu
důležité je použít instalační soubory POUZE pro verzi ES manas
... upřesněno v E-mailu
nebo novější
v příloze tohoto E-mailu naleznete licenční soubor:
... upřesněno v E-mailu
ten uschovejte, je již součástí instalačního programu
... upřesněno v E-mailu
2) Spusťte
... upřesněno v E-mailu
spuštění si může vyžádat povolení
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3) V okně instalačního programu:
a) stiskněte Další
b) v dalším okně zaškrtněte souhlas s licenčním ujednáním
a stiskněte Další
c) v dalším okně ručně zadejte jako Cílový adresář:
C:\manasNX
a stiskněte Start
d) na konci instalace stiskněte OK
e) v posledním okně ponechejte zaškrtnutá všechna 3 pole
a stiskněte OK
f) po ukončení instalačního programu se:
- zobrazí obsah souboru s novinkami ES manas
- zobrazí skupina programů manasNX s programy
manasNX.exe - kompletní verze ES manas
manasPOSnx.exe - zjednodušená verze ES manas určená pro POS
ES manas je tak možné spouštět pomocí:
Start / Všechny programy / manasNX
- na Plochu se doplní ikony pro snadné spuštění
manasnx a manasPOSnx
4) Spusťte ES manas pomocí ikony manasNX - první spuštění
spuštění si může vyžádat povolení
5) V okně Přihlášení se přepněte do záložky Nová agenda
a do obou polí Označení zvolte označení A-Z, 0-9 pojmenování
Vaší firmy, např. EH a doplňte Popis, např. plné jméno Vaší
firmy
stiskněte Nová agenda a potvrďte Ano a následně OK
v okně
Chcete převzít data z již existující agendy? POZOR - nelze provést později!
stiskněte Ano
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v okně Převzetí dat do agendy zvolte v Převezmi data z agendy:
_P - DEMO - POS - prodejna
z roku: 2009
a stiskněte Převezmi
na dotaz
Opravdu chcete převzít [_P9=>EH9]?
stiskněte Ano a následné OK
nová agenda se automaticky nabídne v záložce Výběr agendy
v poli Heslo zadejte heslo
manas
a potvrďte Enter
nyní už je program plně připraven k použití
v horní části okna uvidíte verzi programu a na koho je Licence
nastavena - mělo by tam být uvedeno
... upřesněno v E-mailu
6) V
Servis / Číselníky / Číselník partnerů
stiskněte
Nový/R
zadejte
1000
a v kartě partnera zadejte do pole
Název:
Inventura
potvrďte Enter a stiskněte Esc a ještě jednou Esc
7) Pro použití jako POS - Pokladního Systému je nutné nejprve
vytvořit
Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
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a prvotní inventuru, nejlépe v:
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Přijímací list
otevře se první prázdný přijímací list
přepněte se do záložky Hlavička
a do pole Partner zadejte
1000
a potvrďte Enter
přepněte se do záložky Řádky a postupně zadejte nejlépe
pomocí snímače čárkového kódu veškeré zboží, které máte skladem
(další zboží, které budete nabízet a nemáte je zatím skladem,
můžete později doplnit v číselníku zboží)
zadejte např.:
10*8.10*5019068592322
t.j. ve tvaru
10 - počet MJ (kusů)
8.10 - nákupní cena bez DPH za MJ (kus)
5019068592322 - EAN zboží, v tomto případě Baterie Panasonic AA 4 ks
pro zboží, které nemáte doposud v číselnících se otevře okno
Nové zboží/služba/materiál
do pole Číslo zboží:
novému zboží přiřaďte 1-8-mi místné číslo, pod kterým bude v ES manas
evidované, např. 1001 a stiskněte Nové zboží
otevře se karta zboží 1001, v ní doplňte:
- do pole Název: název zboží, např. Baterie Panasonic AA 4 ks
- do pole Cena 1 - VO/nákup: nákupní cenu bez DPH, např. 8.10
- do pole Cena 2 - MO/DPC: prodejní cenu včetně DPH, např. 11
- do pole DPH: DPH zboží, např. 2 (1=9% snížená sazba, 2=19% základní sazba)
- do pole MJ: měrnou jednotku zboží, např. ks
a potvrďte Enter a stiskněte Esc
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automaticky se doplní řádek se zadaným zbožím
čárkový kód je již automaticky doplněn
takto postupně pořiďte inventuru a současné naplnění číselníku
zboží a EANů pro veškeré doposud naskladněné zboží
8) Prodej zboží:
- na Ploše ES manas (jako po spuštění programu)
zvolte
POS / Pokladna ranní / R1 - Pokladna ranní #1
otevře se okno Pokladna
případně nastavte rozlišení monitoru tak, aby bylo toto okno
přes celou obrazovku, rozlišení okna je 1024 x 768
- do vstupního pole zadejte prodávané zboží - to můžete udělat
následujícími způsoby, vždy potvrďte Enter:
a) čárkovým kódem:
5019068592322
b) čárkovým kódem s udáním množství:
2*5019068592322
c) číslem zboží:
1001
d) číslem zboží s udáním množství:
2*1001
e) výběrem zboží podle názvu:
b
otevře se okno výběru zboží podle názvu, pomocí dalších
alfanumerických znaků je možné zboží upřesnit, případně
stisknutím F8 vybrat ze zboží fulltextem, kdy se nabídnou
názvy zboží obsahující zadaný řetězec
vybrané zboží potvrďte Enter
f) výběrem zboží podle názvu s udáním množství:
2*b
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- po ukončení nákupu stiskněte Enter a zobrazí se okno Platba
pro zadání platby a tisk
do pole
Zaplaceno Kč:
zadejte částku zaplacenou zákazníkem, např. 100 a potvrďte
Enter
zobrazí se částka Vrátit, např. 1.00 Kč
po dalším Enter je možné vytisknout Paragon podle nastaveného
způsobu tisku (popsáno samostatně)
pro ověření zrušte zaškrtnutí u pole Tisknout a stiskněte Tisk
automaticky se nastaví pořízení nového prázdného nákupu,
ve spodní části okna je zobrazena celková částka a vráceno
z předchozího nákupu

14.57 POS
2017.04.30a / 00:00
005) POS - tlačítka pro volbu funkcí - pouze uživatel 112016
- v 1. sloupci mezi Přijímací list a Import diskety doplněno tlačítko Dodací list

2016.12.27d / 19:00
003) Pro POS zablokována změna agendy
- povoleno pro Admina

2016.12.27c / 17:00
003) Pro POS zablokována změna agendy

2016.04.29c / 13:00
001) POS - uživatel 112016
- pro čísla zboží 50000 - 99999 a 7-mi místné (drogerie) je v kartě zboží pole
Cena02 neaktivní a nelze ho změnit ani v záložce Uživatel
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2016.04.29b / 10:00
001) POS - uživatel 112016
- upraven zápis Cena02 do karty zboží

2016.04.29a / 09:00
001) POS - uživatel 112016
- upraven zápis Cena02 do karty zboží

2016.04.27a / 13:00
001) POS - uživatel 112016
- upraveno nastavení datumu pro dříve pořízený doklad

2016.04.25d / 03:00
001) POS pro uživatele 112016
- pro čísla zboží 50000 - 99999 a 7-mi místné (drogerie) je v kartě zboží pole
Cena02 neaktivní a nelze ho změnit
- obdobně se nezapíše Cena02 ve skladových dokladech ve funkci Zapiš do Z200
v tomto případě se zobrazí hlášení:
Pole Cena02 nelze změnit pro zboží 50000-99999 a 1xxxxxx-9xxxxxx ...
- pro stejné zboží se při importu XML dokladu před dosazením Cena24 do Cena02
nejprve zapíše původní obsah Cena02 do pole ObjednanoMnozstvi

2016.03.30a / 08:00
004) POS pro uživatele 112016
- pro čísla zboží 50000 - 99999 a 7-mi místné (drogerie) se v kartě zboží nezapíše
Cena02, nelze ji tak změnit
- obdobně se nezapíše Cena02 ve skladových dokladech ve funkci Zapiš do Z200
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2016.01.31a / 00:00
007) POS
- zadaná cena MJ se bere vždy v absolutní hodnotě, tedy vždy kladná

2016.01.05a / 00:00
002) Doplněn log - INI_POS_OK

2015.06.22c / 17:00
001) Sklad / POS
- doplněno logování nastavení CenaMJ v Objednávce odběratele na 0.00/0.01/0.02 Kč

2015.03.13a / 00:00

002) POSNEW - zvětšen font ve vstupním poli

2015.02.20a / 00:00
001) POS (POSNEW s modrým obrázkem) - pracovní verze pro ověření v manasNX.exe (příjmový
počítač)
- vlevo nahoře doplněno tlačítko s funkcí
Oprava chyby
- funkce vytvoří nový řádek na dokladu se záporným množstvím naposled
zadaného řádku
- funkce je bez oprávnění
- vše je vidět v zásobách, pohybech a nápočtech
- tento záporný opravný řádek je v Rozborech POS vidět ve stornech
- při nechtěném spuštění funkce ji stačí použít ještě jednou a další nový
řádek bude odpovídat tomu původnímu opravovanému
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- funkci lze spustit i kombinací kláves Alt + O
- POZOR - funkce se týká POUZE naposled pořízeného řádku dokladu (ten, který je na obrazovce
zcela nahoře)
- ověřte prosím správnost použití v zásobách, pohybech, nápočtech (grafech) a rozborech POS

2015.01.27a / 00:00
001) POS - nedotyková s modrým podkladovým obrázkem
- atomaticky se nastaví na největší možnou velikost podle rozlišení monitoru
nastaví se buď plná šířka a výška se případné doplní dole modrým pruhem dole nebo se nastaví plná
výška a šířka
se doplní případně modrým pruhem vpravo - zvětšení je možné pouze proporcionální
- minimální rozlišení monitoru je 1024 x 768
- testováno pro rozlišení monitoru 1024 x 768 až 2560 x 1600, mělo by pracovat i na 1366 x 768 a
4K/5K

2014.12.16a / 00:00
001) Úprava POS pro uživatele 112016
- po spuštění s heslem např. ran1 se manasPOSnx.exe a manasNX.exe chovají stejně - po Esc z
pokladny
se zobrazí seznam paragonů
- po Esc v pokladně (POS NEW, modrá) se zobrazí dotaz na ukončení pokladny - implicitně se
nabízí Ne a stačí
stisknout Enter (Esc nereaguje)
pro ukončení pokladny je nutné kliknout na Ano nebo šipkou doleva zvolit Ano a stisknout Enter

2014.12.01a / 00:00 BETA
006) POS
- nebude k dispozici číslo zboží pro anonymní zadání zboží s DPH 10%
- je nutné použít konkrétní zboží s nastavenou sazbou DPH 10%

2011.11.01a / 00:00
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001) POS
- zablokována funkce F11 pro změnu balení

2009.12.01a / 16:00
004) POS - vpravo nahoře v okně doplněna verze programu

2005.08.02b / 17:00
001) POS NEW
- implicitně se v pravém sloupci nabídne cena celkem v řádku, po stisknutí
klávesy TAB se cyklicky přepíná s Cena MJ/Kč

2005.07.29a / 10:00
001) POS NEW
- fokus na vstupní pole se správně nastaví při zadání zboží výběrem podle
názvu i při zadání pomocí zákaznické karty
pomocí klávesy TAB je možné vynutit fokus na vstupní pole
- pomocí klávesy TAB se současně přepíná zobrazení v pravém sloupci mezi
cena MJ / cena v řádku
- upraven výběr zboží podle názvu fulltextem

2005.07.28a / 17:00
001) POS NEW
- po Esc z POS NEW následuje dotaz, zda opravdu opustit nový tvar POS
- z POS NEW je možné přepnout do nového tvaru POS pomocí Alt+W (funkce POS NEW)
- upraveno doplnění řádků dokladu po Esc v okně platby

2005.07.27b / 10:00
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002) POS NEW
- v adresáři programu se musí nacházet následující soubory
(obsahuje instmanasLITE.exe a instmanas.exe):
POS-pozadi.png
POS-vraceno.png
- vzhled POS lze měnit podkladovým obrázkem, které musí být
v adresáři programu
POS-pozadi.png
rozměr 1024 x 768
na výběr je zatím 31 podkladových obrázků POS-pozadi-01 až 31.png,
zvolený obrázek stačí přejmenovat na POS-pozadi.png
- součástí nového vzhledu může být i logo firmy
POS-logo.gif
- na každé pokladně se dá použít jiný podkladový obrázek a jiné logo
003) Konfigurace
- doplněna záložka POS NEW - parametry nového vzhledu POS
- zaškrtnutím zaškrtávacího políčka u pokladny R/O/V 1-8 se potvrdí
použití nové POS pro uvedenou pokladnu, parametr je síťový
- POS-logo.gif - pozice levého horního rohu: - zleva / shora
- levý horní rok obrazovky má souřadnice [0,0]
- logo je zobrazeno z obrázku POS-logo.gif, který musí být
umístěn v adresáři programu a musí být transparentní
- logo se zobrazí pouze pokud existuje soubor POS-logo.gif
v adresáři programu
- parametr je lokální
004) POS NEW
- na zakázku Vám zhotovíme podkladový obrázek s průhledným vodoznakem
+ logo podle Vašich požadavků

2005.07.27a / 08:00
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001) Nová POS
- první testovaci verze
- Nová POS se použije pro pokladní místa zaškrtnutá v
Servis / Konfigurace / POS / POSNEW

2005.07.06b / 10:00
001) Servis / Konfigurace / POS / Vypnutí prvků
- Doklady
- Hlavička
- Řádky
lze potlačit jednotlivé prvky pro Sklad / POS

2005.06.30a / 00:00
008) POS NEW
- nová POS, zatím omezena na pokladnu V8
- v adresáři programu se musí nacházet následující soubory
(obsahuje instmanasLITE.exe a instmanas.exe):
POS-pozadi.png
POS-vraceno.png
- vzhled POS lze měnit podkladovým obrázkem, které musí být
v adresáři programu
POS-pozadi.png
rozměr 1024 x 768
na výběr je zatím 31 podkladových obrázků POS-pozadi-01 až 31.png,
zvolený obrázek stačí přejmenovat na POS-pozadi.png
- součástí nového vzhledu může být i logo firmy
POS-logo.gif
- na každé pokladně se dá použít jiný podkladový obrázek a jiné logo
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009) Konfigurace
- doplněna záložka POS NEW - parametry nového vzhledu POS
- zaškrtnutím zaškrtávacího políčka u pokladny R/O/V 1-8 se potvrdí
použití nové POS pro uvedenou pokladnu, parametr je síťový
- POS-logo.gif - pozice levého horního rohu: - zleva / shora
- levý horní rok obrazovky má souřadnice [0,0]
- logo je zobrazeno z obrázku POS-logo.gif, který musí být
umístěn v adresáři programu a musí být transparentní
- logo se zobrazí pouze pokud existuje soubor POS-logo.gif
v adresáři programu
- parametr je lokální

FAQ - Základní nastavení klienta POS
- při spuštění programu se v okně Přihlášení zvolí dvouznakové označení
agendy, např. XX, bez převzetí dat
- všechny dostupné počítače (klienti) v síti se očíslují 1,2, ... a jejich
seznam se zadá do
Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení / Číselník PC
(čísla 999xxx musí být zachována, mají speciální význam)
- v Servis / Konfigurace se zadá/nastaví:
- Firma / Základní údaje:
- adresa a bankovní spojení
- zaškrtne se zaškrtávací pole POS
- Program / Základní nastavení:
- pro každý počítač se nastaví (vybere) samostatné číslo počítače (PC)
- Program / Zabezpečení:
- Číselník uživatelů
- vytvoří se seznam oprávněných uživatelů s číslem, jménem, přiděleným heslem
a každý uživatel se zařadí do skupiny uživatelů s definovanými oprávněními,
pokladním se navíc přiřadí pokladna R1-R8/O1-O8/V1-V8 - po přihlášení
heslem budou moci přímo pořizovat prodejku na odpovídající pokladně
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- Povolení akcí oprávnění
- jednotlivá oprávnění se zaškrtnutím povolí pro zvolenou skupinu uživatelů
- Program / Tisk:
- zvolte Font pro tisk a Font pro předtisk - font s pevnou šířkou typu Courier
- POS / Tisk:
- nastavte prvni a poslední 2 řádky paragonu
- zaškrtněte pole:
POS - přímý tisk
Tisk po Enter
Tisk POS
- POS / Příjem:
- zvolte logickou jednotku USB disku a zatrhněte Import USB paměť
- POS / Scaner:
- zvolte COM port a zaškrtněte Povolit, případně může být scaner zapojen mezi PC
a klávesnici
- před praktickým použitím programu je nutné nastavit následující číselníky:
- Číselník zboží
- Číselník partnerů (pro příjem a prodej na DL/FA/HO)
- Číselník obalů
- Číselník čárkového kódu

2004.09.23b / 16:00
04) Rozdíl mezi Skladem / POS
Sklad:
1) sklad je určen k prodeji zboží ze skladu jak konečnému spotřebiteli,
tak formou velkoobchodu a prodeje na fakturu, ...
2) na skladě je prodejní cena 02 uvedena BEZ DPH
3) výstupem jsou klasické daňové doklady se všemi náležitostmi na formátu A4,
tisk je proveden přes snadno měnitelné mustry (šablony)
doklady mohou být jednoduše doplněny např. o sériová čísla, ...
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4) pro prodej za hotové konečnému spotřebiteli slouží zjednodušený
daňový doklad, doklad o použití a standardní daňový doklad pro prodej za hotové
5) pohyby, nápočty i grafy jsou uvedeny v cenách BEZ DPH
POS:
1) pokladní systém je urcen PRIMÁRNĚ pro prodej koncovému spotřebiteli
s možností vystavit daňový doklad - fakturu, prodej za hotové, ...
2) na POS je prodejní cena 02 uvedena S DPH
3) výstupem je paragon tisknutelný na paragonové tiskárně
5) pohyby, nápočty i grafy jsou uvedeny v cenách S DPH
- pro 1 agendu z tohoto důvodu není možné jednoduše kombinovat současně
prodej ze skladu i z POS (použití stejné prodejní ceny - cena 02, ale
vychází se z ceny bez daně / s daní na skladě / POS)
kombinace není ani prakticky nutná

2002.08.17a / 21:00
01) Servis / Konfigurace / Doklady
POS - zaškrtnout pro maloobchodní prodejnu
- prodejní ceny včetně DPH
- nákupní ceny se přepočítají na ceny včetně DPH
- všechny pohyby, nápočty a grafy v cenách prodejních včetně DPH
- zrušit zaškrtnutí pro velkoobchod - všechny ceny bez DPH

2002.05.05a / 19:00
01) Při přihlášení nebo změny agendy je pro pokladní ignorován
zadaný datum - přihlášení se provede pro datum serveru

2000.08.04d / 18:00
- pri spusteni pokladny novy den se automaticky otevre novy doklad

2000.06.08b / 17:00
- pokladny:
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- zatim mozno pouzit pro:
- definici mustru a zkousku tisku na paragonove tiskarne
- nastaveni opravneni
- princip:
- max. 8 pokladen na max. 3 smeny - ranni R1-R8, odpoledni O1-O8 a vecerni V1-V8
- vystavene doklady odpovidaji paragonu (mustr, omezeni), cislo paragonu jde
za kazdou kasu od nuly
- za kazdou kasu lze generovat denik dokladu, PVT, SQL dotazy, ...
- v databazi uzivatelu doplnen sloupec Pokladna - pro pokladni se zada odpovidajici R1-R8/O1-O8/V1V8
---> po zadani hesla se automaticky otevre porizeni paragonu
- pokladny by mely mit nastavenu samostatnou agendu (misto HR), protoze musi mit samostatny
ciselnik
zbozi a vsechny ceny jsou implicitne VCETNE DPH
- doplneny doklady:
- Pokladna - ranni R1-R8
- Pokladna - odpoledni O1-O8
- Pokladna - vecerni R1-R8
- doplnena opravneni:
- 1239 - Pokladna R1
- 1240 - Pokladna R2
- 1241 - Pokladna R3
- 1242 - Pokladna R4
- 1243 - Pokladna R5
- 1244 - Pokladna R6
- 1245 - Pokladna R7
- 1246 - Pokladna R8
- 1247 - Pokladna O1
- 1248 - Pokladna O2
- 1249 - Pokladna O3
- 1250 - Pokladna O4
- 1251 - Pokladna O5
- 1252 - Pokladna O6
- 1253 - Pokladna O7
- 1254 - Pokladna O8
- 1255 - Pokladna V1
- 1256 - Pokladna V2
- 1257 - Pokladna V3
- 1258 - Pokladna V4
- 1259 - Pokladna V5
- 1260 - Pokladna V6
- 1261 - Pokladna V7
- 1262 - Pokladna V8
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POS - Pokladní systém
Pokladní systém - prodejní místo maloobchodního prodeje - registrační pokladna je připraven k použití i
jako SW registrační pokladna po doplnění pokladního místa o certifikovanou fiskální tiskárnu.
K dispozici je 24 pokladen (8 pro až třísměnný provoz). Pro pokladní místo je ideální LCD monitor 15",
lze vybrat z několika desítek podkladových obrazovek nebo je možné vytvořit jedinečný design spolu s
logem prodejny.
Pokladní místo pracuje s čárkovými kódy, zboží je dále možné zadat číslem nebo názvem nebo jako
skupinu zboží (pečivo, ovoce/zelenina, maso ...).
K dispozici jsou podrobné rozbory POS, bilance POS a mnoho grafů.
POS umožňuje XML import dat při dodávce z Maloobchodní sítě Hruška pro přímé naskladnění zboží
včetně cenotvorby a tisku změněných cenovek.
Modul obsahuje samostatné místo pro kontrolu ceny zákazníkem obchodu sejmutím čárkového kódu
spolu s tiskem cenovek.

Sklad / POS - pokladní systém
Modul je určen k maloobchodnímu i velkoobchodnímu prodeji zboží.
Způsob zadávání dokladů je totožný a moduly se liší především tím, že maloobchodní prodej - POS pracuje s prodejní cenou včetně DPH a je určen primárně k prodeji na pokladních místech a
velkoobchodní prodej - sklad - pracuje s prodejní cenou bez DPH.
V modulu sklad je k dispozici několik desítek běžných typů dokladů, modul POS pracuje s 8-mi
třísměnnými pokladními místy (R - ranní, O - odpolední, V - večerní).
Modul pracuje s čárkovými kódy a LCD zobrazovači. Snímač čárkového kódu může být připojen přes
klávesnici nebo přes sériový port. V modulu POS je doplněn prodej pomocí automatických vah a
automatické vracečky lahví.
Modul samozřejmě pracuje i při ručním zadání zboží.
Řádek dokladu se zadává do jednotného vstupního pole, do kterého je možné zadat údaje v různých
formátech (popsáno samostatně). Nejběžnější zadání je vidět na následujících příkladech:
1) zboží
12345 ... zadání zboží pomocí jeho čísla
1234567890123 ... zadání zboží pomocí jeho čárkového kódu
jablk ... zadání zboží výběrem z číselníku zboží podle názvu, je možné fulltextové vyhledání
2) zboží + množství
ve tvaru:
množství * zboží ... zadání 2 parametrů, jsou odděleny hvězdičkou
např.
10*jablk ... zboží je možné zadat i číslem nebo čárkovým kódem
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3) zboží + množství + cena MJ
ve tvaru:
cenaMJ*množství * zboží ... zadání 3 parametrů, jsou odděleny hvězdičkami
např.
5.10*10*jablk ... zboží je možné zadat i číslem nebo čárkovým kódem
Podrobnější velmi rozsáhlý popis naleznete zatím v Technickém popisu ES manas. Na Vaše konkrétní
dotazy Vám rádi zpracujeme velmi podrobné odpovědi a zařadíme je do této dokumentace. Během
několika minut Vás případně naučíme základní práci se skladem a POS po telefonu nebo Vás zaškolíme
na našem pracovišti v požadovaném rozsahu.

POS - pokladní systém
- aby se láhve a stravenky objevily (název) na dokladě, musí být názvy v číselníku zboží
98760 - Láhve vrácené
98762 - DPH 22%
98763 - Ovoce / zelenina
98764 - Pečivo
98765 - DPH 5%
98766 - Maso
98769 - Stravenky

14.58 Pracovní plocha
2016.07.01b / 14:00
001) POS - uživatel 112016
- upraveno automatické nastavení Pracovní plochy s tlačítky
- parametr INI_PlochaTlacitkaOK a INI_CistaPlochaOK

2016.07.01a / 10:00
001) POS - uživatel 112016
- nastavení 36 tlačítek Pracovní plochy přímo v programu
při požadavku na změnu nutno upravit v programu, nestačí nastavit v konfiguraci
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14.59 Prodej módního zboží
2010.02.19a / 00:00
004) POS - prodej módního zboží
- do názvu zboží zadejte i barvu, styl, velikost a jiné parametry zboží
pro snadné odlišení od podobného zboží nebo jen lišícího se barvou nebo
velikostí

14.60 Prodejní cena
2010.07.30a / 18:00
001) POS - použití jiné prodejní ceny než Cena 02 (prodejní MO cena s DPH)
- lze použít pro prodej například zboží objednaného na Internetu za jinou než
běžnou prodejní cenu
- Servis / Konfigurace / 3. POS / POS NEW
- Cenu 4 použít pro pokladny:
V1 - V8
pro zaškrtnuté pokladny se použije jako prodejní cena Cena 4
- Cenu 5 použít pro pokladny:
V1 - V8
pro zaškrtnuté pokladny se použije jako prodejní cena Cena 5
- pokladny V1-V8 lze zaškrtnout jen za jednu cenu
- pokud je zvolená Cena 04 nebo Cena 05 nulová, použije se standardní
prodejní cena na POS - Cena 02
- Cena 04 i Cena 05 je uvedena včetně DPH

14.61 Přecenění při změně DPH
2012.01.02e / 18:00
001) Přecenění DPH - úprava pro uživatele 7120700/7120701 pro více agend
POZOR - přecenění se NESMÍ spustit opakovaně pro stejnou agendu !!!

2012.01.02c / 07:00
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001) Rozbory POS - 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 10% => 14%
- v kartě zboží se nastaví i datum a čas přecenění zboží pro export nových cen
do vah
lze obejít zadáním staršího datumu pro export do vah

2011.12.14a / 00:00
003) POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH z 10% na 14%
- funkce bude od 10.01.2012 zablokována
- funkci je možné spustit POUZE jednorázově z jednoho počítače,
protože blokace následného spuštění je pouze lokální na tom
počítači, na které byla spuštěna

2011.12.01a / 00:00
002) POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH z 10% na 14%
- provede se pro nenulovou zásobu

2011.11.27a / 00:00
001) POS / Rozbory POS / Další funkce / Přecenění DPH z 10% na 14%
- Číselník zboží - sížená sazba DPH
- 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 10% => 14%
- opakování spuštění funkce je blokováno vytvořením souboru při prvním
spuštění funkce
DPH10.TXT
v adresáři programu
při jeho existenci není opakování funkce povoleno
- oprávnění 1259
- pro uživatele 112016 je spuštění funkce blokováno pro POS do 31.12.2011 14:05,
pro ostatní uživatele pro POS do 1.1.2012 00:00
- 2. Tisk protokolu
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- opakovaně lze tisknout protokol o přecenění vytvořený v kroku 1.
- 3. Zapiš do cenovek
- do cenovek se zapíše zboží s DPH ve snížené sazbě s kladnou zásobou
funkci lze v případě potřeby po vynulování cenovek opakovat

2007.12.10a / 10:00
001) Rozbory POS
- doplněna funkce
Přecenění DPH z 5% na 9%
- v okně je zobrazena aktuální snížená sazba DPH
- funkce 1. - 3. nevyžadují žádná oprávnění, může
je spustit každý, kdo má oprávnění pro Rozbory POS
- pro ověření funkčnosti před 1.1.2008 (použijte
POUZE testovací data testovací agendy!) spusťte
program s parametrem 59:
manas 59
manasNX 59
postupně se provedou následující 4 kroky:
- 0. před použitím doporučujeme zaarchivovat tabulky:
- číselník zboží ... aa__Z201
- cenovky ... _CENOVKY
- 1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 5% => 9%
- funkci je možné spustit pouze při v konfiguraci nastavené
snížené sazbě DPH 5%
- funkci je možné spustit POUZE na POS od datumu serveru 1.1.2008
- původní prodejní cena 02 včetně DPH se uloží do pole
Currency_04
- nová Cena02 se vypočítá z původní Cena02 takto:
Cena02:=Cena02/1.05*1.09
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výsledek se zaokrouhlí na 0,10 Kč statisticky
- po přecenění se automaticky nastaví v konfiguraci
snížená sazba DPH na 9%
- po přecenění se zobrazí protokol o přecenění
- 2. Protokol o přecenění
- opakovaný tisk protokolu o přecenění z kroku 2.
- lze opakovat, jde jen o tisk vygenerované sestavy
- 3. Zapiš do cenovek
- funkci je možné spustit POUZE na POS od datumu serveru 1.1.2008
- funkce zapíše zboží se sníženou sazbou do tabulky cenovek
pro tisk cenovek

2004.04.29c / 17:00
02) POS / Přecenění Cena02 22% -> 19% - POUZE kladné zásoby

2004.04.24c / 18:00
01) Doplněna funkce
POS / Přecenění Cena02 22% -> 19%
- pouze na POS (síťový parametr v konfiguraci)
- testuje přítomnost zboží 98766699 (vytvoří se po přecenění) - tím je zajištěno
pouze jednorázové spuštění
- zcela volná funkce, není omezena oprávněním
- pouze pro zboží s DPH = 2 (základní sazba)
- algoritmus: /1.22*1.19, zaokrouhlení na 0,10 statisticky
- protokol o přecenění (\temp\PRECEN19.TXT)
- číslo zboží
- název zboží
- cena 02 před
- cena 02 po
- zásoba MJ
- sleva celkem za zboží (jen pro kladnou zásobu)
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- na konci suma slev
- přeceněné zboží se současně zapisuje do Objednávek odběratele
- do xx4_X_OO a xx45X_OO - květnové tabulky, s datumem dokladu 5.5.2004
- po 500 zboží
- z objednávek lze nastavit cenovky

14.62 Přehlášení
2010.12.14a / 12:00
001) POSNEW
- upraveno přehlášení pomocí *****
v okně Přihlášení lze zadat heslo prodavačky vázané na konkrétní pokladnu,
tato pokladna se otevře

2010.07.15b / 07:00
001) Rychlé přehlášení uživatele POS/sklad:
1) Servis / Konfigurace / 1. Program
zrušit zaškrtnutí u lokálního i síťového parametru
RestVyuctAgenda
pokud je zaškrtnut
2) pro přehlášení ve vstupním poli POS zadat
*****
a potvrdit Enter
v okně Přihlášení nelze změnit agendu
3) po
****** + Enter
se program ukončí
a po
**** + Enter
se opakuje poslední tisk
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2010.01.22c / 16:00
001) POSNEW + POSTOP
- doplněno jednoduché přehlášení uživatele
do vstupního pole se zadá:
**číslo
tedy 2 hvězdičky následované číslem uživatele (POZOR - NE heslem!)
pokud uživatel existuje v číselníku uživatelů, je v programu přepnut
Př.: **123
pokud existuje uživatel 123, program se na něj přepne
- číslo a jméno přihlášeného uživatele je zobrazeno vpravo nahoře

2008.04.23a / 00:00
002) POS
- ukončení zadáním ****** a přehlášení zadáním *****
- upraveno

2008.04.14a / 12:00
002) POS
- ukončení zadáním ****** a přehlášení zadáním *****
- upraveno, uzavře se COM port pro váhoskener a potlačí se zobrazení
informačních oken - místo nich se ozve 2x siréna

FAQ - POS - přehlášení pokladní zadáním ***** a ukončení POS zadáním ******
- POUZE v manasPOS.exe a manasPOSnx.exe
- POUZE po přihlášení pokladní heslem, které přímo spustí POS NEW
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2007.10.13a / 08:00
001) manasPOS.exe + manasPOSnx.exe
- přehlášení pokladní - upraveno
po zadání ***** je nutné vyčkat do konce kompletního přehlášení,
kdy se zobrazí nový prázdný prodejní doklad, nesmí dojít ke stisku
žádné klávesy ani sejmutí EANu

2007.10.12a / 12:00
001) manasPOS.exe + manasPOSnx.exe
- přehlášení pokladní - upraveno
po zadání ***** je nutné vyčkat do konce kompletního přehlášení,
kdy se zobrazí nový prázdný prodejní doklad

2007.10.10c / 16:00
001) manasPOS.exe + manasPOSnx.exe
- přehlášení pokladní
- po zadání 5-ti hvězdiček a potvrzení Enter v poli zadání POS
se nabídne přihlášení jiného uživatele, po Esc se program ukončí

2007.10.10b / 15:00
001) manasPOS.exe + manasPOSnx.exe
- přehlášení pokladní
- po zadání 5-ti hvězdiček a potvrzení Enter v poli zadání POS
se program ukončí a je možné jej spustit znovu s přihlášením
nové pokladní

14.63 Přidej / nové zboží
2010.11.09f / 14:00
002) K funkci
9001 - Přidej zboží - Alt+F10
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doplněno oprávnění:
1167 Zboží - Přidat

2010.11.05a / 09:00
003) Nové zboží
doplněno pole Marže % a zaškrtávací pole NC s DPH
pro nenulovou marži se vypočítá prodejní maloobchodní cena 02 z nákupni ceny 01
bez DPH (nebo s DPH, pokud je zaškrtnuto NC s DPH) a zaokrouhlí na Kč nahoru
pokud nechcete počítat prodejní maloobchodní cenu s DPH (Cena02) z
nákupní ceny bez/s DPH (Cena01) se zadanou marží, nastavte:
v
Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady #2
pole Implicitní marže % na 0

2010.08.02a / 00:00
003) Přidej zboží
- kromě ceny 01 - nákupní cena bez DPH - se nastaví i ZdrojovaCena a Currency_01
(Poslední nákupní cena)

2010.07.17a / 16:00
003) Nové zboží
- vlevo dole se po přidání skupiny nabízí pouze zvolená volba číslování

2010.07.13a / 00:00
002) Nové zboží
- upraven popis cen

2010.03.06a / 00:00
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003) Nové zboží/služba/materiál
- lze nastavit pole v kartě zboží:
- Koeficient měrné ceny
- Hmotnost MJ g
- Minimální zásoba
- Kritická zásoba
- Hlídat zásoby
- Neskladová položka
- Pouze celá egalizace

2010.03.06a / 00:00
006) Nové zboží pro uživatele 114991, agendu AG
- po kliknutí na skupinu vlevo nahoře se nabídne vpravo dole v poli
Přímé zadání požadovaného čísla zboží - Číslo zboží
následující číslo zboží pro sortiment S ze skupiny ZNS (ZN je značka)
číslo zboží je ve tvaru ZNSxxxxx, kde xxxxx je pořadové číslo
v rámci sortimentu S

2010.02.19a / 00:00
008) Doplnění nového zboží
- pole v okně přeskupeny
- doplněno pole Množství MJ pro nastavení počátečního stavu zásob
bez nutnosti pořizovat příjmový doklad

2010.02.12a / 12:00
005) Zadání nového čísla zboží
- doplněno logování
- rozšířena kontrola
- při volbě nového čísla podle skupin zboží nelze zvolit hraničí čísla x99, x999, x9999
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2010.01.22a / 00:00
001) Rozšířeno zadání nového zboží v PL
- pokud je v PL (přijímací list) zadán doposud neexistující EAN
ve tvaru:
EAN
nebo
množství_mj * EAN
nebo
množství_mj * nákupní_cena_01 * EAN
zobrazí se okno Nové zboží/služba/materiál
- horní polovina okna je určena pro případ, kdy
chcete novému zboží přiřadit číslo o 1 vyšší než poslední
číslo zboží v číselníku zboží, ve spodní polovině okna
lze číslo nového zboží stanovit s ohledem na skupinu
zboží, do které má nové zboží patřit
- pokud chcete vytvořít nové zboží s číslem +1 postupujte takto:
- číslo nového zboží je nabídnuto v poli Číslo zboží,
lze je změnit, nesmí již ale existovat
- do pole EAN se převezme EAN sejmutý v PL
- do pole Název zboží zadejte název nového zboží
- do pole MJ zadejte měrnou jednotku nového zboží
- nastavte DPH
- do pole Cena01 se převezme nákupní cena z PL, pokud byla zadána,
jinak ji můžete nastavit
- do pole Cena02 nastavte požadovanou prodejní cenu s DPH
- v poli Skupina nastavte požadovanou skupinu nového zboží
v Seznamu skupin zboží (vlevo dole) kliknutím
- nyní se po kliknutí na
Nové zboží přímo
vytvoří karta zboží se zadanými parametry, parametry se
pro kontrolu zobrazí v informačním okně a do PL se zapíše
nový řádek s nové doplněným zbožím
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- pokud chcete u nově vytvořeného zboží něco změnit, zaškrtněte
pole Editovat a po kliknutí na Nové zboží přímo se zobrazí karta
nově vytvořeného zboží a po doplněním dalších parametrů a Esc
se provede návrat zpět do PL

2010.01.15a / 00:00
001) Alt + F10 - Přidání nového zboží - rozšířeno
- nová funkce a oprávnění:
8723 Nové zboží za skupinu - Přidej skupinu

14.64 Přijímací list
2016.08.29a / 00:00
002) POS - Přijímací list - ostatní uživatelé (mimo 112016, pro něj již existuje)
- v poli hlavičky dokladů PObalySDPHOK se signalizuje, zda byla v řádcích dokladu
spuštěna funkce
Zapiš do číselníku zboží
pokud ANO:
- řádek dokladu v seznamu dokladů má v 1. sloupci světle zelené pozadí
- v řádcích dokladu vpravo nahoře text Zapsáno na světle zeleném pozadí
pokud NE:
- řádek dokladu v seznamu dokladů má v 1. sloupci červené pozadí
- v řádcích dokladu vpravo nahoře text NEzapsáno na červeném pozadí
platí od instalace této nebo novější verze, ve všech starších dokladech bude
pozadí červené, protože spuštění funkce se neevidovalo

2016.08.29a / 00:00
003) POS - Přijímací list - ostatní uživatelé (mimo 112016)
- místo ceny 21 zobrazena cena 06
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2016.06.30a / 18:00
001) POS - Přijímací list - uživatel 112016
- v poli hlavičky dokladů PObalySDPHOK se signalizuje, zda byla v řádcích dokladu
spuštěna funkce
Zapiš do číselníku zboží
pokud ANO:
- řádek dokladu v seznamu dokladů má v 1. sloupci světle zelené pozadí
- v řádcích dokladu vpravo nahoře text Zapsáno na světle zeleném pozadí
pokud NE:
- řádek dokladu v seznamu dokladů má v 1. sloupci červené pozadí
- v řádcích dokladu vpravo nahoře text NEzapsáno na červeném pozadí
platí od instalace této nebo novější verze, ve všech starších dokladech bude
pozadí červené, protože spuštění funkce se neevidovalo

14.65 Přirážka k ceně
2005.07.19b / 13:00
002) FAQ - Sklad / POS
- Přirážka k ceně MJ
- přirážku pro partnera lze nastavit v kartě partnera v poli Koef uvedením
koeficientu, kterým se násobí cena MJ > 1.0
např. pro 5% přirážku k ceně MJ se do pole Koef uvede 1,05
- přirážku při tisku dokladu lze zadat jako zápornou slevu
např. pro 5% přirážku za doklad při tisku se do pole Sleva % uvede -5

14.66 Recyklační příspěvek
2021.10.26a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) 3750 - POS - Paragon - Recyklační příspěvek - ne pro storno
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- upraveno
Př.:
---------------------------------------ABCD bezv.těst.500g Ros.
17.50Kč b
v ceně zahrnut RP ve výši 5 Kč
prodloužená záruka 5 let
STORNO
ABCD bezv.těst.500g Ros.
-17.50Kč b
prodloužená záruka 5 let
----------------------------------------

2021.10.25a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) 3690 - POS - Paragon - Recyklační příspěvek
- pokud je v kartě zboží vyplněno pole Text09 nebo Text10, objeví se
na paragonu tento text pod řádkem zboží
Př.:
---------------------------------------ABCD bezv.těst.500g Ros.
17.50Kč b
v ceně zahrnut RP ve výši 5 Kč
prodloužená záruka 5 let
Jablka červená
49.90Kč b
---------------------------------------v Text09 zadáno: 5 Kč
v Text10 zadáno: prodloužená záruka 5 let

14.67 Rozbor POS - univerzální
2009.03.24b / 15:00
002) POS / Univerzální rozbor POS
- následující čísla zboží mají speciální význam: 98760 - 98794 (98775 + součty) + 98888
- upraven tisk
- doplněn celkový součet a podsoučty za dny a pokladny
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FAQ - POS - Univerzální rozbor POS
2005.10.28b
001) POS / Rozbory / Univerzální rozbor POS
- oprávnění 8294
- zadá se rok, měsíc a rozmezí dnů od / do
- zatím k dispozici podrobný rozbor za jednotlivé dny a pokladny,
všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
- vratné láhve a obaly brány s DPH 19%
- Tržba a Hotovost je definována podle:
Servis / Konfigurace / POS / Rozbory #1 + 2
Př.:
Den

POS

Částka Kč

Popis

===========================================================================
=======
CELKEM CELKEM
-537.00 Láhve vrácené [98760] <F10>
CELKEM CELKEM
-1010.00 Stravenky [98769] <F9>
CELKEM CELKEM
-654.21 MasterCard [98770] <Shift>+<F5>
CELKEM CELKEM
36.50 Zaokrouhlení 0,50 [98888]
CELKEM CELKEM
447.00 Obal 2 = Láhve prodané 0% DPH
CELKEM CELKEM
-2201.21 Celkem řádky 0% DPH
CELKEM CELKEM
34703.21 Celkem řádky 9% DPH
CELKEM CELKEM
12943.00 Celkem řádky 19% DPH
CELKEM CELKEM
47609.71 Hotovost
CELKEM CELKEM
47609.59 Tržba
CELKEM CELKEM
-573.50 Zboží 0% DPH
CELKEM CELKEM
34703.21 Zboží 9% DPH
CELKEM CELKEM
13480.00 Zboží 19% DPH
--------------------------------------------------------------------------------CELKEM R1
-477.00 Láhve vrácené [98760] <F10>
CELKEM R1
-1010.00 Stravenky [98769] <F9>
CELKEM R1
-654.21 MasterCard [98770] <Shift>+<F5>
CELKEM R1
36.38 Zaokrouhlení 0,50 [98888]
CELKEM R1
387.00 Obal 2 = Láhve prodané 0% DPH
CELKEM R1
-2141.21 Celkem řádky 0% DPH
CELKEM R1
34443.21 Celkem řádky 9% DPH
CELKEM R1
12649.00 Celkem řádky 19% DPH
CELKEM R1
48720.04 Hotovost
CELKEM R1
47019.45 Tržba
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CELKEM R1
-513.38 Zboží 0% DPH
CELKEM R1
34443.21 Zboží 9% DPH
CELKEM R1
13126.00 Zboží 19% DPH
--------------------------------------------------------------------------------CELKEM R2
-60.00 Láhve vrácené [98760] <F10>
CELKEM R2
0.12 Zaokrouhlení 0,50 [98888]
CELKEM R2
60.00 Obal 2 = Láhve prodané 0% DPH
CELKEM R2
-60.00 Celkem řádky 0% DPH
CELKEM R2
260.00 Celkem řádky 9% DPH
CELKEM R2
294.00 Celkem řádky 19% DPH
CELKEM R2
553.88 Hotovost
CELKEM R2
553.76 Tržba
CELKEM R2
-60.12 Zboží 0% DPH
CELKEM R2
260.00 Zboží 9% DPH
CELKEM R2
354.00 Zboží 19% DPH
===========================================================================
=======
23.
CELKEM
-537.00 Láhve vrácené [98760] <F10>
23.
CELKEM
-1010.00 Stravenky [98769] <F9>
23.
CELKEM
-654.21 MasterCard [98770] <Shift>+<F5>
23.
CELKEM
36.50 Zaokrouhlení 0,50 [98888]
23.
CELKEM
447.00 Obal 2 = Láhve prodané 0% DPH
23.
CELKEM
-2201.21 Celkem řádky 0% DPH
23.
CELKEM
34703.21 Celkem řádky 9% DPH
23.
CELKEM
12943.00 Celkem řádky 19% DPH
23.
CELKEM
47609.71 Hotovost
23.
CELKEM
47609.59 Tržba
23.
CELKEM
-573.50 Zboží 0% DPH
23.
CELKEM
34703.21 Zboží 9% DPH
23.
CELKEM
13480.00 Zboží 19% DPH
--------------------------------------------------------------------------------23.
R1
-477.00 Láhve vrácené [98760] <F10>
23.
R1
-1010.00 Stravenky [98769] <F9>
23.
R1
-654.21 MasterCard [98770] <Shift>+<F5>
23.
R1
36.38 Zaokrouhlení 0,50 [98888]
23.
R1
387.00 Obal 2 = Láhve prodané 0% DPH
23.
R1
-2141.21 Celkem řádky 0% DPH
23.
R1
34443.21 Celkem řádky 9% DPH
23.
R1
12649.00 Celkem řádky 19% DPH
23.
R1
48720.04 Hotovost
23.
R1
47019.45 Tržba
23.
R1
-513.38 Zboží 0% DPH
23.
R1
34443.21 Zboží 9% DPH
23.
R1
13126.00 Zboží 19% DPH
--------------------------------------------------------------------------------23.
R2
-60.00 Láhve vrácené [98760] <F10>
23.
R2
0.12 Zaokrouhlení 0,50 [98888]
23.
R2
60.00 Obal 2 = Láhve prodané 0% DPH
23.
R2
-60.00 Celkem řádky 0% DPH
23.
R2
260.00 Celkem řádky 9% DPH
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23.
R2
294.00 Celkem řádky 19% DPH
23.
R2
553.88 Hotovost
23.
R2
553.76 Tržba
23.
R2
-60.12 Zboží 0% DPH
23.
R2
260.00 Zboží 9% DPH
23.
R2
354.00 Zboží 19% DPH
===========================================================================
=======

FAQ - POS - Použití typu ceny za partnera na skladovém dokladě
TypCeny
0-29 ... Cena00 - Cena29
30 ... ZdrojovaCena bez DPH
31 ... poslední nákupní cena (Currency_01) nebo ZdrojovaCena pokud je nulova bez DPH
32 ... posledni prodejní cena (Currency_09) bez DPH
33 ... zdrojová cena + DPH
34 ... poslední nákupní cena (Currency_01) + DPH
35 ... posledni prodejní cena (Currency_09) + DPH
36 ... posledni prodejní cena (Currency_09) - DPH
37 ... Cena 00 + DPH
38 ... Cena 01 + DPH
39 ... Cena 02 + DPH
40 ... Cena 00 - DPH
41 ... Cena 01 - DPH
42 ... Cena 02 - DPH

FAQ - POS - Generování rozborů POS
01 - Vyúčtování pokladny
12 - Vyúčtování pokladny
03 - Vyúčtování pokladny
04 - Vyúčtování pokladny
05 - Vyúčtování pokladny
06 - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

POSVyuct - POS_NEW
Hotovost
= Celkem + LP
Trzba
= Celkem + LP - Stravenky
Stravenky
= Stravenky
Lahve vracene = LV
Lahve prodane = LP
07 - OLD - Vyúčtování pokladny - den
08 - OLD - Vyúčtování pokladny - měsíc
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09 - OLD - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
10 - OLD - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
11 - OLD - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
POSVyuctSEP2 - POS_OLD
Hotovost
=H
Trzba
= H-S
Stravenky
=S
Lahve vracene = L
Lahve prodane = TL
18 - Klub - Vyúčtování pokladny
19 - Klub - Vyúčtování pokladny
20 - Klub - Vyúčtování pokladny
21 - Klub - Vyúčtování pokladny
22 - Klub - Vyúčtování pokladny
23 - Klub - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

POSVyuctSEP - SEP_POS_NEW
Hotovost
= Celkem + LP - 98774 - 98775
Trzba
= Celkem + LP - Stravenky - 98774 - 98773
Stravenky
= Stravenky
Lahve vracene = LV
Lahve prodane = LP
24 - NEW
25 - NEW
26 - NEW
27 - NEW
28 - NEW
29 - NEW

Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

POSVyuctSEP2 - SEP_POS_NEW2
Hotovost
= Celkem + LP - 98774 - 98775
Trzba
= Celkem + LP - Stravenky - 98774 - 98775 - 98773
Stravenky
= Stravenky
Lahve vracene = LV
Lahve prodane = LP
30 - NEW
31 - NEW
32 - NEW
33 - NEW
34 - NEW
35 - NEW

Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

POSVyuctSEP22 - SEP_POS_NEW22
Trzba
Hotovost

= Celkem - (98760+98769+98770+98771+98772+98773)-(98774-98775-98773)
= Celkem - (98774-98775-98773)
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Stravenky
= -Stravenky
Lahve vracene = -LV
Mastercard = -98770
Visa
= -98771
Stravenky vl. = -98772

Význam speciálních čísel zboží na POS
98760 - Láhve vrácené
98762 - Zboží 19% DPH
98763 - Ovoce a zelenina
98764 - Pečivo
98765 - Zboží 9% DPH
98766 - Maso
98769 - Stravenky
98770 - Platební karty
98771 - Visa
98772 - Stravenky vlastní
98773 - Vklad/výběr hotovosti
98774 - Odečet ze všech nákupů
98775 - Odměna
98888 - zaokrouhlení

2005.10.28b / 18:00 BETA
001) POS / Rozbory / Univerzální rozbor POS
- oprávnění 8294
- zadá se rok, měsíc a rozmezí dnů od / do
- zatím k dispozici podrobný rozbor za jednotlivé dny a pokladny,
všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
- vratné láhve a obaly brány s DPH 19%
- Tržba a Hotovost je definována podle:
Servis / Konfigurace / POS / Rozbory #1 + 2

14.68 Rozbory POS
2021.03.13a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2134 - Rozbory POS - prodej respirátorů
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- pro Rozbory POS 25-29 doplněn obrat prodeje respirátorů 5005510 a 5005506

2021.03.10a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2134 - Rozbory POS - prodej respirátorů
- pro Rozbory POS 25-29 doplněn obrat prodeje respirátorů 5505510 a 5005506

2020.06.24a / 00:00
001) Rozbory POS
- 25/26/27/28/29
- upravena Hotovost zadaná jako Shift + F8 - 98761 - Platba hotově
kladné číslo

2020.06.22a / 00:00
001) Rozbory POS
- 25/26/27/28/29
- upravena Hotovost zadaná jako Shift + F8 - 98761 - Platba hotově

2017.05.17a / 00:00
002) Rozbory POS - uživatel 112016
- Přehled obratů na 987xx
- upraveno
- bez pokladen
- Př.:
Přehled obratů na 987xx
=======================
98770 :
98771 :

-1112.18 Kč - Platební karty
-150.00 Kč - Platební karty

[sF5]
[sF6]
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98888 :

-0.34 Kč - POS - zaokrouhlení

2017.05.12a / 00:00
002) Rozbory POS - uživatel 112016
- upravena storna, pouze zboží, ne 98770 karty a 98769 stravenky
- vyřazeno Přehled obratů na 987xx
lze zapnout zaškrtnutím vpravo dole Přehled obratů na 987xx

2017.03.27a / 00:00
002) Rozbory POS
- rozbor 15 - Zboží s nulovým DPH (za den)
- obsahuje i pohyby speciálních čísel zboží 9876x a 9877x (mimo zboží)

2017.03.13a / 00:00
002) Rozbory POS
- rozsáhlé úpravy - zcela přepracováno
- ověřte prosím správné výsledky Vámi používaných rozborů
- doporučujeme používat rozbory #5 - od 31
jsou nejúplnější a dají se parametrizovat
- všechny rozbory doplněny o obraty speciálních čísel zboží 987xx + 98888 na jednotlivých
pokladnách
R1-8/O1-8/V1-8
===================================================
POS - Seznam speciálních čísel zboží
--------------------------------------------------98760 - Láhve vrácené
[F10]
98761 - Platba hotově
[sF8]
98762 - Zboží 21% DPH
[F2]
98763 - Ovoce a zelenina
[F3]
98764 - Pečivo
[F4]
98765 - Zboží 15% DPH
[F5]
98766 - Maso
[F6]
98767 - Stravenky elektron. [sF7]
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98768 - Poukaz prodej
[cF2]
98769 - Stravenky
[F9]
98770 - Platební karty
[sF5]
98771 - Platební karty
[sF6]
98772 - CashBack / Strav.vl. [sF2]
98773 - Vklad/výběr hot. [cF5]
98774 - Odečet ze všech nák. [sF3]
98775 - Odměna
[sF4]
98776 - Poukaz uplatnění [cF3]
98777 - Rezerva #1
[cF7]
98778 - Rezerva #2
[cF8]
98779 - Rezerva #3
[F1]
--------------------------------------------------98888 - POS - zaokrouhlení
===================================================
===================================================
POS - Součást tržby i hotovosti v Rozbory POS
- v řádcích dokladu i na účtence kladné
--------------------------------------------------Z - zboží mimo 987xx
--------------------------------------------------O - obaly prodané - jako Obal1/Obal2
--------------------------------------------------98762 - Zboží 21% DPH
[F2] ... DPH 2
98763 - Ovoce a zelenina
[F3] ... DPH 1
98764 - Pečivo
[F4] ... DPH 1
98765 - Zboží 15% DPH
[F5] ... DPH 1
98766 - Maso
[F6] ... DPH 1
--------------------------------------------------98768 - Poukaz prodej
[cF2] ... DPH 0
--------------------------------------------------98888 - POS - zaokrouhlení
===================================================
===================================================
POS - platby
- DPH 0
--------------------------------------------------98760 - Láhve vrácené
[F10] ... -1 - záporně v řádku
... snižuje tržbu
... snižuje hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
--------------------------------------------------98761 - Platba hotově
[sF8] ... -1 - záporně v řádku
... nemají vliv na tržbu
... snižují hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
98767 - Stravenky elektron. [sF7] ... -1 - záporně v řádku
... nemají vliv na tržbu
... snižují hotovost
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... na účtence na konci v části
plateb
98769 - Stravenky
[F9] ... -1 - záporně v řádku
... nemají vliv na tržbu
... snižují hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
98770 - Platební karty
[sF5] ... -1 - záporně v řádku
... nelze použít samostatně na
menší částku
... nemají vliv na tržbu
... snižují hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
98771 - Platební karty
[sF6] ... -1 - záporně v řádku
... nelze použít samostatně na
menší částku
... nemají vliv na tržbu
... snižují hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
98772 - CashBack / Strav.vl. [sF2] ... -1 - záporně v řádku
... nemají vliv na tržbu
... snižují hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
--------------------------------------------------98773 - Vklad/výběr hot. [cF5] ... +1 - kladně v řádku
... nemá vliv na tržbu
... zvyšuje hotovost v pokladně
--------------------------------------------------98776 - Poukaz uplatnění [cF3] ... -1 - záporně v řádku
... není součástí tržby+tržby EET
... snižují hotovost
... na účtence na konci v části
plateb
===================================================
===================================================
POS - Nemá vliv na tržbu ani hotovost
- není součástí tržby EET
- uvedeno na účtence - na konci
--------------------------------------------------98774 - Odečet ze všech nák. [sF3] ... -1 - záporně v řádku
98775 - Odměna
[sF4] ... +1 - kladně v řádku
--------------------------------------------------98777 - Rezerva #1
[cF7] ... zatím nelze zadat
98778 - Rezerva #2
[cF8] ... zatím nelze zadat
98779 - Rezerva #3
[F1] ... zatím nelze zadat
===================================================
===================================================
Speciální čísla zboží v Rozbory POS
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1487

1488

ES manas 2022 - Technická dokumentace

--------------------------------------------------Tržba: +98760 - Láhve vrácené
[F10] ... -1
--------------------------------------------------Hotovost: +98760 - Láhve vrácené
[F10] ... -1
+98761 - Platba hotově
[sF8] ... -1
+98767 - Stravenky elektron. [sF7] ... -1
+98769 - Stravenky
[F9] ... -1
+98770 - Platební karty
[sF5] ... -1
+98771 - Platební karty
[sF6] ... -1
+98772 - CashBack / Strav.vl. [sF2] ... -1
+98773 - Vklad/výběr hot. [cF5] ... +1
+98776 - Poukaz uplatnění [cF3] ... -1
===================================================

2017.01.31a / 00:00
003) POS
- upraven Rozbor POS pro:
98761 - Platba hotově - Shift + F8

2017.01.26a / 00:00
003) POS - Rozbory POS
- upraveno 98767 - Stravenky elektronické

2017.01.25a / 00:00
004) POS - Rozbory POS
- provedeny velmi rozsáhlé úpravy Rozborů POS pro EET a doplnění nových speciálních čísel zboží
- pokud by po úpravách některý Rozbor POS neseděl, zašlete nám jej mailem v PDF s popisem co
vše a proč nesedí
- na konci každého Rozboru POS, před přehledem Storen, je uveden přehled obratů na speciálních
číslech zboží 987xx
Př.:
Přehled obratů na 987xx
=======================
98760 98764 -

-732.00 Kč - Láhve vrácené [F10]
41.40 Kč - Pečivo [F4]
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58.50 Kč - Zboží 15% DPH [F5]
-7670.00 Kč - Stravenky [F9]
-19861.95 Kč - Platební karty [sF5]
-1500.00 Kč - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
28.97 Kč - POS - zaokrouhlení

005) V dalších verzích bude pro EET pro uživatele 112016 doplněno:
- kombinace platby hotově a kartou:
===================================================
NEW - Kombinace platby hotově a kartou
--------------------------------------------------98761 - Platba hotově - Shift + F8
===================================================
- Pokázky Hruška:
===================================================
NEW - Poukázka - Hruška
--------------------------------------------------98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
===================================================

2017.01.04a / 00:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Rozbory
- doplněny hodnoty Hotovost / Tržba / DPH / K1 pro speciální čísla zboží pro Univerzální rozbor POS:
98761 - Platba hotově - Shift + F8
98767 - Stravenky elektronické - Shift + F7
98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1

2016.12.27b / 14:00
002) Rozbory POS
- hotovost zaokrouhlena na koruny

2016.12.27a / 00:00
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002) Rozbory POS
- podstatné přepracování generování rozborů - rozsáhlé úpravy
- z důvodu, aby Tržba POS seděla na Tržbu EET
- platí pro Rozbory POS 24+ - sada #4
- celková částka v řádku dokladu je brána z pole SarzeIndex v halířích
- vlevo dole doplněny volby:
- Místo MnozstviMJ*CenaMJ brát cenu v řádku v halířích
- implicitně zaškrtnuto
- Zaokrouhlení Hotovost: 0,01 / 1,00
- implicitně 0,01
- Nezaokrouhlovat
- implicitně zaškrtnuto

2016.12.09a / 00:00
005) Rozbory POS - uživatel 112016
- do hlavičky doplněno číslo prodejny

2016.06.21c / 12:00
001) Rozbory POS doplněny textem:
Protože jsou rozbory POS generovány ne jako postupný součet
jednotlivých řádků dokladů pokladen (a těch mohou být desetisíce),
ale pomocí SQL jako součet násobků CenaMJ x MnozstviMJ, kdy
výsledek takových součinů v řádcích nemusí být na halíř přesně
(např. 12,34 Kč x 0,567 kg = 6,99678 Kč), celkové součty potom
mohou obsahovat halířové rozdíly vyrovnané v řádku Zaokrouhlení
v rozboru. Pro přesné výsledky by rozbory místo sekund trvaly
i desítky minut. Oba výsledky by se přitom od sebe lišily
max. v řádu halířů nebo desetníků. Proto používáme ke generování
rozborů POS SQL.

2016.06.21b / 11:00
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001) Upraven rozbor POS #15 - POS - Zboží s nulovým DPH
- generuje se pro zvolený den zadaný v poli Datum rozboru

2014.12.23a / 00:00
002) Rozbory POS
- upraveny rozbory 31-35 pro práci s DPH 10%

2014.12.11a / 00:00
004) Rozbory POS rozšířeny o DPH 10%

2014.12.10a / 00:00 BETA
005) Odpovídající Rozbor POS 31 (část s DPH 10%):
Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve, samostatně láhve vrácené)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
0.00
0.00
0.00
LáV0%
0.00
0.00
0.00
LáP0%
0.00
0.00
0.00
15.0%
150.26
22.54
172.80
21.0%
33.22
6.98
40.20
10.0%
142.73
14.27
157.00
=========================================
326.21
43.79
370.00
Vstupní data:
Z
Trzba
Trzba 1
Trzba 2
Trzba 3
Hotovost
DPH1
DPH2
DPH3
Z98888
MnozstviMJ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

370.0000 ... veškeré zboží z řádků dokladů včetně speciálních 9876x/9877x/9
370.0000
150.2600
33.2200
142.7300
370.0000
172.8000
40.2000
157.0000
0.2500 ... Zaokrouhlení POS
4.0000

2013.09.23b / 06:00
001) POS / Rozbory POS - rozbor 31+30
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- doplněn rozbor za: 16 - hodina serveru
Př.:
POS - vyúčtování 31
pořízeno dne 22.9.2013 21:45:19 [ES manas 2014 / NX31203 /2013.09.23b] [112]

Datum a čas OD - DO: 2010-01-01 00:00:00 - 2010-01-10 23:59:59
Tržba podle hodiny - denní [v Kč včetně DPH]
Průměrná tržba = 30551.87 Kč za 14 položek

Hodina Název
Množství MJ
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
==================================================================================================
6
2506.9840
24826.50
23222.00
1505.00
111.00
7
3784.0780
34691.41
32096.00
2595.00
267.00
8
4387.9710
47658.86
44099.00
3360.00
342.00
9
4079.5560
50543.71
48229.00
1915.00
549.00
10
3585.8400
45246.90
41537.00
3510.00
510.00
11
2985.6020
36739.47
34449.00
2090.00
279.00
12
2235.1890
28622.31
25942.00
2580.00
192.00
13
1987.8770
24015.59
22336.00
1680.00
174.00
14
3021.1050
35640.50
31606.00
3535.00
144.00
15
3374.3580
40811.28
37101.00
3610.00
195.00
16
2548.1300
34424.64
31355.00
3070.00
243.00
17
1411.3560
21880.65
20636.00
1245.00
141.00
18
157.8970
2624.41
2504.00
120.00
24.00
==================================================================================================
Celkem
36065.9430
427726.23
395112.00
30815.00
3171.00
Průměrná tržba = 30551.87 Kč za 14 položek

Hodina Název
Přirážka %
Marže %
Visa Stravenky vl.
Zatížení Kč
==================================================================================================
6
17.98
15.24
0.00
100.00
18183.48
7
18.17
15.38
0.00
0.00
25376.59
8
17.79
15.11
0.00
200.00
34953.08
9
18.62
15.70
0.00
400.00
36816.29
10
18.16
15.37
0.00
200.00
33028.49
11
19.48
16.31
0.00
200.00
26573.69
12
18.91
15.90
0.00
100.00
20796.06
13
17.30
14.75
0.00
0.00
17686.34
14
15.13
13.14
0.00
500.00
26777.64
15
18.76
15.80
0.00
100.00
29753.00
16
16.14
13.90
0.00
0.00
25616.37
17
17.03
14.55
0.00
0.00
16106.55
18
9.50
8.67
0.00
0.00
2055.59
==================================================================================================
Celkem
17.80
15.11
0.00
1800.00
313723.17
Poznámka: Láhve vrácené ( 98760 ) nejsou součástí tržby
Zatížení
= tržba v průměrných nákupních cenách (v době pořízení řádku dokladu)
Výnos
= tržba - zatížení
Marže
[%] = 1 - nákupní cena / prodejní cena = 1 - zatížení / tržba (bez DPH)
Přirážka [%] = prodejní cena / nákupní cena - 1 = tržba (bez DPH) / zatížení -1
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Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve, samostatně láhve vrácené)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
0.00
0.00
0.00
LáV0%
-3171.00
0.00
-3171.00
LáP0%
2706.00
0.00
2706.00
15.0%
325482.34
48822.35
374304.69
21.0%
44534.33
9352.21
53886.54
=========================================
369551.67
58174.56
427726.23
Vstupní data:
Z
O
LahveProdane
Trzba
Trzba 0
Trzba 1
Trzba 2
Hotovost
Z98769
Stravenky
Z98760
LahveVracene
DPH1
DPH2
Z98772
Z98888
MnozstviMJ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

392405.2300
2706.0000
2706.0000
427726.2300
-465.0000
325482.3400
44534.3400
395111.0000
-30815.0000
-30815.0000
-3171.0000
-3171.0000
374304.6900
53886.5400
-1800.0000
114.6100
36065.9430

... veškeré zboží z řádků dokladů včetně speciálních 9876x/9877x/9
... veškeré vázané obaly (vratné láhve) z řádků dokladů = LahvePro
... veškeré vázané obaly (vratné láhve) z řádků dokladů = LahvePro

...
...
...
...

Stravenky [F9] = Z98769
Stravenky [F9] = Z98769
Láhve vrácené [F10] = Z98760
Láhve vrácené [F10] = Z98760

... Stravenky vlastní [sF2]
... Zaokrouhlení POS

P# Den Datum
HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
==================================================================================================
R1
4 2010.01.04 08:17:15
155
-32.00
1.60
1 Rohlík tukový 40g -r
...
R8
4 2010.01.04 13:44:48
46
-0.10
32.46
84377 Jac.Cafe Latte 10x14
==================================================================================================

2011.05.02a / 00:00
002) Rozbory POS
- parametr DatumServer řádku místo datum dokladu implicitně nezaškrtnut

2011.03.28c / 14:00
002) POS / Rozbory POS
- doplněno zaškrtávací pole
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Počet dokladů, průměrná tržba
při jeho uzaškrtnutí se v úvodu rozboru uvede počet dokladů
(= počet obsloužených zákazníků) a průměrná tržba jednoho nákupu
Př.:
Průměrná tržba = 134.86 Kč za 2783 dokladů

2011.01.31a / 00:00
001) Rozbory POS
- upraveno logování

2010.12.22a / 12:00
001) Rozbory POS
- sesouhlaseny všechny 3 sady rozborů
- hotovost zaokrouhlena na celé koruny
- tržba sesouhlasena s daňovou tabulkou
- upraveny láhve vrácené / zaokrouhlení v rozboru 30/31 bez parametrů
- automaticky se rozbory 30/31 nabízí bez parametrů (původní tvar)
- rozbor 30/31 s parametry trvá déle z důvodu podstatně složitějšího
zpracování než bez parametrů
- upraven název pokladny na R1-R8/O1-O8/V1-V8
- ve sloupci Množství MJ je uvedeno množství MJ zboží za sledovaný parametr,
má význam především při volbě rozboru za číslo zboží kde údaj odpovídá
prodanému množství zboží

2010.12.11b / 14:00
002) Rozbory POS
- Rozbor za:
03 - číslo zboží
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doplněno zaškrtávací pole DPH
při zaškrtnutí je název zboží doplněn o sazbu DPH 0/1/2

2010.11.13a / 12:00
005) POS - Rozbory POS
- doplněn Rozbor za:
13 - číslo dokladu
- před i po řádky rozboru doplněno:
Př.:
Průměrná tržba = 140.72 Kč za 3631 položek
při volbě rozboru 13 - za číslo dokladu údaje odpovídají průměrná tržbě
za celkový počet dokladů (nákupů)
lze tak zjisti průměrnou tržbu v Kč za:
01 - pokladnu/stůl
02 - skupinu zboží
03 - číslo zboží
04 - DPH zboží
05 - uživatele
06 - počítač
07 - přepravku (obal 1)
08 - vázaný obal (2)
09 - číslo partnera
10 - den v měsíci
11 - verzi ES manas
12 - nadskupinu
13 - doklad (průměrný nákup, = počet zákazníků)
14 - cena MJ
15 - množství MJ
a to za libovolné zvolené období
podle nově doplněného třídění podle:
00 - netřídit (tříděno podle Rozbor za vzestupně)
01 - název (vzestupně)
02 - množství MJ (sestupně)
03 - tržba Kč (sestupně)
04 - hotovost Kč (sestupně)
05 - stravenky Kč (sestupně)
06 - láhve vrácené Kč (sestupně)
07 - platební karty Kč (sestupně)
08 - přirážka % (PC/NC - 1) (sestupně)
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09 - marže % (1 - NC/PC) (sestupně)
10 - VISA Kč (sestupně)
11 - stravenky vlastní Kč (sestupně)
12 - zdrojová cena (zatížení) Kč (sestupně)
13 - výnos Kč (sestupně)

2010.10.14a / 14:00
002) Upraveny rozbory POS
- nový rozbor 30/31
- obsahuje přehled řádků storen zadaných záporným množstvím
- rozbory #3, #4 a #5
- sesouhlasena tržba a hotovost
- Láhve vrácené (98760) nejsou součástí tržby, jsou uvedeny v samostatném sloupci
a v přehledové DPH tabulce
- vyřazeny zastaralé rozbory #1 (01/03/04/05/06) a #2 (07/08/09/10/11/12),
neobsahují stravenky, platební karty ani vklad do/výběr z pokladny
- je nutné provést aktuální nastavení Povolení rozborů, pokud je používáte

2010.10.10a / 10:10
005) Rozbor 30/31
- po odškrtnutí Použít parametry je použit původní rozbor 30/31
- marže + přirážka - počítána správně z tržby bez DPH
- sestava rozdělena na 2 části - tisk větším fontem
- pracuje pod FlashFilerem
.... další popis brzy doplníme

2010.09.09a / 16:00
002) Rozbory POS
- upraveno
- v záložce Povolení rozborů nastavte používané rozbory
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- implicitně se nabídne rozbor
31 - Vyúčtování pokladny #5 + platební karty + Storna - OD/DO
u tohoto rozboru je možné vpravo v Parametry rozborů 30+31
nastavit počáteční a konečný datum a čas (zatím jen v rámci stejného měsíce),
parametry povolte zaškrtnutím pole
Použít parametry
po zaškrtnutí pole
Rozbor za uživatele
bude rozbor obsahovat vyúčtování za jednotlivé uživatele
- v parametrech Zaokrouhlení doplněno zaškrtávací pole
Nezaokrouhlovat
při zaškrtnutí nejsou ŽÁDNÉ údaje v rozboru, tedy ani Hotovost, zaokrouhlovány
pro přesný souhlas všech zobrazených údajů, navíc se neuplatní ani parametr
Zaokrouhlení tržby
z důvodu použití jiného postupu generování rozborů než při uzavření dokladu
(sečítají se pohyby VŠECH řádků VŠECH dokladů v zadaném časovém rozmezí)
může v případě použití váženého zboží vyjít údaj ve sloupci Hotovost nezaokrouhlen
na koruny o cca. několik halířů - pro zaúčtování a ověření hotovosti v pokladně
použijte proto tuto hodnotu zaokrouhlenu statisticky na celé koruny
v této verzi programu je Zaokrouhlení nastaveno napevno bez možnosti změny
- aktuální seznam rozborů:
30 - Vyúčtování pokladny #5 + platební karty - OD/DO
31 - Vyúčtování pokladny #5 + platební karty + Storna - OD/DO
01 - Vyúčtování pokladny #1 - den
02 - Storna zboží za den
03 - Vyúčtování pokladny #1 - měsíc
04 - Vyúčtování pokladny #1 - 1. dekáda
05 - Vyúčtování pokladny #1 - 2. dekáda
06 - Vyúčtování pokladny #1 - 3. dekáda
07 - Vyúčtování pokladny #2 - den
08 - Vyúčtování pokladny #2 - měsíc
09 - Vyúčtování pokladny #2 - 1. dekáda
10 - Vyúčtování pokladny #2 - 2. dekáda
11 - Vyúčtování pokladny #2 - 3. dekáda
12 - Vyúčtování pokladny - den + Storna za den
13 - Storna stravenek za den
14 - Storna láhví za den
15 - Zboží s nulovým DPH
16 - Nejprodávanější zboží
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17 - Odměny - Měsíc
18 - Vyúčtování pokladny #3 - den
19 - Vyúčtování pokladny #3 - den + Storna za den
20 - Vyúčtování pokladny #3 - měsíc
21 - Vyúčtování pokladny #3 - 1. dekáda
22 - Vyúčtování pokladny #3 - 2. dekáda
23 - Vyúčtování pokladny #3 - 3. dekáda
24 - Vyúčtování pokladny #4 - den
25 - Vyúčtování pokladny #4 - den + Storna za den
26 - Vyúčtování pokladny #4 - měsíc
27 - Vyúčtování pokladny #4 - 1. dekáda
28 - Vyúčtování pokladny #4 - 2. dekáda
29 - Vyúčtování pokladny #4 - 3. dekáda
32 - Vyúčtování pokladny #5 - měsíc
33 - Vyúčtování pokladny #5 - 1. dekáda
34 - Vyúčtování pokladny #5 - 2. dekáda
35 - Vyúčtování pokladny #5 - 3. dekáda
36 - Přehled prodeje zboží podle skupin za aktuální měsíc
37 - Přehled prodeje zboží podle EAN za aktuální měsíc
38 - Vyhodnocení prodejní AKCE
39 - Přehled prodeje zboží podle skupin za DATUM

2010.09.07b / 01:00
003) Rozbory POS
- rozbory:
30 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny + platební karty - den
31 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny + platební karty + Storna - den
lze v rámci zatím jednoho měsíce omezit od / do datumu a času

2010.01.22c / 16:00
004) Rozbory POS - obnoveny rozbory 07-11 + automaticky povoleny
07 - OLD - Vyúčtování pokladny
08 - OLD - Vyúčtování pokladny
09 - OLD - Vyúčtování pokladny
10 - OLD - Vyúčtování pokladny
11 - OLD - Vyúčtování pokladny

- den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

jsou uvedeny na konci seznamu

2010.01.11a / 13:00
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008) Upraveny Rozbory POS - obnoveny rozbory 07-11
07 - OLD - Vyúčtování pokladny
08 - OLD - Vyúčtování pokladny
09 - OLD - Vyúčtování pokladny
10 - OLD - Vyúčtování pokladny
11 - OLD - Vyúčtování pokladny

- den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

2009.12.31a / 00:00
003) Upraveny Rozbory POS - obnoveny rozbory 07-11
07 - OLD - Vyúčtování pokladny
08 - OLD - Vyúčtování pokladny
09 - OLD - Vyúčtování pokladny
10 - OLD - Vyúčtování pokladny
11 - OLD - Vyúčtování pokladny

- den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

2009.12.23a / 00:00
005) Upraveny Rozbory POS
- implicitně se tržba zaokrouhluje na celé koruny, lze zvolit původní
zaokrouhlení na halíře, celkové zaokrouhlení je vyčísleno v Přehledu podle DPH
- vyřazeny rozbory 07-11 + 91-94
07 - OLD - Vyúčtování pokladny
08 - OLD - Vyúčtování pokladny
09 - OLD - Vyúčtování pokladny
10 - OLD - Vyúčtování pokladny
11 - OLD - Vyúčtování pokladny
91 - Celkový
92 - Celkový
93 - Celkový
94 - Celkový

- den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2002
nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2003
nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2004
nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2005

2009.06.19a / 13:00
001) Rozbory POS
- upraven seznam dokladů s platbou v EUR

2009.04.28b / 01:00
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003) Rozbory POS
- ZCELA přepracováno, rozsáhlé úpravy
- místo součtů MnozstviMJ * CenaMJ řádků dokladů pomocí SQL, kdy dochází
k matematických zaokrouhlovacím chybám a rozdílům, které se projevují
halíři v Hotovosti v rozborech se používá pole SarzeIndex, které obsahuje
hodnotu řádku v halířích
Hotovost v rozborech tak vychází správně na koruny
v součtu tak na sebe sedí denní Hotovost na dekádní i měsíční
Tržba je závislá na používání platebních karet, kdy musí být celková
částka zaokrouhlena na halíře a ne na koruny

2009.03.24b / 15:00
003) POS / Rozbory POS
- zaokrouhlení všech výpočtů na 0,01 Kč
rozbory jsou generovány pomocí SQL dotazů, při součtu mnoha hodnot pomocí SQL
může dojít k zaokrouhlovací chybě v řádu haléřů - tuto chybu je možné při
zaúčtování vyrovnat
při použití platebních karet, u kterých MUSÍ být celková částka zaokrouhlena
na halíře, vyjdou v rozborech POS v součtech VŽDY halíře

2009.01.21a / 12:00
001) POS - rozbory
- doplněna volba zaokrouhlení Hotovosti a Tržby
- implicitně nastaveno na 1.00 Kč - ideální pro zaúčtování
- lze změnit na 0.01 a 0.10 Kč
- k haléřovým rozdílům může dojít zpracováním pomocí SQL, kdy jsou
např. za měsíc slučovány desítky tisíc řádků pořízených prodejek
a haléřových hodnot mohou nabýt řádky s váženým zbožím a
platbami kartou při zaokrouhlení na halíř

2008.12.15c / 18:00
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002) Rozbor POS
- implicitně se nastaví jako vybraný první rozbor z nastaveného seznamu
rozborů

FAQ - Rozbor POS
POS / Rozbory POS / Rozbory
zvolit druh Rozboru (liší se sloupci) a spustit
Generuj rozbor

2008.09.26a / 00:00
003) Rozbory POS
- doplněna záložka Nastavení
zrušením zaškrtnutí u jednotlivých rozborů je lze vyřadit z nabídky
všech rozborů a lze tak ponechat jen ty používané
nastavení má platnost pouze na lokálním počítači
funkcí Odznač vše je možné provést odznačení pro všechny rozbory
pro uložení nastavení je nutné povolit oprávnění:
8618 Rozbory POS - Nastavení rozborů - uložení
Seznam dostupných rozborů POS:
12 - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
03 - Vyúčtování pokladny - měsíc
04 - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
05 - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
06 - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
01 - Vyúčtování pokladny - den
02 - Storna zboží za den
13 - Storna stravenek za den
14 - Storna láhví za den
15 - Zboží s nulovým DPH
07 - OLD - Vyúčtování pokladny - den
08 - OLD - Vyúčtování pokladny - měsíc
09 - OLD - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
10 - OLD - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
11 - OLD - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
16 - Nejprodávanější zboží
17 - Odměny - Měsíc
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18 - Klub - Vyúčtování pokladny - den
19 - Klub - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
20 - Klub - Vyúčtování pokladny - měsíc
21 - Klub - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
22 - Klub - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
23 - Klub - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
24 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - den
25 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
26 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - měsíc
27 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
28 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
29 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
30 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - den
31 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
32 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - měsíc
33 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
34 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
35 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
36 - Přehled prodeje zboží podle skupin za aktuální měsíc
37 - Přehled prodeje zboží podle čárkových kódů za aktuální měsíc
38 - Vyhodnocení prodejní AKCE
39 - Přehled prodeje zboží podle skupin za DATUM
91 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2002
92 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2003
93 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2004
94 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2005

2008.09.24b / 16:00
001) Servis / Konfigurace / 3. POS / Rozbory #1
- textový parametr
Text místo Stravenky vlastní
nabídne se v rozborech POS a pokud je vyplněn zaškrtne se automaticky
v rozborech POS jeho použití

2008.09.23a / 12:00
001) Servis / Konfigurace / 3. POS / Rozbory #1
- doplněn textový parametr
Text místo Stravenky vlastní
nabídne se v rozborech POS
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2008.08.28a / 12:00
004) Rozbory POS
- lépe ošetřena změna datumu rozboru

2008.08.28a / 12:00
006) Rozbory POS
- po zaškrtnutí pole
místo Stravenky vl.
se v textu rozborů POS text zadaný vlevo nahradí místo původního textu
později bude doplněno trvalé nastavení do konfigurace

2008.08.26b / 12:00
004) Rozbor POS
- doplněno zaškrtávací pole
CashBack místo Stravenky vlastní

2007.12.21a / 09:00
001) POS - Rozbory POS
- pro uživatele 112016 je možné přecenění DPH spustit od
31.12.2007 12:30

2007.12.20b / 18:00
001) POS - Rozbory POS
- podle datumu serveru se v rozborech POS automaticky pracuje
do 31.12.2007 včetně se sníženou sazbou DPH 5% a od 1.1.2008 s 9%
- denní, dekádní a měsíční rozbory k 31.12.2007 by tak měly být
vygenerovány kvůli změně sazby DPH nejpozději 31.12.2007 večer
- pro uživatele 112016 je možné přecenění DPH spustit od
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30.12.2007 18:00

2007.12.07c / 19:00
004) Rozbory POS
- do přehledů storen doplněn datum dokladu

2007.09.17d / 18:00
001) Rozbory POS
Storno na dekádních rozborech mimo 9/10/11
- po zaškrtnutí se na konci dekádního rozboru doplní seznam storen
větších než 300 Kč
- pro uživatele 112016 je implicitně zapnuto i bez zaškrtnutí
- ve stornech nejsou pohyby zboží 98769 - Stravenky a 98770 - MasterCard

2007.03.26a / 12:00
001) POS / Rozbory POS - doplněna nová záložka Rozbory #2
- v Rozbory doplněny funkce:
01 - Seznam dokladů podle celkové částky [Datum OD/Datum DO/Částka]
- do pole Datum OD a Datum DO se zadá počáteční a konečný datum,
oba musí být v rámci stejného měsíce a roku
- do pole Částka se zadá hranice hodnoty nákupu, na sestavě budou
uvedeny nákupy od této výše
Př.:
Č. dokladu
Tabulka
Celkem Kč
====================================
29810 XX3_X_R4
2201.14
22648 XX3_X_R1
1265.14
23191 XX3_X_R1
1199.98
29591 XX3_X_R2
1198.10
23938 XX3_X_R1
1145.29
25164 XX3_X_R1
1067.10
02 - Seznam dokladů podle celkové částky + datum a partner [Datum OD/Datum DO/Částka]
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Př. (pro partnera jiného než 100000 se doplní i jeho jméno):
Datum
Partner Č.dokladu
Tabulka
Celkem Kč
==========================================================
05.10.2003
100000
29810 XX3_X_R4
2201.14
02.10.2003
100000
29591 XX3_X_R2
1198.10
03.10.2003
100000
22648 XX3_X_R1
1265.14
07.10.2003
100000
23191 XX3_X_R1
1199.98
16.10.2003
100000
23938 XX3_X_R1
1145.29
30.10.2003
100000
25164 XX3_X_R1
1067.10
==========================================================
Celkem vybráno 6 dokladů z celkového počtu 10327 dokladů, t.j. 0.058%
Celková částka 8076.75 Kč vybraných dokladů
z celkové částky 946118.30 Kč za všechny doklady, t.j. 0.854%
Histogram nákupů
================
Doklad do Kč
Počet dokladů
Celkem Kč
% dokladů
% tržby
====================================================================
50
4459
103179
43.178
10.906
100
2421
175266
23.443
18.525
250
2779
426890
26.910
45.120
500
604
196745
5.849
20.795
750
48
27641
0.465
2.922
1.000
10
8320
0.097
0.879
2.500
6
8077
0.058
0.854
5.000
0
0
0.000
0.000
> 5.000
0
0
0.000
0.000
====================================================================
- doplněna oprávnění:
8524 Rozbory POS #2
8525 Rozbory POS #2 - 01 - Doklady podle částky
8526 Rozbory POS #2 - 02 - Doklady podle částky 2

2006.01.01a / 00:00
001) POS - Rozbory
- 94 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2005
- oprávnění: 8321 POS rozbory - 94 - Celk. nákup v roce 2005

2005.10.13f / 16:00 BETA
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1505

1506

ES manas 2022 - Technická dokumentace

001) POS - rozbory:
- rozbor se provede pro datum nastavený pomocí Datum rozboru
(pro odpovídající den/dekádu/měsíc)

2005.07.19a / 12:00
002) POS - Rozbory POS
- tržba zaokrouhlena statisticky na 0,50 Kč
- halířové rozdíly byly způsobeny váženým zbožím
- daňová tabulka je doplněna o případné zaokrouhlení 0,50 Kč oproti tržbě

2005.04.01e / 15:00
02) POS - rozbory - NEW Klub 2 - 30, ...
- v daňové tabulce uvedeny samostatně láhve prodané a láhve vrácené
údaje o láhvích prodaných a vrácených byly i dříve dostupné
v rozborech NEW Klub - 24, ...

2004.11.23a / 08:00
01) Rozbory POS
- 39 Přehled prodeje zboží podle skupin za DATUM
datum se zvolí výběrem, musí být z aktuálního měsíce

2004.09.23b / 16:00
02) Servis / Konfigurace / POS
- Rozbory #1
- nastavení parametrů pro:
- nápočty POS
- uzávěrku a rozbory POS
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- Odečíst od Hotovost, Odečíst od Tržba, Odečíst od DPH pro:
číslo zboží, význam, horká klávesa
98760 - Láhve vrácené (F10/F11)
98762 - Zboží s DPH 19% (F2)
98763 - Ovoce a zelenina (F3)
98764 - Pečivo (F4)
98765 - Zboží s DPH 5% (F5)
98766 - Maso (F6)
98769 - Stravenky (F9)
98770 - MasterCard (Shift+F5)
98771 - Visa (Shift+F6)
98772 - Stravenky vlastní (Shift+F2)
98773 - Vklad/výběr do/z pokladny (Ctrl+F2)
98774 - Odečet ze všech nákupů (Shift+F3)
98775 - Odměna za nákup (Shift+F4))
98888 - Zaokrouhlení na 0,50 Kč (automaticky)
- Rozbory #2
- Obal 1 / Obal 2
- Odečíst/přičíst/nemá vliv - Hotovost/Tržba/DPH

2004.09.17g / 21:00
03) POS - pro správný výpočet uzávěrky POS nastaveno zaokrouhlení pole
CenaMJ na 0.01 Kč - má význam pro zaokrouhlení na 0,50 Kč (zboží 98888)

2004.06.21d / 19:00
02) POS - rozbory
- samostatně Lp - láhve prodané a Lv - láhve vrácené

2004.05.31c / 10:00
01) POS - Vyúčtování
- láhve s DPH 19% jsou v daňové tabulce uvedeny samostatně

2004.04.25b / 11:00
01) POS - Vyúčtování

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1507

1508

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- od 1.5.2004 (podle datumu serveru) se vratné láhve v DPH zařadí
do sazby 19%

2003.08.19b / 22:00
02) POS / Rozbory / Nejprodávanější zboží
- hranice pro zařazení zmenšena z 5.000 na 1.000 Kč
- doplněn tisk

2002.12.13a / 13:13
01) POS
- Rozbory POS - doplněny funkce:
30 - NEW
31 - NEW
32 - NEW
33 - NEW
34 - NEW
35 - NEW

Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny
Klub 2 - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

- do tržby jde všechno zboží a vázané láhve
- hotovost = tržba - stravenky - láhve vrácené - MasterCard - Visa - Stravenky vlastní
- přehled DPH je pouze za prodané zboží a obaly, celkem sedí na tržbu

2002.08.17a / 21:00
02) POS / Rozbory
- pro Klub doplněny funkce 24-29, které poskytují stejné výsledky jako
funkce 18-23 jiným způsobem
24 - NEW
25 - NEW
26 - NEW
27 - NEW
28 - NEW
29 - NEW

Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny
Klub - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

2002.05.24a / 15:00
03) POS - rozbory 18 - bezhotovostní platby 97770-98773 jsou sloučeny do stravenek
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- 98774 a 98775 nic neovlivňují

2002.05.19a / 07:00
05) Konfigurace / Další / POS / POS
- doplněny síťové parametry:
98775 - tržba
98775 - hotovost
při zatrhnutí se obrat na tomto čísle zboží - zadání Shift + F4 - dostane
do tržby případně hotovosti při vyúčtování pokladny
Klubové věrnostní karty - oba údaje bez zatržení, má význam vydání lístku s odměnou
Vklad / výběr hotovosti - zatrhnout pouze 98775 - hotovost
Jiné použití - zatrhnout oba parametry
06) POS - vyúčtování pokladny (funkce 18 a vyšší)
obraty na číslech zboží
Shift+F5
98770
MasterCard
Shift+F6
98771
Visa
Shift+F7
98772
Stravenky vlastní
Shift+F8
98773
Odměna - čerpání
se přičítají ke stravenkám, na konci je uveden obrat na samotném čísle zboží
07) POS - vyúčtování pokladny (funkce 18 a vyšší)
obrat na čísle zboží
Shift+F3
98774
Odečet ze všech nákupů
se odečítá od tržby, na konci je uveden obrat na samotném čísle zboží
08) POS - vyúčtování pokladny (funkce 18 a vyšší)
obrat na čísle zboží
Shift+F4
98775
Odměna - tvorba
se odečítá od tržby podle parametru v konfiguraci - viz výše,
na konci je uveden obrat na samotném čísle zboží
09) POS - vyúčtování pokladny (funkce 18 a vyšší)
bezhotovostní platby 98770 - 98775 nejsou zahrnuty do storna
10) POS - vyúčtování pokladny (funkce 18 a vyšší)
DPH je uvedeno a sečteno pouze pro skutečné zboží, ne pro
bezhotovostní platby 98770 - 98775
11) POS - vyúčtování pokladny (funkce 18 a vyšší)
doplněn přehled obratů bezhotovostních plateb 98770 - 98775 po jednotlivých pokladnách

2002.05.13a / 11:00
02) Vyúčtování POS - původní funkce, odděleno vyúčtování pro
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věrnostní Klub:
18 - Klub - Vyúčtování pokladny
19 - Klub - Vyúčtování pokladny
20 - Klub - Vyúčtování pokladny
21 - Klub - Vyúčtování pokladny
22 - Klub - Vyúčtování pokladny
23 - Klub - Vyúčtování pokladny

- den
- den + Storna zboží za den
- měsíc
- 1. dekáda
- 2. dekáda
- 3. dekáda

2002.04.24a / 10:00
02) Před provedením rozborů POS se otevřou všechny používané tabulky s implicitním
nastavením

2002.04.18d / 19:00
02) POS - Vyúčtování pokladny
- samostatně součty za čísla zboží:
98770 - MasterCard (připočíst ke stravenkám)
98771 - VISA (připočíst ke stravenkám)
98772 - Vlastní stravenky (připočíst ke stravenkám)
98773 - Čerpání odměny (připočíst ke stravenkám)
98774 - Odečet ze všech nákupů (jen evidence, nemá vliv na součty)
98775 - Zadání odměny (jen evidence, nemá vliv na součty)

25.11.2001/18:00
doplněna sestava POS - Storna za den

2000.08.04d / 18:00
- ve vyuctovani nejsou ve stornech stravenky a lahve

14.69 Rozbory POS - halíře
FAQ - Zaokrouhlení v Rozborech POS
Protože jsou rozbory POS generovány ne jako postupný součet
jednotlivých řádků dokladů pokladen (a těch mohou být desetisíce),
ale pomocí SQL jako součet násobků CenaMJ x MnozstviMJ, kdy
výsledek takových součinů v řádcích nemusí být na halíř přesně
(např. 12,34 Kč x 0,567 kg = 6,99678 Kč), celkové součty potom
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mohou obsahovat halířové rozdíly vyrovnané v řádku Zaokrouhlení
v rozboru. Pro přesné výsledky by rozbory místo sekund trvaly
i desítky minut. Oba výsledky by se přitom od sebe lišily
max. v řádu halířů nebo desetníků. Proto používáme ke generování
rozborů POS SQL.

FAQ - Účtování halířů
Účtování halířů např. tady:
http://www.podnikatel.cz/zakony/cesky-ucetni-standard-pro-podnikatele-c-019-naklady-a-vynosy/
3.10. Účtová skupina 58-Mimořádné náklady
3.10.1. Na účtech této účtové skupiny se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem
k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí nahodile
se vyskytujících.
4.7.

Účtová skupina 68-Mimořádné výnosy

4.7.1. Na účtech této účtové skupiny se zachycují zcela mimořádné operace vzhledem
k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí nahodile
se vyskytujících.

14.70 Rozbory POS - vzory
01 - Vyúčtování pokladny - den
02 - Storna zboží za den
03 - Vyúčtování pokladny - měsíc
04 - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
05 - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
06 - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
07 - OLD - Vyúčtování pokladny - den
08 - OLD - Vyúčtování pokladny - měsíc
09 - OLD - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
10 - OLD - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
11 - OLD - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
12 - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
13 - Storna stravenek za den
14 - Storna láhví za den
15 - Zboží s nulovým DPH
16 - Nejprodávanější zboží
17 - Odměny - Měsíc
18 - Klub - Vyúčtování pokladny - den
19 - Klub - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
20 - Klub - Vyúčtování pokladny - měsíc
21 - Klub - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
22 - Klub - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
23 - Klub - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
24 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - den
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25 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
26 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - měsíc
27 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
28 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
29 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
30 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - den
31 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
32 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - měsíc
33 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
34 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
35 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
36 - Přehled prodeje zboží podle skupin za aktuální měsíc
37 - Přehled prodeje zboží podle čárkových kódů za aktuální měsíc
38 - Vyhodnocení prodejní AKCE
39 - Přehled prodeje zboží podle skupin za DATUM
91 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2002
92 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2003
93 - Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2004

POS - vyúčtování #1
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:42:24 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
8989.02
8989.02
0.00
-183.00
144.00
R3
12291.62
12291.62
0.00
-357.00
324.00
R4
24054.61
24054.61
0.00
-564.00
633.00
======================================================================
Celkem
45335.25
45335.25
0.00
-1104.00
1101.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

POS - Storna zboží za den #2
21.05.2004
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pořízeno dne 21.3.2005 10:42:35 [manas 2005.03.10a]

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
R2 14:28:46
13458
-1.00
14.90
2961 Zvýrazňovač
růžový
R4 09:19:30
13561
-1.00
8.90
2847 Pudinková
pěna 125g
R4 10:19:10
13584
-1.00
10.90
61690 Tatarská
omáčka HEL. 2x50ml
R4 12:09:33
13633
-1.00
8.00
2159 TV Magazin
R4 16:12:17
13733
-1.00
3.00
1889 Dalamánek 90g
===========================================================================
===================

POS - vyúčtování #3
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:41:17 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - měsíční [v Kč včetně DPH]
================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
318396.51 318396.51
0.00
-8754.00
7275.00
R3
399451.57 399451.57
0.00
-10293.00
8865.00
R4
227815.03 227815.03
0.00
-5433.00
5253.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
======================================================================
Celkem
948517.29 948517.29
0.00
-24480.00
21399.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
689.50
Lá 0%
-3081.00
5%
670061.70
33503.09
703564.79
19%
207852.10
39491.90
247344.00
=========================================
875522.31
72994.98
948517.29

POS - vyúčtování #4
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21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:41:43 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 1. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
101435.39 101435.39
0.00
-2649.00
2244.00
R3
138307.87 138307.87
0.00
-3597.00
3168.00
R4
55713.39
55713.39
0.00
-1020.00
1233.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
======================================================================
Celkem
298310.83 298310.83
0.00
-7266.00
6651.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
0.00
Lá 0%
-615.00
5%
208492.50
10424.63
218917.13
19%
67234.20
12774.50
80008.70
=========================================
275111.71
23199.12
298310.83

POS - vyúčtování #5
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:41:56 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 2. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
99475.62
99475.62
0.00
-2820.00
2340.00
R3
78591.09
78591.09
0.00
-2142.00
1926.00
R4
112078.84 112078.84
0.00
-2952.00
2520.00
======================================================================
Celkem
290145.55 290145.55
0.00
-7914.00
6786.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
105.00
Lá 0%
-1128.00
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5%
204782.81
10239.14
215021.95
19%
63988.74
12157.86
76146.60
=========================================
267748.55
22397.00
290145.55

POS - vyúčtování #6
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:42:12 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 3. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
117485.50 117485.50
0.00
-3285.00
2691.00
R3
182552.61 182552.61
0.00
-4554.00
3771.00
R4
60022.80
60022.80
0.00
-1461.00
1500.00
======================================================================
Celkem
360060.91 360060.91
0.00
-9300.00
7962.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
584.50
Lá 0%
-1338.00
5%
256786.39
12839.32
269625.71
19%
76629.16
14559.54
91188.70
=========================================
332662.05
27398.86
360060.91

POS - vyúčtování #7
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:43:32 [manas
2005.03.10a]
R2
==
Storno: Doklad:
-1.00
14.90

13458

2961

Zvýrazňovač růžový
0.00

2847

Pudinková pěna 125g

0.00

R4
==
Storno: Doklad:
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-1.00
8.90
Storno: Doklad:
-1.00
10.90
Storno: Doklad:
-1.00
8.00
Storno: Doklad:
-1.00
3.00

0.00
13584

61690
0.00

13633

2159
0.00

13733

1889
0.00

0.00
Tatarská omáčka HEL. 2x50ml
0.00
TV Magazin
0.00
Dalamánek 90g
0.00

Denní tržba - podle pokladen [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
8989.00
8989.00
0.00
-183.00
144.00
-39.00
6209.16
310.46
2107.85
400.49 R2
R4
24054.50
24054.50
0.00
-564.00
633.00
119.50
17322.60
866.13
4828.62
917.44 R4
===========================================================================
============================================
Celkem
33043.50
33043.50
0.00
-747.00
777.00
80.50
23531.76
1176.59
6936.47
1317.93

Denní tržba - podle hodin
=========================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
01.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 01.
02.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 02.
03.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 03.
04.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 04.
05.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 05.
06.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 06.
07.
8.50
8.50
0.00
0.00
0.00
0.00
8.10
0.40
0.00
0.00 07.
08.
1209.00
1209.00
0.00
-66.00
69.00
3.00
854.01
42.70
259.91
49.38 08.
09.
178.00
178.00
0.00
-6.00
6.00
0.00
131.23
6.56
33.78
6.42 09.
10.
4277.00
4277.00
0.00
-114.00
99.00
-15.00
3388.52
169.43
616.78
117.19 10.
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11.

2920.00
2920.00
0.00
-48.00
60.00
49.50
97.24
696.10
132.26 11.
12.
2468.50
2468.50
0.00
-111.00
42.00
-69.00
1930.68
96.53
428.80
81.47 12.
13.
3141.00
3141.00
0.00
-96.00
165.00
69.00
2102.06
105.10
726.72
138.08 13.
14.
4033.50
4033.50
0.00
-30.00
39.00
9.00
2848.13
142.41
868.91
165.09 14.
15.
4411.00
4411.00
0.00
-81.00
84.00
16.00
3201.44
160.07
868.48
165.01 15.
16.
4634.00
4634.00
0.00
-54.00
93.00
39.00
3072.02
153.60
1150.74
218.64 16.
17.
4720.00
4720.00
0.00
-114.00
114.00
0.00
3227.67
161.38
1118.36
212.49 17.
18.
1043.00
1043.00
0.00
-27.00
6.00
-21.00
823.03
41.15
167.89
31.90 18.
19.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 19.
20.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 20.
21.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 21.
22.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 22.
23.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 23.
24.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 24.
===========================================================================
============================================
Celkem
33043.50
33043.50
0.00
-747.00
777.00
80.50
23531.76
1176.59
6936.47
1317.93
1944.87

POS - vyúčtování #8
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:49:44 [manas
2005.03.10a]

Měsíční tržba - podle pokladen [v Kč včetně DPH]
================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
318394.06 318394.06
0.00
-8754.00
7275.00
-1350.00
226988.42
11349.42
68406.01
12997.14 R2
R3
399448.96 399448.96
0.00 -10293.00
8865.00
-970.50
279752.13
13987.61
89644.56
17032.47 R3
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R4
227813.56 227813.56
0.00
-5433.00
5253.00
-77.00
161923.92
8096.20
48629.21
9239.55 R4
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
6.00
1391.69
69.58
1165.47
221.44 O2
===========================================================================
============================================
Celkem
948510.76 948510.76
0.00 -24480.00
21399.00
-2391.50
670056.16
33502.81 207845.25
39490.60

Měsíční tržba - podle hodin
===========================
Hodina
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
01.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 01.
02.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 02.
03.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 03.
04.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 04.
05.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 05.
06.
765.50
765.50
0.00
-57.00
42.00
-7.50
395.16
19.76
300.90
57.17 06.
07.
43712.98
43712.98
0.00
-1272.00
1011.00
-178.50
32373.56
1618.68
8318.34
1580.48 07.
08.
149732.06 149732.06
0.00
-4128.00
3699.00
-335.50
106356.07
5317.80
32262.00
6129.78 08.
09.
162750.45 162750.45
0.00
-4161.00
3633.00
-440.00
117011.36
5850.57
33888.46
6438.81 09.
10.
139711.01 139711.01
0.00
-3515.00
3315.00
-156.00
99084.91
4954.25
30106.83
5720.30 10.
11.
100743.99 100743.99
0.00
-2281.00
2064.00
-27.00
70451.48
3522.57
22517.95
4278.41 11.
12.
50806.00
50806.00
0.00
-1440.00
1131.00
-211.00
37181.46
1859.07
10063.62
1912.09 12.
13.
37227.49
37227.49
0.00
-1113.00
870.00
-236.50
25943.27
1297.16
8590.77
1632.25 13.
14.
43024.68
43024.68
0.00
-1125.00
948.00
-132.00
28704.07
1435.20
10938.97
2078.40 14.
15.
70570.51
70570.51
0.00
-1326.00
1278.00
-35.00
51354.82
2567.74
14018.79
2663.57 15.
16.
59978.59
59978.59
0.00
-1401.00
1356.00
-31.00
41740.88
2087.04
13597.58
2583.54 16.
17.
54469.00
54469.00
0.00
-1773.00
1293.00
-472.50
36337.36
1816.87
14106.70
2680.27 17.
18.
33920.00
33920.00
0.00
-843.00
714.00
-129.00
22744.90
1137.24
8543.75
1623.31 18.
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19.

1098.50
1098.50
0.00
-45.00
45.00
0.00
18.84
590.59
112.21 19.
20.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 20.
21.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 21.
22.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 22.
23.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 23.
24.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 24.
===========================================================================
============================================
Celkem
948510.76 948510.76
0.00 -24480.00
21399.00
-2391.50
670056.16
33502.81 207845.25
39490.60
376.86

Dekádní tržba - podle pokladen - 1. dekáda
==========================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
101434.61 101434.61
0.00
-2649.00
2244.00
-405.00
72559.51
3627.98
21554.89
4095.43 R2
R3
138306.98 138306.98
0.00
-3597.00
3168.00
-429.00
95604.43
4780.22
32226.48
6123.03 R3
R4
55713.10
55713.10
0.00
-1020.00
1233.00
213.00
38934.06
1946.70
12284.75
2334.10 R4
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
6.00
1391.69
69.58
1165.47
221.44 O2
===========================================================================
============================================
Celkem
298308.87 298308.87
0.00
-7266.00
6651.00
-615.00
208489.69
10424.48
67231.59
12774.00

Dekádní tržba - podle pokladen - 2. dekáda
==========================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
99475.00
99475.00
0.00
-2820.00
2340.00
-480.00
68862.30
3443.11
23234.63
4414.58 R2
R3
78590.50
78590.50
0.00
-2142.00
1926.00
-111.00
55127.19
2756.36
17493.74
3323.81 R3
R4
112077.97 112077.97
0.00
-2952.00
2520.00
-432.00
80791.89
4039.59
23258.56
4419.13 R4
===========================================================================
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============================================
Celkem
290143.47 290143.47
0.00
-7914.00
204781.38
10239.07
63986.93
12157.52

6786.00

-1023.00

Dekádní tržba - podle pokladen - 3. dekáda
==========================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
117484.45 117484.45
0.00
-3285.00
2691.00
-465.00
85566.61
4278.33
23616.49
4487.13 R2
R3
182551.48 182551.48
0.00
-4554.00
3771.00
-430.50
129020.51
6451.03
39924.34
7585.62 R3
R4
60022.49
60022.49
0.00
-1461.00
1500.00
142.00
42197.97
2109.90
13085.90
2486.32 R4
===========================================================================
============================================
Celkem
360058.42 360058.42
0.00
-9300.00
7962.00
-753.50
256785.09
12839.25
76626.73
14559.08

Měsíční tržba - podle dnů
=========================
Den
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
01.
26678.00
26678.00
0.00
-342.00
462.00
120.00
19406.11
970.31
5194.49
986.95 01.
02.
21559.00
21559.00
0.00
-426.00
558.00
132.00
14377.83
718.89
5319.47
1010.70 02.
03.
31597.50
31597.50
0.00
-963.00
696.00
-267.00
22057.29
1102.86
7314.20
1389.70 03.
04.
29186.99
29186.99
0.00
-777.00
642.00
-135.00
21541.66
1077.08
5632.43
1070.16 04.
05.
33304.09
33304.09
0.00
-786.00
768.00
-18.00
23897.01
1194.85
6915.87
1314.02 05.
06.
28986.13
28986.13
0.00
-897.00
732.00
-165.00
21001.21
1050.06
5965.63
1133.47 06.
07.
44654.49
44654.49
0.00
-915.00
1005.00
90.00
31890.90
1594.54
9309.71
1768.84 07.
08.
32208.99
32208.99
0.00
-801.00
792.00
-9.00
20839.83
1041.99
8685.47
1650.24 08.
09.
17601.00
17601.00
0.00
-564.00
471.00
-93.00
11567.83
578.39
4661.79
885.74 09.
10.
32532.68
32532.68
0.00
-795.00
525.00
-270.00
21910.02
1095.50
8232.53
1564.18 10.
11.
31816.49
31816.49
0.00
-738.00
717.00
-21.00
22263.17
1113.16
7109.93
1350.89 11.
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12.
31326.00
31326.00
0.00
-831.00
669.00
-162.00
21785.24
1089.26
7237.92
1375.20 12.
13.
33425.50
33425.50
0.00
-945.00
888.00
-57.00
23500.39
1175.02
7400.57
1406.11 13.
14.
41716.00
41716.00
0.00
-1110.00
903.00
-207.00
30027.11
1501.36
8735.06
1659.66 14.
15.
32817.50
32817.50
0.00
-711.00
648.00
-63.00
23423.00
1171.15
6963.31
1323.03 15.
16.
19949.49
19949.49
0.00
-531.00
486.00
-45.00
14174.57
708.73
4295.15
816.08 16.
17.
29295.49
29295.49
0.00
-1179.00
822.00
-357.00
20928.14
1046.41
6451.94
1225.87 17.
18.
35023.99
35023.99
0.00
-672.00
585.00
-87.00
24665.90
1233.29
7740.81
1470.75 18.
19.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 19.
20.
34773.01
34773.01
0.00
-1197.00
1068.00
-24.00
24013.86
1200.69
8052.24
1529.93 20.
21.
45335.00
45335.00
0.00
-1104.00
1101.00
68.00
32387.56
1619.38
9461.89
1797.76 21.
22.
35748.99
35748.99
0.00
-660.00
762.00
137.50
24683.91
1234.20
8145.55
1547.65 22.
23.
20821.51
20821.51
0.00
-513.00
585.00
109.50
14215.66
710.78
4861.86
923.75 23.
24.
28943.49
28943.49
0.00
-978.00
696.00
-214.50
20255.59
1012.78
6629.65
1259.63 24.
25.
35903.99
35903.99
0.00
-1017.00
612.00
-397.50
27157.86
1357.89
6542.16
1243.01 25.
26.
31136.00
31136.00
0.00
-858.00
714.00
-116.00
22776.17
1138.81
6165.41
1171.43 26.
27.
31248.48
31248.48
0.00
-687.00
582.00
-61.00
22343.28
1117.16
6595.74
1253.19 27.
28.
44348.47
44348.47
0.00
-1275.00
1008.00
-114.00
32208.97
1610.45
8944.25
1699.41 28.
29.
35565.49
35565.49
0.00
-813.00
810.00
102.00
24558.98
1227.95
8131.60
1545.00 29.
30.
19017.00
19017.00
0.00
-426.00
432.00
28.50
12857.34
642.87
4612.07
876.29 30.
31.
31990.00
31990.00
0.00
-969.00
660.00
-296.00
23339.77
1166.99
6536.55
1241.94 31.
===========================================================================
============================================
Celkem
948510.76 948510.76
0.00 -24480.00
21399.00
-2391.50
670056.16
33502.81 207845.25
39490.60

POS - vyúčtování #9
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:54:36 [manas
2005.03.10a]
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Dekádní tržba - podle pokladen - 1. dekáda [v Kč včetně DPH]
============================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
101434.61 101434.61
0.00
-2649.00
2244.00
-405.00
72559.51
3627.98
21554.89
4095.43 R2
R3
138306.98 138306.98
0.00
-3597.00
3168.00
-429.00
95604.43
4780.22
32226.48
6123.03 R3
R4
55713.10
55713.10
0.00
-1020.00
1233.00
213.00
38934.06
1946.70
12284.75
2334.10 R4
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
6.00
1391.69
69.58
1165.47
221.44 O2
===========================================================================
============================================
Celkem
298308.87 298308.87
0.00
-7266.00
6651.00
-615.00
208489.69
10424.48
67231.59
12774.00

POS - vyúčtování #10
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:00:33 [manas
2005.03.10a]

Dekádní tržba - podle pokladen - 2. dekáda [v Kč včetně DPH]
============================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
99475.00
99475.00
0.00
-2820.00
2340.00
-480.00
68862.30
3443.11
23234.63
4414.58 R2
R3
78590.50
78590.50
0.00
-2142.00
1926.00
-111.00
55127.19
2756.36
17493.74
3323.81 R3
R4
112077.97 112077.97
0.00
-2952.00
2520.00
-432.00
80791.89
4039.59
23258.56
4419.13 R4
===========================================================================
============================================
Celkem
290143.47 290143.47
0.00
-7914.00
6786.00
-1023.00
204781.38
10239.07
63986.93
12157.52

POS - vyúčtování #11
21.05.2004
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pořízeno dne 21.3.2005 11:10:03 [manas
2005.03.10a]

Dekádní tržba - podle pokladen - 3. dekáda [v Kč včetně DPH]
============================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrác Láhve prod Základ 0%
Základ 5%
DPH 5% Základ 19%
DPH 19%
===========================================================================
============================================
R2
117484.45 117484.45
0.00
-3285.00
2691.00
-465.00
85566.61
4278.33
23616.49
4487.13 R2
R3
182551.48 182551.48
0.00
-4554.00
3771.00
-430.50
129020.51
6451.03
39924.34
7585.62 R3
R4
60022.49
60022.49
0.00
-1461.00
1500.00
142.00
42197.97
2109.90
13085.90
2486.32 R4
===========================================================================
============================================
Celkem
360058.42 360058.42
0.00
-9300.00
7962.00
-753.50
256785.09
12839.25
76626.73
14559.08

POS - vyúčtování #12
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:40:01 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
8989.02
8989.02
0.00
-183.00
144.00
R3
12291.62
12291.62
0.00
-357.00
324.00
R4
24054.61
24054.61
0.00
-564.00
633.00
======================================================================
Celkem
45335.25
45335.25
0.00
-1104.00
1101.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25
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P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
R2 14:28:46
13458
-1.00
14.90
2961 Zvýrazňovač
růžový
R4 09:19:30
13561
-1.00
8.90
2847 Pudinková
pěna 125g
R4 10:19:10
13584
-1.00
10.90
61690 Tatarská
omáčka HEL. 2x50ml
R4 12:09:33
13633
-1.00
8.00
2159 TV Magazin
R4 16:12:17
13733
-1.00
3.00
1889 Dalamánek 90g
===========================================================================
===================

POS - Storna stravenek za den #13
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:42:54 [manas 2005.03.10a]

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
===========================================================================
===================

POS - Storna láhví za den #14
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:43:08 [manas 2005.03.10a]

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
R2 14:31:34
13462
-1.00
18.00
98760 vratné láhve
R2 14:36:31
13464
-1.00
15.00
98760 vratné láhve
R2 14:49:16
13466
-1.00
24.00
98760 vratné láhve
R2 15:42:15
13474
-1.00
12.00
98760 vratné láhve
R2 16:23:51
13482
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R2 16:37:50
13494
-1.00
33.00
98760 vratné láhve
R2 16:54:41
13506
-1.00
6.00
98760 vratné láhve
R2 16:54:54
13507
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R2 16:55:59
13509
-1.00
15.00
98760 vratné láhve
R2 17:02:05
13517
-1.00
27.00
98760 vratné láhve
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R2
R2
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4

17:36:57
17:58:14
07:04:09
07:07:21
07:07:24
07:10:03
07:10:48
07:16:29
07:23:33
07:27:22
07:32:39
07:35:46
07:41:03
07:43:16
07:52:23
08:06:43
08:15:07
08:22:41
08:28:04
08:33:09
08:34:16
08:37:24
08:49:33
09:01:18
09:15:53
09:15:55
09:45:15
09:55:28
10:02:24
07:18:46
08:55:04
08:56:04
09:11:04
09:16:11
09:57:25
10:11:43
10:26:13
10:38:07
10:40:13
11:15:31
11:29:24
11:35:11
11:52:48
12:01:21
12:19:08
12:33:15
12:44:58
12:48:56
13:17:18
14:17:20
15:05:14
15:18:58
15:31:59

13525
13532
9904
9908
9908
9911
9912
9916
9921
9926
9931
9933
9939
9941
9945
9954
9960
9962
9964
9968
9969
9971
9980
9985
9994
9994
10001
10005
10006
13544
13549
13550
13557
13560
13574
13580
13588
13595
13596
13609
13617
13621
13626
13629
13636
13642
13648
13651
13660
13679
13695
13703
13707
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-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00

24.00
3.00
3.00
3.00
12.00
3.00
6.00
15.00
3.00
24.00
9.00
15.00
6.00
3.00
18.00
12.00
24.00
3.00
9.00
6.00
9.00
18.00
9.00
18.00
21.00
9.00
66.00
69.00
27.00
6.00
60.00
6.00
18.00
78.00
18.00
21.00
15.00
6.00
6.00
60.00
6.00
42.00
3.00
6.00
3.00
21.00
15.00
51.00
30.00
12.00
9.00
3.00
24.00

98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760
98760

POS

1525

vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné
vratné

láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
láhve
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R4 15:43:22
13714
-1.00
6.00
98760 vratné láhve
R4 15:47:22
13719
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R4 15:51:52
13721
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R4 15:59:02
13724
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R4 16:02:33
13725
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R4 16:07:51
13729
-1.00
3.00
98760 vratné láhve
R4 16:17:10
13734
-1.00
24.00
98760 vratné láhve
===========================================================================
===================

POS - Zboží s nulovým DPH #15
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 10:43:20 [manas 2005.03.10a]

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
===========================================================================
===================

POS - Nejprodávanější zboží #16
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:20:16 [manas 2005.03.10a]

Číslo Název zboží
Cena celkem Kč
Množství MJ
Průměrná cena
===========================================================================
=======================
1915 Rohlík 43g
32,143.80 Kč
24,747.00
1.30 Kč
1369 Pivo triumf
30,090.00 Kč
3,540.00
8.50 Kč
1905 Chléb kmín.1150g Fry
25,849.34 Kč
1,081.50
23.90 Kč
1747 Start Box 70
16,580.00 Kč
474.00
34.98 Kč
1921 Chléb pšen.1200g Lomná
16,328.76 Kč
933.00
17.50 Kč
63435 Eidam blok 30%celý Jaroměř.
12,892.29 Kč
117.31
109.90 Kč
63272 Mléko trv. Kunín polot. 1L
12,703.20 Kč
998.00
12.73 Kč
3248 Dušená šunka
11,670.45 Kč
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105.09
1925
1,901.00
1739
185.00
1367
1,222.00
23116
276.33
1741
154.00
1927
3,993.25
5620
299.50
8560
157.00
1913
332.00
2532
32.53
81800
274.00
2030
50.64
66409
31.00
2002
37.04
6152
168.85
1978
96.46
2034
39.05
43511
112.74
4101
1,047.00
1877
902.00
7445
152.68
62602
94.00
7028
25.15
75720
118.00
2146
1,010.00
4330
39.00

111.06 Kč
Kobliha marmel. 50g
4.35 Kč
Petra Box
43.33 Kč
Pivo klasik
6.33 Kč
Banány II.
26.75 Kč
Petra Lights
43.69 Kč
Houska 50g
1.49 Kč
Knedlík Vlk.
18.90 Kč
Brambory 2.5kg
34.61 Kč
Chléb kmín.kráj.bal.550g Fry
15.50 Kč
Kuř.řízky
128.90 Kč
Mléko čerstvé 1,5%1L PET Kun.
14.50 Kč
Uz.rol.plec
73.75 Kč
Fernet Stock
0,5
119.90 Kč
Šunkový salám speciál
100.22 Kč
Jablka žlutá
21.89 Kč
Slovenský salám
37.12 Kč
Pizza šunka
85.00 Kč
Rajčata Fr.,Pol.,Slov.II.
29.38 Kč
Vejce 1ks
2.67 Kč
Loupák 50g
3.00 Kč
Brambory volné/kg/
17.50 Kč
Rama tuk
500g
28.41 Kč
Vysočina
104.88 Kč
Apetito 3x50g/6 ŽE 70% 87888
21.51 Kč
Rohlík sójový
2.40 Kč
Kuře kalibr.1,4kg
55.90 Kč
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8,263.00 Kč
8,016.00 Kč
7,740.20 Kč
7,392.82 Kč
6,728.00 Kč
5,962.88 Kč
5,660.55 Kč
5,433.30 Kč
5,146.00 Kč
4,192.57 Kč
3,973.00 Kč
3,734.32 Kč
3,716.90 Kč
3,711.62 Kč
3,696.19 Kč
3,580.71 Kč
3,319.08 Kč
3,312.47 Kč
2,796.30 Kč
2,706.00 Kč
2,672.24 Kč
2,670.60 Kč
2,637.22 Kč
2,538.70 Kč
2,424.00 Kč
2,180.10 Kč
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1976

Párky hrubé
2,109.08 Kč
37.44 Kč
4290 Twist kupon 400,-kč
2,000.00 Kč
5.00
400.00 Kč
1375 Pivo velkop.koz.svět.
1,780.20 Kč
238.00
7.48 Kč
1743 Petra Extra Lights
1,428.00 Kč
33.00
43.27 Kč
1381 Pivo Primus
1,425.00 Kč
190.00
7.50 Kč
1586 Go kupon 350kč
1,400.00 Kč
4.00
350.00 Kč
2295 Rybí salát v maj.0.15kg
1,365.70 Kč
103.00
13.26 Kč
82219 Ostraváček vanil. 70g Kun.
1,347.40 Kč
232.00
5.81 Kč
2313 Anglická slanina
1,345.22 Kč
14.16
95.03 Kč
2071 Blesk
1,236.00 Kč
206.00
6.00 Kč
60384 Kofola
2L PET
1,230.20 Kč
52.00
23.66 Kč
5620003 Toal.p.Hruška 400
1,218.00 Kč
348.00
3.50 Kč
1745 Cesar
1,191.17 Kč
12.03
99.00 Kč
1749 Start Box 70 Lights
1,155.00 Kč
33.00
35.00 Kč
2990 Golden American lights
1,137.00 Kč
29.00
39.21 Kč
2159 TV Magazin
1,136.00 Kč
142.00
8.00 Kč
43420 Paprika zelená II.-Šp.,Hol.
1,125.77 Kč
14.99
75.08 Kč
64186 Rocca ml.Dad
250g
1,101.40 Kč
36.00
30.59 Kč
1759 Mars klchuť box
1,071.00 Kč
34.00
31.50 Kč
63475 Tvaroh měkký
250g
1,058.50 Kč
73.00
14.50 Kč
75779 Han.kys.pom.1,5l
1,043.20 Kč
88.00
11.85 Kč
2417 Kuř.čtvrtky
1,000.18 Kč
21.63
46.24 Kč
===========================================================================
=======================
56.33

POS - Odměna - Měsíc #17
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:21:26 [manas 2005.03.10a]
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P# HH:MM:SS
Doklad
Zákazník
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
===========================================================================
===================
Celkem odečet =
Celkem odměna =

0.00 Kč
0.00 Kč

POS - vyúčtování #18
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:21:40 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
8989.02
8989.02
0.00
-183.00
144.00
R3
12291.62
12291.62
0.00
-357.00
324.00
R4
24054.61
24054.61
0.00
-564.00
633.00
======================================================================
Celkem
45335.25
45335.25
0.00
-1104.00
1101.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #19
21.05.2004
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pořízeno dne 21.3.2005 11:21:52 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
8989.02
8989.02
0.00
-183.00
144.00
R3
12291.62
12291.62
0.00
-357.00
324.00
R4
24054.61
24054.61
0.00
-564.00
633.00
======================================================================
Celkem
45335.25
45335.25
0.00
-1104.00
1101.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
R2 14:28:46
13458
-1.00
14.90
2961 Zvýrazňovač
růžový
R4 09:19:30
13561
-1.00
8.90
2847 Pudinková
pěna 125g
R4 10:19:10
13584
-1.00
10.90
61690 Tatarská
omáčka HEL. 2x50ml
R4 12:09:33
13633
-1.00
8.00
2159 TV Magazin
R4 16:12:17
13733
-1.00
3.00
1889 Dalamánek 90g
===========================================================================
===================

POS - vyúčtování #20
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:22:09 [manas 2005.03.10a]
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POS

1531

Tržba podle pokladen - měsíční [v Kč včetně DPH]
================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
318396.51 318396.51
0.00
-8754.00
7275.00
R3
399451.57 399451.57
0.00
-10293.00
8865.00
R4
227815.03 227815.03
0.00
-5433.00
5253.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
======================================================================
Celkem
948517.29 948517.29
0.00
-24480.00
21399.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
689.50
Lá 0%
-3081.00
5%
670061.70
33503.09
703564.79
19%
207852.10
39491.90
247344.00
=========================================
875522.31
72994.98
948517.29

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #21
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:22:30 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 1. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
101435.39 101435.39
0.00
-2649.00
2244.00
R3
138307.87 138307.87
0.00
-3597.00
3168.00
R4
55713.39
55713.39
0.00
-1020.00
1233.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
======================================================================
Celkem
298310.83 298310.83
0.00
-7266.00
6651.00

Přehled podle DPH
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DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
0.00
Lá 0%
-615.00
5%
208492.50
10424.63
218917.13
19%
67234.20
12774.50
80008.70
=========================================
275111.71
23199.12
298310.83

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #22
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:22:44 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 2. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
99475.62
99475.62
0.00
-2820.00
2340.00
R3
78591.09
78591.09
0.00
-2142.00
1926.00
R4
112078.84 112078.84
0.00
-2952.00
2520.00
======================================================================
Celkem
290145.55 290145.55
0.00
-7914.00
6786.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
105.00
Lá 0%
-1128.00
5%
204782.81
10239.14
215021.95
19%
63988.74
12157.86
76146.60
=========================================
267748.55
22397.00
290145.55

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1533

POS - vyúčtování #23
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:23:06 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 3. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
117485.50 117485.50
0.00
-3285.00
2691.00
R3
182552.61 182552.61
0.00
-4554.00
3771.00
R4
60022.80
60022.80
0.00
-1461.00
1500.00
======================================================================
Celkem
360060.91 360060.91
0.00
-9300.00
7962.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
584.50
Lá 0%
-1338.00
5%
256786.39
12839.32
269625.71
19%
76629.16
14559.54
91188.70
=========================================
332662.05
27398.86
360060.91

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #24
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:23:51 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
8989.02
8989.02
0.00
-183.00
144.00
R3
12291.62
12291.62
0.00
-357.00
324.00
R4
24054.61
24054.61
0.00
-564.00
633.00
======================================================================
Celkem
45335.25
45335.25
0.00
-1104.00
1101.00
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Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #25
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:24:06 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
8989.02
8989.02
0.00
-183.00
144.00
R3
12291.62
12291.62
0.00
-357.00
324.00
R4
24054.61
24054.61
0.00
-564.00
633.00
======================================================================
Celkem
45335.25
45335.25
0.00
-1104.00
1101.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
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===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
R2 14:28:46
13458
-1.00
14.90
2961 Zvýrazňovač
růžový
R4 09:19:30
13561
-1.00
8.90
2847 Pudinková
pěna 125g
R4 10:19:10
13584
-1.00
10.90
61690 Tatarská
omáčka HEL. 2x50ml
R4 12:09:33
13633
-1.00
8.00
2159 TV Magazin
R4 16:12:17
13733
-1.00
3.00
1889 Dalamánek 90g
===========================================================================
===================

POS - vyúčtování #26
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:24:29 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - měsíční [v Kč včetně DPH]
================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
318396.51 318396.51
0.00
-8754.00
7275.00
R3
399451.57 399451.57
0.00
-10293.00
8865.00
R4
227815.03 227815.03
0.00
-5433.00
5253.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
======================================================================
Celkem
948517.29 948517.29
0.00
-24480.00
21399.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
689.50
Lá 0%
-3081.00
5%
670061.70
33503.09
703564.79
19%
207852.10
39491.90
247344.00
=========================================
875522.31
72994.98
948517.29

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
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Celkem

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

POS - vyúčtování #27
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:26:11 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 1. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
101435.39 101435.39
0.00
-2649.00
2244.00
R3
138307.87 138307.87
0.00
-3597.00
3168.00
R4
55713.39
55713.39
0.00
-1020.00
1233.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
6.00
======================================================================
Celkem
298310.83 298310.83
0.00
-7266.00
6651.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
0.00
Lá 0%
-615.00
5%
208492.50
10424.63
218917.13
19%
67234.20
12774.50
80008.70
=========================================
275111.71
23199.12
298310.83

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #28
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 11:57:28 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 2. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
99475.62
99475.62
0.00
-2820.00
2340.00
R3
78591.09
78591.09
0.00
-2142.00
1926.00
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R4
112078.84 112078.84
0.00
-2952.00
2520.00
======================================================================
Celkem
290145.55 290145.55
0.00
-7914.00
6786.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
105.00
Lá 0%
-1128.00
5%
204782.81
10239.14
215021.95
19%
63988.74
12157.86
76146.60
=========================================
267748.55
22397.00
290145.55

Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #29
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:04:46 [manas 2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 3. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R2
117485.50 117485.50
0.00
-3285.00
2691.00
R3
182552.61 182552.61
0.00
-4554.00
3771.00
R4
60022.80
60022.80
0.00
-1461.00
1500.00
======================================================================
Celkem
360060.91 360060.91
0.00
-9300.00
7962.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
584.50
Lá 0%
-1338.00
5%
256786.39
12839.32
269625.71
19%
76629.16
14559.54
91188.70
=========================================
332662.05
27398.86
360060.91
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Pokladna
MC 98770
VI 98771
Sv 98772 VVH 98773
Kr 98774
98775
===========================================================================
===========================================================================
Celkem
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POS - vyúčtování #30
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:09:34 [manas
2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
MasterCard
Visa Stravenky vl.
===========================================================================
===============================
R2
9172.02
8989.02
0.00
183.00
0.00
0.00
0.00
R3
12648.62
12291.62
0.00
357.00
0.00
0.00
0.00
R4
24618.61
24054.61
0.00
564.00
0.00
0.00
0.00
===========================================================================
===============================
Celkem
46439.25
45335.25
0.00
1104.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

POS - vyúčtování #31
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:09:58 [manas
2005.03.10a]
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POS
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Tržba podle pokladen - denní [v Kč včetně DPH]
==============================================
Pokladna
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
MasterCard
Visa Stravenky vl.
===========================================================================
===============================
R2
9172.02
8989.02
0.00
183.00
0.00
0.00
0.00
R3
12648.62
12291.62
0.00
357.00
0.00
0.00
0.00
R4
24618.61
24054.61
0.00
564.00
0.00
0.00
0.00
===========================================================================
===============================
Celkem
46439.25
45335.25
0.00
1104.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
71.00
Lá 0%
-3.00
5%
32387.86
1619.39
34007.25
19%
9462.18
1797.82
11260.00
=========================================
41918.04
3417.21
45335.25

P# HH:MM:SS
Doklad Množství MJ
Cena MJ Číslo zboží Název zboží
===========================================================================
===================
R2 14:28:46
13458
-1.00
14.90
2961 Zvýrazňovač
růžový
R4 09:19:30
13561
-1.00
8.90
2847 Pudinková
pěna 125g
R4 10:19:10
13584
-1.00
10.90
61690 Tatarská
omáčka HEL. 2x50ml
R4 12:09:33
13633
-1.00
8.00
2159 TV Magazin
R4 16:12:17
13733
-1.00
3.00
1889 Dalamánek 90g
===========================================================================
===================

POS - vyúčtování #32
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:10:17 [manas
2005.03.10a]
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Tržba podle pokladen - měsíční [v Kč včetně DPH]
================================================
Pokladna
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
MasterCard
Visa Stravenky vl.
===========================================================================
===============================
R2
327150.51
318396.51
0.00
8754.00
0.00
0.00
0.00
R3
409744.57
399451.57
0.00
10293.00
0.00
0.00
0.00
R4
233248.03
227815.03
0.00
5433.00
0.00
0.00
0.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
===========================================================================
===============================
Celkem
972997.29
948517.29
0.00
24480.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
689.50
Lá 0%
-3081.00
5%
670061.70
33503.09
703564.79
19%
207852.10
39491.90
247344.00
=========================================
875522.31
72994.98
948517.29

POS - vyúčtování #33
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:10:44 [manas
2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 1. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
MasterCard
Visa Stravenky vl.
===========================================================================
===============================
R2
104084.39
101435.39
0.00
2649.00
0.00
0.00
0.00
R3
141904.87
138307.87
0.00
3597.00
0.00
0.00
0.00
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R4
56733.39
55713.39
0.00
1020.00
0.00
0.00
0.00
O2
2854.18
2854.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
===========================================================================
===============================
Celkem
305576.83
298310.83
0.00
7266.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
0.00
Lá 0%
-615.00
5%
208492.50
10424.63
218917.13
19%
67234.20
12774.50
80008.70
=========================================
275111.71
23199.12
298310.83

POS - vyúčtování #34
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:11:03 [manas
2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 2. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
MasterCard
Visa Stravenky vl.
===========================================================================
===============================
R2
102295.62
99475.62
0.00
2820.00
0.00
0.00
0.00
R3
80733.09
78591.09
0.00
2142.00
0.00
0.00
0.00
R4
115030.84
112078.84
0.00
2952.00
0.00
0.00
0.00
===========================================================================
===============================
Celkem
298059.55
290145.55
0.00
7914.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
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Zb 0%
105.00
Lá 0%
-1128.00
5%
204782.81
10239.14
215021.95
19%
63988.74
12157.86
76146.60
=========================================
267748.55
22397.00
290145.55

POS - vyúčtování #35
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:11:27 [manas
2005.03.10a]

Tržba podle pokladen - 3. dekáda [v Kč včetně DPH]
==================================================
Pokladna
Tržba
Hotovost
Stravenky Láhve vrácené
MasterCard
Visa Stravenky vl.
===========================================================================
===============================
R2
120770.50
117485.50
0.00
3285.00
0.00
0.00
0.00
R3
187106.61
182552.61
0.00
4554.00
0.00
0.00
0.00
R4
61483.80
60022.80
0.00
1461.00
0.00
0.00
0.00
===========================================================================
===============================
Celkem
369360.91
360060.91
0.00
9300.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH (prodané zboží a láhve)
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
584.50
Lá 0%
-1338.00
5%
256786.39
12839.32
269625.71
19%
76629.16
14559.54
91188.70
=========================================
332662.05
27398.86
360060.91

Přehled prodeje zboží podle skupin za aktuální měsíc
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:23:51 [manas 2005.03.10a]
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Skupina

Č. zboží

Množství MJ

Cena Kč

1543

Název zboží

===========================================================================
===========
1
12116
0.33
10.50 Broskve plato A-Šp.
1
12121
5.00
34.50 Broskve tuzem.
1
12913
4.33
103.93 Švestky Mad.tuz.II.
1
14215
0.21
28.62 Ořechy vlašské loup.Pol.
1
15112
15.07
902.58 Hrozno mod.II.Ribier
1
16114
2.00
58.00 Jahody bal.250g II.Šp.
26.94

1138.13

?

2
2
2
2
2

21110
21212
21416
21635
21637

25.44
45.09
39.96
7.14
7.00

585.32
998.96
1195.02
189.35
169.40

Pomeranče
Citrony II.-Španěl
Mandar. II.Ort.Šp
Kiwi volné II.
Kiwi koš 1kg II.-

2

23116

276.32

7392.82

Banány

400.95

10530.87

21.09

419.81

Celer bez natě II.-

93.66

799.77

Karotka

11.68

221.96

Pastiňák bez natě II.-

52.00
8.00

417.00
230.50

Kedlubny II.bílé,modré
Květák Fr,Ita,Poll.8ks

1.00
7.00

29.90
134.50

Květák Fr.,Pol.6ks II.
Brokolice bal. ks

50.68

304.02

Zelí bílé II.-kg-

6.00

90.00

13.68

365.70

0.86

17.24

94.01

2977.83

Okurky

33.15

2472.31

Paprika zelená II.-

0.03
18.36

1.71
1370.38

Feferony II.-dovoz
Paprika červ.-Pol.II.

It.,Šp

4
41135
Hol.,Pol.,tuz
4
41326
Hol.,Něm.,tuz.
4
41421
Pol.,tuz
4
42114
4
42413
II.
4
42415
4
42502
II.Šp,It.
4
42526
Něm.,Pol.
4
42527
Pol.,Slov.
4
42712
Madˇ,Šp.,Pol.
4
43121
Šp.
4
43418
Frances,Polní,Slov.
4
43420
Šp.,Maroko
4
43423
4
43424
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4
43511
Fr.,Pol.,Slov.II.
4
44113
Pol.,tuz.,Fran.
4
44117
4
44310
4
44311
4
44412
4
45413
Pol.
4
69300

144.55

4238.23

Rajčata

121.69

1569.89

Cibule suchá II.-

5.00
24.50
0.92
15.12
2.00

55.00
570.23
52.44
688.84
14.00

Cibulka lah. svazky
Pór II.-Belg,Tur,Fr.
Reveň kg II.-Pol.
Česnek suchý II.-Čína
Kopr svazek II.-ks-

122.00

1342.00

Zeli kys.0,5kg-Polsko

846.98

18383.26

?

6

69215

11.57

700.71

Žampiony čerstvé II.-

6

2020017

2.00

59.80

Jar 500ml kouzlo lesa

13.57

760.51

tuz,Pol.

?

7

2092001

1.00

25.50

Citra 400 prášek na

7

2200014

1.00

24.90

Pem 500 písek na

7

2200015

1.00

24.90

Pem 500 písek koupelna

3.00

75.30

?

1.00
2.00
1.00
6.00

43.00
59.00
29.50
143.40

Cif 500ml citrus
Real 600g jemný
Real 600g nový
Real 600g

7.00

169.30

Real 600g

17.00

444.20

?

2230064
2236801
2237807

2.00
8.00
1.00

71.80
247.20
65.00

Savo 1l Perex
Savo 1l dez.přípravek
Savo 500 proti

2239401

4.00

140.00

Savo 1l Prim s vůní

15.00

524.00

?

2014563

2.00

109.80

Bref WC Duo 750 gel

2014570

1.00

47.90

Bref WC Duo 750 gel

2019842

1.00

52.00

Bref WC g.200 Floral

2030301

1.00

56.50

Domestos 750 Pine

nádobí
nádobí

8
2030205
8
2221310
8
2221311
8
2221313
clas.levandule
8
2221316
clas.pomeranč

9
9
9
plís.pumpa
9

10
Lemon-15%
10
Ocean-15%
10
NB
10
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1545

Fresh
10

2030312

1.00

50.50

Domestos WC g.500 Pine

10

2030319

1.00

50.50

Domestos WC g.500

10
2038400
klec 40g
10
2038600
klec 40g
10
2180005
green
10
2180006
10
2256003
menline
10
2256004
menline
10
2256005
menline
10
2990001
náhr.40g
10
2990002
náhr.40g
10
2990003
náhr.40g
10
2990005
náhr.40g
10
2990017
40g
10
2990018
borovice 40g
10
2990027
40g

5.00

126.50

Domest.WC blok Citr.

10.00

257.00

Domest.WC blok Pine

4.00

82.00

WC blok Mr.Mattes

3.00
4.00

61.50
96.00

WC blok Mr.Mattes blue
Air WC blok Limber 3v1

5.00

120.00

Air WC blok Marine 3v1

3.00

72.00

Air WC blok Nature 3v1

4.00

35.60

WC váleček Marine

5.00

44.50

WC váleček Lemon

2.00

17.80

WC váleček Pine

3.00

26.70

WC váleček Květy

1.00

12.00

WC závěs blistr moře

2.00

24.00

WC závěs blistr

1.00

12.00

WC závěs blistr květy

3v1
Citrus

59.00
1354.80 ?
===========================================================================
===========

Přehled prodeje zboží podle čárkových kódů za aktuální měsíc
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:24:35 [manas 2005.03.10a]

Čárkový kód

Č. zboží

Množství MJ

Cena Kč

Název zboží

===========================================================================
=====================
033167379627
3636
3.00
234.00 Film 200/36
061200003451
82614
10.00
133.00 Mr.Big 60g
Cadbury
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280001
14215
vlašské loup.-Pol.
280002
23116
280003
21212
II.-Španěl
280004
21110
280005
4214
280007
21635
II.
280008
15112
mod.II.Ribier
280010
12913
Mad.tuz.II.
280012
12116
plato A-Šp.
280015
43121
vodní II.-kg-Šp.
280016
6150
červená
280017
6152
žlutá
280018
62202
kukuřičný
280019
21416
II.Ort.Šp
280021
69215
čerstvé II.-tuz,Pol.
280022
43420
zelená II.-Šp.,Maroko
280023
41421
bez natě II.-Pol.,tuz
280024
41135
natě II.-Hol.,Pol.,tuz
280025
41326
II.-kg-Hol.,Něm.,tuz.
280026
42712
peking.II.-Madˇ,Šp.,Pol.
280028
44113
suchá II.-Pol.,tuz.,Fran.
280029
44412
suchý II.-Čína
280031
43424
červ.-Pol.II.
280032
44311
II.-Pol.
280034
44310
Belg,Tur,Fr.
280036
42526
II.-kg-Něm.,Pol.
280039
77742
pšeničný
280040
43418
Frances,Polní,Slov.

0.21

28.62

Ořechy

234.07
45.09

6674.81
998.93

25.44
32.51
7.14

585.31
596.84
189.34

Pomeranče
Grepy
Kiwi volné

15.07

902.56

Hrozno

4.33

103.92

Švestky

0.33

10.50

Broskve

0.86

17.24

Melouny

112.01

1926.86

Jablka

168.85

3696.27

Jablka

9.82

73.63

39.96

1195.02

11.57

700.70

33.15

2472.34

11.68

221.96

Pastiňák

21.09

419.82

Celer bez

93.66

799.81

Karotka

13.68

365.69

Zelí

121.69

1569.88

Cibule

15.12

688.79

Česnek

18.36

1370.38

0.92

52.44

24.50

570.23

Pór

50.68

304.04

Zelí bílé

15.23

114.19

Šrot

93.20

2954.54

Banány
Citrony

Šrot
Mandar.
Žampiony
Paprika

Paprika
Reveň kg
II.-

Okurky
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280044
volné/kg/
280047
naše
280048
sýr 52%OT
280049
Fr.,Pol.,Slov.II.
280050
280051
loupací
280052
280053
šunkový
280055
debrecínské
280056
Klob.pološunková
280057
salám
280058
salám
280059
280060
280061
280063
šunka prsní
280064
závin
280066
kuřecí salám
280067
pražské
280069
280070
salám
280071
salám speciál
280072
280073
Borovan
280075
pochoutka
280076
debrecínka
280078
vrchovina
280079
Klob.gazdovská
280080
salám
280081
salám
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7445

167.10

3258.64

Brambory

2783

23.32

886.16

Strouhanka

75784

10.97

1601.91

Niva válec

43511

144.29

4230.70

Rajčata

61649
1974

15.08
17.04

603.36
766.80

1976
2051

74.12
1.45

2807.53
128.51

Párky hrubé
Kuřecí

3721

12.55

1174.00

Párky

6840

15.07

1582.56

1978

96.46

3580.70

1984

0.96

170.76

1986
1990
1988
4727

14.02
0.62
7.79
3.65

1948.06
111.34
1108.29
437.09

2542

5.52

778.32

Bůčkový

5459

9.05

443.05

Jemný

5923

12.66

1350.22

Párky

1998
2000

22.90
3.20

1121.80
380.32

Gothaj
Pološunkový

2002

37.04

3711.60

Šunkový

2199
2004

37.66
7.79

1564.68
1004.65

Junior
Rožnovský-

3664

2.77

315.78

7585

11.29

1504.29

2014

19.54

1935.06

5337

21.30

1404.75

2020

1.74

207.06

Selský

2022

9.59

793.02

Inovecký

Droždí
Párky

1kg

Slovenský
Lovecký
Poličan
Paprikáš
Herkules
Kuřecí

Krůtí
Kuřecí
Vysočinka-

1548
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280082
slanina
280083
salám Tramp
280084
Klob.vepřová
280085
280086
280087
280088
280089
šunka
280090
280091
paprik.
280092
280093
280094
kabanos
280095
280096
280097
Florentinský salám
280098
Klob.grilovací
280100
salám zauz.
280101
Sendvič.nář.se sýrem
280103
šunka
280104
280105
točený
280108
salám
280109
Hustop.
280110
poselský
280112
salám
280115
nářez
280116
pochoutka
280118
ramínko
280120
Kuř.pol.směs nekalibr.
280121
tlačenka
280122

2313

26.12

2641.88

Anglická

5392

7.10

709.29

2309

9.82

662.45

3760
2437
2030
2034
3248

0.74
18.99
58.55
48.34
105.08

46.87
2046.77
4369.75
4108.56
11670.45

3757
4605

0.56
1.84

36.53
112.60

Jitrnice
Var.lalok

4297
4601
1996

9.54
2.84
3.76

380.56
340.48
319.77

Uz.kosti
Klob.zboj.
Krásenský

5421
7835
6834

0.52
3.65
3.21

77.48
310.25
414.61

Klob.
Tlačenka

5445

6.88

495.53

4211

15.58

1891.02

2126

3.04

332.29

5858

1.38

178.02

Vepřová

2134
8996

1.06
9.61

305.76
485.76

Čabajka
Životický

2130

2.92

265.90

Česnekový

2122

15.70

1240.46

4661

1.42

133.67

8213

17.50

1474.30

2136

7.21

659.57

Sendvičový

3166

7.78

973.71

Sedlácká

5454

12.97

1284.03

3327

50.13

1248.19

2404

1.76

156.28

Drůbeží

6804

2.18

542.82

Maasdamer

Turistický

Jelítka
Uz.krkovice
Uz.rol.plec
Pizza šunka
Dušená

Šunkový

Játrovka
Rolnický Šunkový

Dušené
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sýr
280123
drůbeží
280124
Klob.šunková
280126
280128
280129
280130
šunkový nářez-šunka
280131
speciál
280136
aspiku
280138
280139
sýr 3kg plast
280140
280141
babiččina
280142
šunkový salám
280145
aspik
280146
280147
rosolu
280148
30%celý Jaroměř.
280149
sýrem
280150
1Kg
280154
salám
280156
280157
Klob.Vysočina
280158
280159
sýr
280161
cigáro
280162
Klob.ostravská
280164
Uz.šunk.závin
280166
mozaika
280169
Bacon
280171
280172
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6413

4.05

158.03

Gothaj

7191

2.29

248.73

9588
2402
2779
3230

5.12
13.19
13.20
23.14

677.78
1041.69
488.23
2059.28

7015

0.80

110.06

Krůtí prsa

5305

1.07

127.57

V.líčka v

2124
75236

17.46
5.48

1539.59
624.26

6618
6144

8.30
8.04

207.45
755.04

Ořez
Sekaná

6294

2.19

216.81

Královský

4155

2.76

217.88

Mozaika

2293
2291

5.77
5.36

701.38
531.24

Zavináče
Závitky v

63435

117.31

12892.80

2549

2.11

187.79

75887

0.57

95.42

6773

4.07

402.93

7028
8328

31.93
0.49

3366.81
80.52

Vysočina

1745
7185

29.20
4.30

2891.20
1069.20

Cesar
Dor Blue -

5505

22.67

1497.77

Trampské

1972

2.97

353.19

8326

7.18

997.74

7498

10.89

1296.39

Vahalova

4588

4.83

482.52

American

2032
1675

0.06
0.85

8.12
69.37

Uzené
Slanina
Špekáčky
Kuřecí

Játrový sýr
Balkánský

Eidam blok
Párky se
Brynza pln.
Čajový

Pečeně
Polský
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salám
280175
stehno
280177
blok40%uz.Platan Klat.
280179
lahůdkové
280180
vídeňské
280181
točený salám
280190
salám
280193
280196
vrchovina -vysočina
280197
salám
280198
valašské
280199
280202
šunka
280204
játrovka
280206
Kostelecká
280207
Kostelec
280208
polský
280212
sýrem a kap.
280213
královská
290071
290077
makrela vak.
290169
290322
290323
290325
290327
290330
290334
290637
Kuř.sp.stehno
290639
291400
kuchaná
291420
292559
Dršť.pol.mini

4627

0.44

43.56

Uz.kuřecí

81371

12.64

2031.30

Eidam

6383

37.80

2474.39

Párky

6781

29.62

2517.53

Párky

5457

0.81

31.51

Kuřecí

5395

0.40

41.81

Sedlácký

9400
5441

12.11
9.24

956.85
722.89

5461

29.39

2204.55

Hodonínský

9538

13.12

1405.32

Párky

7094
4119

1.83
0.63

231.08
85.32

Pyramida
Králičí

6320

14.29

869.37

Mandlová

9788

1.77

255.20

Vysočina-

5890

0.62

67.58

Selský-

1777

4.58

407.98

Kabanos

2646

1.64

178.76

Klob.se

3139

2.83

316.96

Sekaná

2532
2289

31.03
2.53

3953.53
301.79

Kuř.řízky
Uzená

7028
8525
1735
1737
2419
1069
2417
5067

0.63
3.75
3.40
0.55
8.78
17.57
50.78
0.98

68.67
93.53
153.00
32.69
661.69
771.17
2470.39
74.25

Vysočina
Kuř.krky
Kuř.žaludky
Kuř.játra
Kuř.stehna
Kuř.křídla
Kuř.čtvrtky

2532
8448

1.50
7.41

239.05
376.45

Kuř.řízky
Makrela

9400
5587

1.81
3.72

179.39
352.45

Uz.vepř.bok

Uz.vepř.bok
Kuřecí
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293272
5837
koleno
293699
3506
plátky
295230
2289
makrela vak.
30023376
61600
inst. 10g Nat.
3014230560002
3030226
spr.g.refresh.+mýdlo50g
3033710074365
80807
Nescafé 100g sklo
3033710085446
62754
bramb.125g Mag
3038351183100
3287
maccheroni 500g
3038351185005
7946
spaghetti 500g
3038351480100
3961
3038351665002
4206
Panzani
3038351689800
8285
motýlci 500g
3045140105502
65752
Mléčná 100g
3045140118502
65755
celý 100g
3512
3073780821155
9421
přírodní 35g
3073780839631
4111
smet.sýr-přír.Dan.
3073780863698
3512
kráva natur 150g
3073780878869
75720
3x50g/6 ŽE 70% 87888
3073780878906
75722
lig.3x50g/6 ŽE 20%87892
3073780878944
78574
+šun3x50g/6 ŽE 60%87896
3073780879026
78576
+kap.3x50g/6 ŽE 60% 87904
3073780879064
78575
+žam.3x50g/6 ŽE 60%87908
3073780879408
78578
jem.3x50g/6 ŽE50%87942
3073780879446
78580
šun+cib3x50g/6 ŽE40%
3073780879804
75731
nizk.3x50g/6 ŽE 20% 87982
3073780879880
75725
3x50g/6 ŽE 40% 87990tv.
3073780880008
78583
smet.3x50g/6 ŽE 45%
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0.87

94.29

Grilovací

5.45

566.33

Gyros

0.40

44.26

Uzená

4.00

19.60

Droždí

1.00

49.90

Dove 250

0.00

0.00

Espresso

6.00

123.00

3.00

76.20

Express

1.00

25.50

Express

2.00
2.00

86.80
47.80

Lasagne
Spaghetti

1.00

25.50

Farfalle-

24.00

498.60

Milka

28.00

599.20

Milka ořech

18.00

167.40

Sýr a Křup

7.00

153.30

KIRI

1.00

25.50

134.00

2905.10

Apetito

7.00

140.50

Apetito

25.00

572.40

Apetito

18.00

403.40

Apetito

30.00

673.80

Apetito

6.00

145.80

Želetava

6.00

152.40

Želetava

33.00

745.40

Fit

22.00

525.80

Tomík

32.00

636.80

Nový

Kaše

Veselá
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3073780892094
82468
4.00
113.60 Apetito
+plísň.3x50g/6 ŽE 60%
...
===========================================================================
=====================
101459.33
927115.88
Počet vět = 2710

Přehled prodeje zboží pro AKCI: 0 za aktuální měsíc
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:25:28 [manas 2005.03.10a]

AKCE

Č. zboží

Množství MJ

Cena Kč

Název zboží

===========================================================================
===========
0
992
-6.00
-600.00 PVC pivo
0
993
-1.00
-16.70 PVC minerálka+sirup
0
1006
16.00
200.00 Svačinka paprika 50g
0
1007
2.00
98.00 Pol.dort van-pistác.1l
0
1008
0.00
0.00 Vegil.salát mix 300g
0
1009
1.00
66.00 Králičí maso
0
1011
6.00
57.00 YOP!
0
1015
6.00
100.50 Cornetto van.
0
1017
21.00
243.60 Twister zelený Alg.
0
1019
27.00
404.10 Nogger karamel Alg.
0
1020
3.00
87.00 Magnum almond Alg.
0
1021
38.00
456.00 Svět ženy
0
1022
43.00
296.70 Ledňáček van.Alg.
0
1025
9.00
128.50 Big Eskymo Alg.
0
1028
3.00
147.00 Pol.dort trio-van/kak/
mer Alg.
0
1031
14.00
238.00 Calippo jahoda Alg.
0
1033
20.00
40.00 Houba na nádobí
0
1034
12.00
150.00 Bezv.dom.nudle 300g
0
1036
19.00
226.10 Bezv.vlas.nudle 300g
0
1038
2.00
21.80 Dexi graham.125g
0
1045
1.00
26.50 KV suchary diet.200g
0
1050
2.00
71.80 Filé porce 3x100g
0
1051
20.00
698.20 Filé plátky 300g
0
1052
3.00
82.50 Meruňkové
kn.tvar.mraž.
0
1053
5.00
124.50 Jahodové kn.tvar.400g
mraž.
0
1055
54.00
555.00 Špenát 450g krab.
0
1056
17.00
239.30 Hrášek 350g mraž.
0
1057
7.00
90.30 Hrášek s karotkou 350g
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mraž.
0
0
0
0
0

1058
1060
1061
1064
1066

20.00
27.00
4.00
91.00
1.00

298.00
428.30
78.00
798.10
34.90

Zel.směs pod svíč.
Zel.směs s kukuř.
Zel.směs čínská
Míša
Roláda tiramisu,Irský

0
0
0
0
0
0

1067
1069
1071
1075
1076
1077

22.00
17.57
10.00
3.00
1.00
1.00

371.80
771.21
248.00
76.50
26.90
13.90

Dort vanilkový 615ml
Kuř.křídla
Emco cornflakes 375g
Emco Horká čok.150g
Emco capp.bez kof.
Těstoviny v Thajské

1081

1.00

49.90

1091
1094
1096
1100
1313
1325

5.00
4.00
2.00
5.00
5.00
2.00

157.50
169.80
27.80
77.50
29.50
39.80

krém 1l

om.63g
0
pruh.kr.400g
0
0
0
0
0
0
...

Schoko Mac
Paramount krátké 70FF
Saturn mini 250g
sešit A4 445 čtver.40
sešit A4 440 čistý
slovníček 644
pastelky 6ks

101459.34
927118.29
===========================================================================
===========
Přehled prodeje zboží podle skupin za aktuální měsíc
21.05.2004
pořízeno dne 21.5.2004 12:33:28 [manas 2005.03.10a]

Skupina

Č. zboží

Množství MJ

Cena Kč

Název zboží

===========================================================================
===========
1
12913
2.95
70.91 Švestky Mad.tuz.II.
1
14215
0.11
15.12 Ořechy vlašské loup.Pol.
1
15112
1.04
62.54 Hrozno mod.II.Ribier

2
2
2
2
2

21110
21212
21416
21635
23116
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4.10

148.57

?

0.70
1.22
1.53
0.51
7.27

16.10
26.79
53.55
13.77
218.96

Pomeranče
Citrony II.-Španěl
Mandar. II.Ort.Šp
Kiwi volné II.
Banány

11.23

329.17

?
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4
41135
Hol.,Pol.,tuz
4
41326
Hol.,Něm.,tuz.
4
41421
Pol.,tuz
4
42526
Něm.,Pol.
4
42712
Madˇ,Šp.,Pol.
4
43418
Frances,Polní,Slov.
4
43420
Šp.,Maroko
4
43424
4
43511
Fr.,Pol.,Slov.II.
4
44113
Pol.,tuz.,Fran.
4
44310
4
44311
4
44412
4
69300

9

10

2236801

2180006

1.21

24.28

Celer bez natě II.-

2.92

29.16

Karotka

1.15

21.76

Pastiňák bez natě II.-

1.95

11.70

Zelí bílé II.-kg-

1.24

27.20

Zelí peking.II.-

6.61

211.40

1.00

65.71

1.63
5.62

118.99
163.16

4.46

66.81

Cibule suchá II.-

1.14
0.57
1.25
4.00

35.19
32.49
74.87
44.00

Pór II.-Belg,Tur,Fr.
Reveň kg II.-Pol.
Česnek suchý II.-Čína
Zeli kys.0,5kg-Polsko

34.75

926.72

1.00

30.90

Savo 1l dez.přípravek

1.00

30.90

?

1.00

20.50

WC blok Mr.Mattes blue

1.00

20.50

?

II.-kg-

Okurky
Paprika zelená II.Paprika červ.-Pol.II.
Rajčata

?

...
4326.95
44234.25
===========================================================================
===========

Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2002
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:26:53 [manas 2005.03.10a]

Zboží 98765 - DPH 5%
=====================
Celkem nákupní cena
=
Celkem doporučená prodejní cena =

0.00
0.00
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Zboží 98762 - DPH 19%
=====================
Celkem nákupní cena
=
Celkem doporučená prodejní cena =

0.00
0.00

Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2003
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:27:11 [manas 2005.03.10a]

Zboží 98765 - DPH 5%
=====================
Celkem nákupní cena
=
Celkem doporučená prodejní cena =

0.00
0.00

Zboží 98762 - DPH 19%
=====================
Celkem nákupní cena
=
Celkem doporučená prodejní cena =

0.00
0.00

Celkový nákup zboží 98762 a 98765 v roce 2004
21.05.2004
pořízeno dne 21.3.2005 12:26:42 [manas 2005.03.10a]

Zboží 98765 - DPH 5%
=====================
Celkem nákupní cena
=
Celkem doporučená prodejní cena =

0.00
0.00

Zboží 98762 - DPH 19%
=====================
Celkem nákupní cena
=
Celkem doporučená prodejní cena =

14.71 Řádek dokladu
2020.10.13c / 02:00
001) 2082 - POS - limit řádku 5000 Kč - nulovat obaly
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- upraveno

2017.04.30a / 00:00
006) POS - řádky skladového dokladu - pouze uživatel 112016
- funkce + tlačítko Číselník zboží
- zrušeno oprávnění, funkce je volná

2016.05.23b / 16:00
001) POSNEW / POSNEW2 - uživatel 112016
- zadaný řádek, který přesáhne cenu 5.000 Kč, se automaticky zruší s chybovým
hlášením
- signalizuje i zápornou hodnotu
- hlášení o překročení je se sirénou

2013.02.07a / 00:00
001) Řádky skladových / POS dokladů
- na pravé tlačítko myši na řádku přidána funkce:
- Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn
- oprávnění: 8804 Sklad / Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn
- Karta zboží z řádku dokladu - pouze prohlížení
- oprávnění: 8805 Sklad / Karta zboží z řádku dokladu - pouze prohlížení
- v řádcích skladových / POS dokladů žádnou jinou funkci pro práci s číselníkem zboží
NEPOUŽÍVEJTE !

2009.12.02a / 00:00
003) POS - v řádcích dokladu doplněno ve sloupci Název zboží barevné odlišení
probíhající akce stejně jako při výběru zboží v číselníku zboží
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2008.09.24b / 16:00
002) POS - řádky dokladu, např. OO
- při použití funkce číselník zboží (tlačítkem i Shift+F10) zůstane aktivní původní řádek dokladu
i při zobrazeném výběru zboží

2008.09.23a / 12:00
002) Sklad / POS - řádky dokladu
- při použití funkce číselník zboží zůstane aktivní původní řádek dokladu

2005.07.05b / 15:00
002) Sklad / POS - řádky dokladu
- od této verze programu se do celočíselného pole UPrepisovac automaticky
dosazuje cena v řádku dokladu v halířích pro přesnou shodu rozborů
s vystavenými doklady
a dále do reálného pole Marze se dosadí celková cena v řádku zaokrouhlená
na halíře
problém mohl dříve nastat u váženého zboží, např.:
0,123 kg x 45 Kč/kg = 5,535 Kč
zatímco ve vytištěném dokladu se částka za řádek dokladu vypočítala
správně jako 5,54 Kč, v rozborech řešených pomocí globálních součtů v SQL
mohlo dojít k rozdílům na 3. desetinné pozici - tyto rozdíly se sice
statisticky vyrovnaly, výsledkem (celého součtu např. za desetitisíce
řádků dokladů) ale mohl být rozdíl v řádu halířů a ten mohl při použití
váženého zboží na POS zkreslit rozbory

2005.07.04g / 15:00
001) POS - Řádky dokladu
- na pravé tlačítko doplněna funkce
Přepočítej DPC na řádku
¨

- Oprávnění: 8257 POS - Přepočítej DPC na řádku
Přepočítej marži na řádku
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¨

- Oprávnění: 8258 POS - Přepočítej marži na řádku

2005.03.31b / 20:00
01) Sklad / POS
- typ ceny použitý v řádku dokladu je uložen v poli CenovaSkupina

2005.01.07a / 12:00
06) POS - Řádky
- upravena cena při neexistujícím obalu 1

2003.06.26a / 09:00
01) POS
- F10 - láhve vrácené 98760 lze nahradit Ctrl+F3 (řešení problému na WinXP)
- lze zadat -0.5*vážené_zboží

2002.05.05a / 19:00
02) Při přihlášení jako pokladní je při zadání v záložce Pokladna
1*2*EAN
ignorována změna ceny na 2,-- Kč - číslo po 1. hvězdičce,
zpracuje se pouze počet kusů 1
pro ostatní typy dokladů než pokladny zachován původní význam
funkce - 1. číslo je počet kusů a 2. číslo je cena MJ

28.01.2002a/07:00
V Konfigurace / Další / Doklady #2 doplněny parametry Pípni #01 - #08 pro
vypnutí pípání při pořízení dokladu

05.12.2001a/10:00
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při chybně zadaném zboží číslem v záložce číslo zboží se ozve trylek

03.12.2001b/09:00
pro pokladnu se bere na dokladě jako cena MJ cena 02/03, pro jiný typ dokladu cena
podle typu ceny v číselníku partnerů
(platí pro záložku Pokladna)

14.72 Samovolné uzavírání dokladu
2020.12.07a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
001) 2100 = 2103 - POS - samovolné uzavírání dokladů
- upraveno
- doplněny logy

14.73 SarzeIndex
2020.10.12a / 17:00
001) 2081 - POS/SarzeIndex
- zcela přepracován zápis do pole SarzeIndex
- doplněny logy
- při použití připojené váhy MUSÍ být vypnut
přímý přístup k LCD a nastaven přístup
pomocí dávky MISPOS02.BAT

2020.10.05a / 00:00
001) POS
- doplněno logování při zápisu řádku dokladu
- úprava pro zápis pole SarzeIndex
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14.74 Seznam dokladů
2010.08.05b / 09:00
001) POS - Seznam dokladů
- okno přes celou obrazovky
- Řádky - po opravě řádku se pamatuje aktuální řádek
oprava řádku vázána na oprávnění:
8735 POS - Řádky - Oprava řádku

14.75 Slevy
FAQ - nastavení karty zboží 9876x/9877x/98888 tak, aby se na zboží neuplatnila případná sleva
- v kartě uvedených zboží v záložce Základ nastavte 1 do pole Sleva OK

14.76 Speciální čísla zboží
2017.01.26a / 00:00
007) POS - automaticky se doplní nová speciální čísla zboží, včetně DPH 0%
v kartě zboží případně upravte

2017.01.26a / 00:00
008) POS - Kompletní aktuální přehled speciálních čísel zboží:
Ověřte, zda tato čísla zboží nepoužíváte k jinému účelu, pokud ano, je použitá čísla zboží nutné
přečíslovat
Kromě 98762 s DPH 2 a 98763-98766 s DPH 1 musí mít všechna osoatní speciální čísla zboží
nastaveno DPH 0!
===================================================
98760 - Láhve vrácené [F10]
98761 - Platba hotově - Shift + F8
98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
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98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98769 - Stravenky [F9]
--------------------------------------------------98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1
--------------------------------------------------98888 - Zaokrouhlení POS
===================================================

2017.01.25a / 00:00
003) POS - Kompletní aktuální přehled speciálních čísel zboží:
===================================================
98760 - Láhve vrácené [F10]
98761 - Platba hotově - Shift + F8
98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98769 - Stravenky [F9]
--------------------------------------------------98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1
--------------------------------------------------98888 - Zaokrouhlení POS
===================================================
Po způsobu použití:
===================================================
Zboží ručně
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--------------------------------------------------98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
===================================================
===================================================
Láhve vrácené
--------------------------------------------------98760 - Láhve vrácené [F10]
===================================================
===================================================
NEW - Kombinace platby hotově a kartou
--------------------------------------------------98761 - Platba hotově - Shift + F8
===================================================
===================================================
Stravenky
--------------------------------------------------98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98769 - Stravenky [F9]
===================================================
===================================================
Platební karty
--------------------------------------------------98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
===================================================
===================================================
Cashback
--------------------------------------------------98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
===================================================
===================================================
NEW - Poukázka - Hruška
--------------------------------------------------98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
===================================================
===================================================
Franšíza
--------------------------------------------------98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
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===================================================
===================================================
NEW - Rezerva
--------------------------------------------------98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1
===================================================
===================================================
Zaokrouhlení POS
--------------------------------------------------98888 - Zaokrouhlení POS
===================================================

2017.01.04a / 00:00
002) POS - Doplněna nová speciální čísla zboží:
98761 - Platba hotově - Shift + F8
98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1

2016.12.12a / 00:00
004) použita 2 nová pole v hlavičce dokladu pro uschování hodnoty speciálních čísel zboží pro POS:
PKraj - 98767
Uvedouci - 98773

FAQ - POS - speciální čísla zboží
===================================================
98760 - Láhve vrácené [F10]
98761 - .
98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98768 - .
98769 - Stravenky [F9]
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--------------------------------------------------98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
===================================================

2009.03.09b / 18:00
001) POS
- upraveno nastavení speciálních karet 987xx
DPH 2 - 19%
98762 - Zboží 19% DPH
DPH 1 - 9%
98763 - Ovoce a zelenina
98764 - Pečivo
98765 - Zboží 9% DPH
98766 - Maso
DPH 0
98760 - Láhve vrácené
98769 - Stravenky
98770 - Platební karty
98771 - Visa
98772 - Stravenky vlastní
98773 - Vklad/výběr hotovosti
98774 - Odečet ze všech nákupů
98775 - Odměna

2005.06.30a / 00:00
021) POS - Vklad do/výběr z pokladny - 98773
- použita funkce Ctrl + F5

2003.08.24b / 15:00
01) Následující zboží má speciální význam:
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98760 - Láhve
98762 - DPH 22%
98763 - Ovoce / zelenina
98764 - Pečivo
98765 - DPH 5%
98766 - Maso
98769 - Stravenky
98770 - MasterCard
98771 - Visa
98772 - Stravenky vlastní / Odměna čerpání
98773 - Vklady a výběry hotovosti do / z pokladny
98774 - Odečet ze všech nákupů
98775 - Odměna - tvorba
99999 - pohyb obalů

2002.05.29a / 18:00
01) POS - aktuální seznam speciálních zadání (musí být doplněno odpovídající zboží do číselníku zboží):
klávesa

číslo zboží

název zboží

Shift+F2

98772

Stravenky vlastní / Odměna čerpání

Shift+F3
Shift+F4

98774
98775

Odečet ze všech nákupů
Odměna - tvorba

Shift+F5
Shift+F6

98770
98771

MasterCard
Visa

Shift+F7
Shift+F8

98772
98773

Stravenky vlastní
Odměna - čerpání

Ctrl +F2

98773

Vklady a výběry hotovosti

F2
F3
F4
F5
F6
F9
F10

98762
98763
98764
98765
98766
98769
98760

DPH 22%
Ovoce / zelenina
Pečivo
DPH 5%
Maso
Stravenky
Láhve

2000.08.02f / 21:00
- aby se lahve a stravenky objevily (nazev) na doklade, musi byt nazvy
v ciselniku zbozi
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98760 - Lahve vracene
98762 - DPH 22%
98763 - Ovoce / zelenina
98764 - Pecivo
98765 - DPH 5%
98766 - Maso
98769 - Stravenky

Speciální význam zboží pro POS:
klávesa

číslo zboží

název zboží

Shift+F2

98772

Stravenky vlastní / Odměna čerpání

Shift+F3
Shift+F4

98774
98775

Odečet ze všech nákupů
Odměna - tvorba

Shift+F5
Shift+F6

98770
98771

MasterCard
Visa

Ctrl +F5

98773

Vklady a výběry hotovosti

F2
F3
F4
F5
F6
F9
F10

98762
98763
98764
98765
98766
98769
98760

DPH 19%
Ovoce / zelenina
Pečivo
DPH 9%
Maso
Stravenky
Láhve

Alt +F3
CTRL+F4
PgUp
PgDn

Otevření šuplíku
Číselník Eanů
posun v řádcích nahoru
posun v řádcích dolů

****
*****
******

Opakovaný tisk
Přehlášení pokladní
Odhlášení pokladní

14.77 Storno řádku
V obou POS je Delete řádku dokladu pouze pro tlačítko Storno - to je ale
jen ve staré POS a až po fyzickém odečtení zásob a tedy i zápisu pohybů
a nápočtů a pak v obou POS při chybně načtené hodnotě z váhy, kdy se
chybný řádek zruší, je to ale jen při vážení, kdy váha vrátí nějakou
chybu. Nikde jinde v POS žádné rušení řádku dokladu není, i změna řádku
F8 vždy mění jak zásobu tak nápočty a pohyby.
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2008.09.01a / 21:00
003) POS - upraveno storno řádku dokladu
- pohyb storna zboží se zapíše do stejného měsíce jako je datum dokladu
- stornovat nelze řádek uzavřeného ("černého") dokladu, uzavření je nutné
v tomto případě je nutné doklad nejprve odblokovat (pravé tlačítko myši)

14.78 Stravenky
2016.12.07a / 00:00
004) V poli CelkemCenaBezDPHTransfer v tabulce hlaviček POS dokladů sečteno: 98769+98767
tedy Stravenky a Stravenky elektronické

14.79 Tabulky
2016.01.31a / 00:00
001) Na POS se nepracuje s tabulkou REK1 (REK0+REK1)

2016.01.31a / 00:00
002) Ověřeno, že na POS se nepracuje s tabulkou P299

2015.09.25a / 00:00
001) Úprava pro POS - tabulka P299
- na POS použití tabulky P299 potlačeno

14.80 Tisk
2010.07.12a / 09:00
001) POS
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- upraveno doplnění dokladu po Esc v okně tisku / uzavření dokladu

2009.10.13b / 22:00
001) upraven tisk POS

2009.09.30a / 00:00
009) POS - Tisk na běžné tiskárně
- na konci tisku nejsou znaky pro ořez papíru

2009.08.03a / 00:00
001) POS - Tisk pokladního dokladu
- k tisku lze použít POUZE Enter v prázdném vstupním poli dokladu,
původní Tisk zablokován

2009.02.13a / 00:00
002) Konfigurace / 3. POS / Tisk
- na paragonu se parametry na začátku
POS - 1. řádek
POS - 2. řádek
a na konci
POS - N-1. řádek
POS - N. řádek
tisknou pouze pokud nejsou prázdné

2009.02.13a / 00:00
003) POS
- na paragonu se pod názvem firmy a 1. a 2. řádkem tiskne
nový řádek:
Prodejna: #vyžádejte si nastavení#
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vyžádejte si telefonicky nebo E-mailem nastavení textu,
který MUSÍ obsahovat adresu prodejny
ověřte aktuální nastavení a případné si vyžádejte změnu

2008.12.01b / 09:00
001) POS - okno před tiskem
- po Enter se aktivuje pouze na pokladním dokladě (R1-8/O1-8/V1-8)
- v okně lze pomocí Alt+I přepínat zaškrtávací pole Tisknout
- po Esc se aktivuje vstupní pole

2008.03.19b / 14:00
004) Číslo pokladny se doplní do tiskové hlavičky pouze v případě, že je
nastaveno v licenčním souboru

2005.07.27a / 08:00
003) Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- doplněn parametr
Kredit na účtence

2005.07.05a / 10:00
001) Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- doplněn parametr
Láhve na účtence
002) POS - Účtenka
- v kreditu (Nápočet nákupu) zohledněny body a kurs bodu
003) Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- doplněn parametr
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Max. 1 hvězdička
při zaškrtnutí povolí zadání max. 1 hvězdičky ve vstupním poli
parametr se projeví v plné i odlehčené verzi POS

2005.07.04i / 22:00
003) Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- doplněn parametr
Kredit kurs
zadaným číslem se dělí Kredit zákazníka, má význam při přepočtu kreditu v Kč
na body

2005.06.30a / 00:00
018) Konfigurace / POS / Tisk
- doplněn parametr Kredit bod
- při zaškrtnutí se místo 'Kč' použije 'bod'

2005.05.09e / 21:00
02) Konfigurace / POS / Tisk
- ESC - otevření šuplíku ... běžně 1B700032 / 1B70000A32 / 1C
- ESC - ořezání papíru ... běžně 1D560131 / 1B6401 / 1B6430
Parametry jsou lokální a je nutné je nastavit pro každou tiskárnu samostatně
podle technické specifikace tiskárny.
ESC sekvence pro otevření šuplíku se otevře na začátku tisku,
pro ořez na konci tisku.
Pokud jsou pole prázdná, nic se do tiskového souboru nedoplňuje.
Příklad správného zápisu: 1D008032
zápis je hexadecimální, 1 znak = 2 hexadecimální číslice, bez mezer
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2005.04.05g / 21:00
02) POS
- Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- parametr POS - přímý tisk změněn na lokální
- po zrušení zaškrtnutí pole POS - přímý tisk se provede tisk dokladu
Prodej za hotové - paragon s odpočtem DPH (na POS je jako prodejní
cena brána cena 02 včetně DPH)
- jako mustr je použita šablona 117 - PA - Paragon

2005.04.05g / 21:00
02) POS
- Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- parametr POS - přímý tisk změněn na lokální
- po zrušení zaškrtnutí pole POS - přímý tisk se provede tisk dokladu
Prodej za hotové - paragon s odpočtem DPH (na POS je jako prodejní
cena brána cena 02 včetně DPH)
- jako mustr je použita šablona 117 - PA - Paragon

2003.09.09c / 23:00
02) Sklad / Tisk dokladu
- rozsah dokladu omezen na max. 999 řádků
- počet řádků dokladu se zobrazuje červeně ve spodní části okna a zapisuje se do
hlavičky dokladu
- od 990. řádku se zobrazí varovné hlášení

2003.08.26a / 17:00
01) Konfigurace / POS / Tisk
- Pořadí jako na obrazovce
- při zaškrtnutí se obrátí pořadí tištěných řádků a bude odpovídat
pořadí řádků na obrazovce (poslední nahoře)
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- lokální parametr

2003.04.21b / 19:00
01) Servis / Konfigurace / POS / Tisk
- v poli Délka názvu zboží lze definovat omezení délky na 10-32 znaků
podle dostupné pokladní tiskárny:
35 znaků tisk ... 13 znaků názvu zboží
40
18
42
20

2002.12.14a / 00:30
04) Přímý tisk na řádkovou tiskárnu
test:
Nápověda / Test printer 98
Test printer 2000 (musí být nainstalována generická tiskárna)

2002.04.15a / 17:00
03) POS - doplněn výstup na LCD zobrazovač a tisk na 35-znakový paragon
Další / POS / POS:
Tisk 35 znaků ... je-li zaškrtnut, má přednost před Tisk 42 znaků

2000.08.04b / 12:00
- v konfiguraci lze pro primy tisk na tiskarne POS a pro zobrazeni na LCD panelu
zvolit kod cestiny - ASCII / Latin 2 / Kod Kamenickych / 1250
parametry jsou lokalni pro PC
- pouzit parametr:
- Zaokrouhlovat 0,10 nahoru ... vyznam pro vypocet DPC

2000.08.03a / 10:00
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- tisk dokladu:
- nazev 1* 5.50

5.50

- Zaplaceno bere max. 99999,00 Kc
- nebere Zaplaceno < Platit
- po poslednim <Enter> pro Tisk by okno melo behem chvilky zmizet

2000.08.01f / 17:30
- Servis / Konfigurace / Servis - doplneny parametry pro primy tisk POS dokladu:
POS - 1. radek
POS - 2. radek
POS - N-1. radek
POS - N. radek
POS - primy tisk ... zaskrtnete
POS - prazdnych radku
Implicitni marze ... nastavi se pro nove zbozi
- tisk dokladu POS:
- primy tisk bez generatoru pres muster (viz konfigurace)
- na konci Zaplaceno + Vratit

2000.08.01a / 07:00
- konfigurace / Doklady:
- doplnen parametr Tisk POS pro vypnuti tisku na tiskarnu POS - je lokalni

14.81 Tisk dokladu
2010.10.08d / 13:00
002) Sklad/POS - Tisk dokladu - upraveno

2009.06.10a / 00:00
003) POS
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- sjednocen tisk paragonů ve všech modulech programu

2008.11.29a / 09:00
003) POS - Tisk paragonu po Enter
- v okně pro zahájení tisku doplněn vpravo dole zaškrtávací parametr Tisknout
tisk na tiskárně se provede pouze při jeho zaškrtnutí

2008.09.30c / 11:00
001) POS
- upraven tisk paragonu pro uživatele bez nastaveného čísla prodejny
- tisk paragonu se provede běžným tiskem na standardní tiskárně

14.82 Tisk kompletní prodej
2020.11.28a / 00:00
001) 2088 - POS - Tisk kompletní prodej
- doplněno logování

14.83 Tisk - opakovaný
2010.12.23a / 00:00
006) Ověřen opakovaný tisk POS pomocí **** v řádcích dokladu nebo Alt+O
v seznamu dokladů, v tomto případě se vytiskne zvolený doklad

2008.08.28a / 12:00
005) POS - printer3.txt pro opakovaný tisk s daňovou tabulkou
- doplněn ořez papíru na tiskárně

2007.12.18a / 21:00
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002) POS NEW
- zjednodušen opakovaný tisk dokladu
1) Esc
2) povolit Ukončit POS NEW
3) šipkou nahoru/dolů najít požadovaný doklad v seznamu dokladů
pokud je přepnuto v záložce Řádky přepnout se pomocí Alt+D do Dokladů
4) Alt+O - Opakování tisku POS
na tisku je i daňová tabulka
po tisku se automaticky nastaví poslední doklad v POS NEW

14.84 Trafika
2008.11.29b / 15:00
002) Sklad / POS - EAN 977 pro deníky a časopisy
- sejmutý EAN je zkrácen z původních 13+5 znaků pro deníky a 13+2 znaků
pro časopisy zkrácen na 13 znaků (EAN13)

14.85 Trafika - Remitenda
FAQ - Remitenda
výtisky periodického tisku, které nebyly prodány a jsou posílány zpět distribučnímu podniku
K jejich zadání v ES manas slouží doklad
PY - Přijatý daňový dobropis
pohyb se zadává kladně a znamená storno příjmu.
Je možné použít i záporného pohybu na některém z příjmových dokladů:
PL - Přijímací list
PF - Přijatá faktura
PH - Přijatý doklad za hotové
PE - Přijatý doklad z importu
PB - Přijatý paragon
PX - Přijímací list z přesunu
PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad
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14.86 Tržba
2016.12.07a / 00:00
003) Do tržby (částka tržby EET) zahrnuty speciální čísla zboží:
98760 - Láhve vrácené [F10]
98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
Do tržby (částka tržby EET) NEzahrnuty speciální čísla zboží:
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98769 - Stravenky [F9]
98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]

14.87 Typ ceny 02
2019.08.22a / 09:00
001) POS - DL+FA pro typ ceny 02 - pro uživatele 112016
- úprava 1031
- upraveno pro zadání 5*14.90*EAN

2019.08.18a / 00:00
001) POS - DL+FA pro typ ceny 02 - pro uživatele 112016
- úprava 1031
- upraveno
Př. pro ověření:
1) POS, agenda XX, manasNX.exe
2) partner 100001, Mateřská školka, Karta Partnera/Zařazení/Typ ceny = 2
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3) zboží 15%:
81596 Activia ..., Cena 02 = 13,90 Kč ... bez akce
85342 Activia ..., Cena 02 = 9,90 Kč ... akční cena týdenní = 8,90 Kč
4] dodací list:
- pro zboží 85342 použita akční cena
- správně ceny bez i s DPH
- halířové rozdíly jsou dány převodem z ceny s DPH na cenu bez DPH a množstvím zboží
Obal Počet Eg. DPH MJ J Číslo Název zboží
Množství Cena/MJ Cena/MJ Celkem Kč
obalů
%
MJ
bez DPH s DPH bez DPH
----------------------------------------------------------------------------------------------------0 1 20 15 ks 1 81596 Activia bílá 180g Da
20.00 12.09 13.90 241.80
0 1 24 15 ks 1 85342 Activia bí.pří. 120
24.00 7.74
8.90 185.76
----------------------------------------------------------------------------------------------------44.00
427.56
%
Sazba DPH
Zákl. daně
Daň Cena s daní Kč
---------------------------------------------------0%
0.00
0.00
15 %
427.56
64.13
491.69
Zaokr:
0.01
21 %
0.00
0.00
0.00
********
---------------------------------------------------Celkem Kč : *
491.70 *
427.56
64.13
491.69
********

14.88 Ukončení
FAQ - POS - Plocha programu s tlačítky - Nastavení tlačítka pro ukončení programu
- v Servis / Konfigurace / Dotyková POS / START Okno - 4. sloupec
nastavte 28. tlačítko:
- Aktivní: zaškrtnout
- Ikona: 401
- Barva: červená
- Text: Konec [Esc]
- Velikost: 5
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- Barva: červená
- Funkce: 5101

2008.04.23a / 00:00
002) POS
- ukončení zadáním ****** a přehlášení zadáním *****
- upraveno

2008.04.14a / 12:00
002) POS
- ukončení zadáním ****** a přehlášení zadáním *****
- upraveno, uzavře se COM port pro váhoskener a potlačí se zobrazení
informačních oken - místo nich se ozve 2x siréna

FAQ - POS - přehlášení pokladní zadáním ***** a ukončení POS zadáním ******
- POUZE v manasPOS.exe a manasPOSnx.exe
- POUZE po přihlášení pokladní heslem, které přímo spustí POS NEW

2008.03.27b / 17:00
002) Ukončení POS NEW
- pokud nedojte po Esc a potvrzení ke standardnímu ukončení POS NEW,
opakujte Esc a potvrzení, po max. 2 opakováních se program ukončí
upraveno
doplněno ukončení programu po zadání 6-ti hvězdiček ******
do vstupního pole

2008.03.17a / 00:00
001) Ukončení POS NEW

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS

- pokud nedojte po Esc a potvrzení ke standardnímu ukončení POS NEW,
opakujte Esc a potvrzení, po max. 3 opakováních se program ukončí

14.89 Uzavření dokladu
2010.10.07a / 16:00
002) Podstatně zrychleno uzavření dokladu pro POS a Restaurační systém

14.90 Vážené zboží
2013.08.02b / 05:00
001) Import EAN 28 Cipher - upraveno a zrychleno

2013.08.02a / 00:00
001) Import EAN 28 Cipher - doplněno logování

2010.09.06a / 12:00
001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28
- upraveno, aktualizují se zásoby
- upraven tisk

2010.08.19a / 10:00
001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28
- import proběhne i při zjištěných chybách (chybný nebo neexistující
EAN) pro správné položky, chybné položky jsou v protokolu označeny
- doplněny údaje o partnerovi a dokladu

2010.07.31a / 06:00
002) Import a nastavení váženého zboží EAN 28
- po úspěšném importu se vstupní soubor smaže
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2010.07.28a / 15:00
001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28
- upraveno

2010.07.26a / 19:00
001) Import a nastavení váženého zboží EAN 28
- upraveno, 6 levých znaků váhového EANu je čárkový kód přiřazený ke zboží, které se importuje
- 2 verze importu:
Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher
... čte přímo z Cipheru
... oprávnění: 8734 Sklad - Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher
Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - TXT
... čte zvolený TXT soubor, odpovídá původní funkci

2010.07.23a / 16:00
001) Sklad / Doklady
- na pravé tlačítko myši v řádcích dokladu doplněna funkce (zcela nahoře):
Import a nastavení váženého zboží EAN 28
funkce načte textový soubor se seznamem váhových EANů, vytvoří součet
hmotností za jednotlivé druhy zboží a nastaví je do odpovídajících řádků
otevřeného dokladu, pokud některé zboží neexistuje doplní jej do dokladu
na novém řádku, pokud existuje ve více řádcích, nastaví je do prvního
řádku se zbožím u dalších vynuluje množství
v řádku dokladu se nastavuje pole MnozstviMJ, při doplnění nového řádku se použije
typ ceny podle nenulového pole CenovaSkupina z ostatních řádků s existujícím zboží,
pokud je doklad prázdný tak podle nenulového pole TypCeny/PTypCeny/PCenovaSkupina
oprávnění:
8733 Sklad - Import a nastavení váženého zboží EAN 28
jako váhové EANy se berou EANy začínající 24, 27, 28, 29 - lze nastavit
v konfiguraci
struktura EAN
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2806379001024
zzzzzz.mmmmm.
zboží: 280637
množství: 00102 = 0.102 kg
Příklad vstupního souboru:
2806379001024
2801169001987
2806379001024
2801169001987
řádky v souboru musí být ukončeny standardně CR+LF
Příklad protokolu o importu:
Import a nastavení váženého zboží EAN 28
========================================
2010.07.23 16:23:10
Vstup: T:\ean28.txt
2806379001024
2801169001987
2806379001024
2801169001987
Přehled importovaného zboží:
Typ ceny = 6
Zboží
zboží

Typ ceny

Řádků

Množsví v dokladu

Množství v importu

280637
280637
280116
280116

6

3

1.20400

0.20400

ean

6

3

1.39600

0.39600

ean

Upravuji doklad [HRA_X_FA] [39] [2010.07.23] [287855/ABC]

14.91 Vklad / Výběr hotovosti
FAQ - POS - Vklad do / výběr z pokladny (hotovosti)
1) Vklad hotovosti do pokladny
1.000 Ctrl + F5
2) Výběr hotovosti z pokladny
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-500 Ctrl + F5
Takto se uvedený příklad vytiskne na paragon:
R1/22921

12.11.2008 18:33:09

Vklad/Vyber
1*1000.001000.00a
Vklad/Vyber
-1* 500.00-500.00a
DPH: a=0%, b=9%, c=19%
Lahve celkem
0.00
Zaokrouhleni
0.00
C E L K E M
500.00
Z a p l a c e n o
0.00
V r a t i t
0.00

Takto se uvedený příklad projeví v rozboru POS:
Tržba podle pokladen - měsíční [v Kč včetně DPH]
================================================
Pokladna
Hotovost
Tržba Stravenky Láhve vrácené Láhve prodané
======================================================================
R1
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
======================================================================
Celkem
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00

Přehled podle DPH
DPH %
Základ Kč
DPH Kč
Celkem Kč
=========================================
Zb 0%
500.00
0.00
500.00
LáV0%
0.00
0.00
0.00
LáP0%
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
0.00
19%
0.00
0.00
0.00
=========================================
500.00
0.00
500.00

2002.05.25a / 09:00
02) Vklady a výběry hotovosti v pokladně
částka Ctrl + F2
přes číslo zboží 97773, v rozborech 18 - ovlivní pouze hotovost
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14.92 Vlastní prodejna
2011.06.09d / 18:00
002) POS - export dokladu na vlastní prodejnu
- přesun zboží se provede ve zdrojové ceně
- vlastní prodejna musí být zadána pod svým číslem v číselníku partnerů,
v její kartě partnera nastavte:
Zařazení / Typ ceny = 33 ... Zdrojová cena s přičteným DPH
- na 1. prodejně vystavte Doklad na vlastní prodejnu na výěe nastavené
číslo partnera
ve vstupním poli zadejte:
0množství*zboží
tedy množství MJ zboží uvozené nulou (pokud množství není uvozené nulou
bere se jako počet balení - egalizace), zboží lze zadat číslem, názvem EANem
vytiskněte doklad na obrazovku - cena MJ bez DPH bude uvedena správná
aktuální zdrojová cena (ta je bez DPH)
doklad na pravé tlačítko vyexportujte do XML tvaru - i v XML je správná
zdrojová cena
- na prodejně naimportujte XML doklad - vytvoří se přijímací list se správnou
zdrojovou cenou a ta se dosadí do cena 01 a správně bude zobrazena i v pohybech

14.93 Vrácené láhve
2010.11.14a / 00:00
011) POS - sejmutí EANu s vrácenými láhvemi
- Př. EANu: 2500030139650
- 0003 je částka za vrácené láhve
- sejmutí je ekvivalentní jako zadání lahví vrácených ručně

14.94 Vratné láhve
2004.04.24d / 22:00
01) POS - vratné láhve na daňovém paragonu (Ctrl+Enter)
- od 1.5.2004 se vratné obaly včetně vratných lahví dostávají do základní sazby
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DPH (19%)
- na POS je cena obalu (např. u vratné láhve za 3,-- Kč) brána jako cena včetně
DPH:
pro samostatnou vratnou láhev platí:
cena včetně DPH = 3,00 Kč
DPH = 3.00 * koef = 3.00 * 0.1597 = 0.4791 = 0,50 po zaokrouhlení na desetník nahoru
kde koef = 19/119 = 0.1596638 = 0.1597 - zaokrouhlí se na 4 desetinná místa
pro láhev za 3 Kč se tedy bude brát - základ 2,50 Kč + DPH 19% 0,50 Kč
pro paragon platí:
láhve se přičtou k celkové částce včetně DPH 19% a základ 19% DPH se určí až
za celý paragon
- pro vyzkoušení je nutné systémový datum počítače klienta změnit ručně na 1.5.2004
a po ověření nastavit zpět na aktuální datum

2002.05.22a / 16:00
08) Váhový kód 291111 je použit všeobecně pro vrácené láhve

14.95 Vstupní pole - pořízení řádku dokladu
2019.08.12a / 09:00
001) Aktuální distribuce manasNX.exe i manasPOSnx.exe - Upgrade + AutoUpgrade
002) POS
- úprava 1132
- celková cena v řádku pokladního dokladu může být maximálně 5.000 Kč (pro uživatele 112016),
pro ostatní uživatele 50.000 Kč
- příklad ověření:
cena MJ zboží číslo 80005 - zápalky ... je 1,30 Kč
v POS zadám:
a) 3845*80005
celkem v řádku 4.998,50 Kč ... O.K.
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b) 3847*80005
celkem v řádku 5.001,10 Kč ... řádek je ignorován s hlášením a 3x sirénou:
Cena v řádku dokladu: [5001.10] je větší, naž povolená: [5000.00]!

2010.02.19a / 00:00
003) Na POS není možné ve vstupním poli změnit prodejní cenu, vždy se použije
Cena 02 - prodejní cena včetně DPH z karty zboží
Př.: pro zboží 123 je nastavena prodejní cena 02: 200,-- Kč
po zadání: 1*180*123 se použije Cena 02, t.j. 200 Kč a nikoliv cena zadaná 180 Kč

2009.11.30a / 00:00
008) Upraveno zadávání
kusy * EAN

2009.11.14a / 12:00
003) Sklad / POS - vstupní pole pro pořízení řádku dokladu:
- místo použití Ctrl + F4 pro zobrazení informací o zboží ze sejmutého
čárkového kódu doplněna možnost zadání:
.ean
tedy sejmutý EAN následovaný po ručně zadané tečce
Ctrl+F4 lze použít pouze v případě, že připojený skener emuluje
vstup z klávesnice (pro skenery připojené přes COM port lze použít
freeware utilitu SoftWedge firmy Metrologic)

2008.03.13a / 10:00
002) Pořízení skladového dokladu - Řádky - neplatí pro uživatele 112016
- zaškrtávací pole Kusy
- nastaví se podle parametru z konfigurace pro daný typ dokladu,
ručně je možné změnit význam kusy x balení
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- upraveno
pokud není pole kusy zaškrtnuto, zadá se počet balení, pokud je
zaškrtnuto zadají se kusy
Př.: - zboží 81544 - siesta, EAN: 8590160323771
- nezaškrtnuto:
siesta ............ 56 kusů
81544 ............. 56 kusů
8590160323771 ..... 56 kusů
1*siesta ........... 1 kus
1*81544 ............ 1 kus
1*8590160323771 .... 1 kus
01*siesta .......... 1 kus
01*81544 ........... 1 kus
01*8590160323771 ... 1 kus
- zaškrtnuto:
siesta ............. 1 kus
81544 .............. 1 kus
8590160323771 ...... 1 kus

2007.02.08b / 20:00
002) POS
- v Servis / Konfigurace / 3. POS v záložkách POS a POS NEW
lze zaškrtnutím lokálních parametrů omezit použití hvězdiček
při pořízení dokladu:
Zakázat 1 hvězdičku ... po zaškrtnutí nelze měnit množství MJ
Zakázat 2. hvězdičku ... po zaškrtnutí (má význam, pokud je 1. hvězdička povolena)
není možno změnit prodejní cenu zboží
Množství MJ celé >= 1 (před 1. hvezdičkou) ... po zaškrtnutí je možné
zadat množství MJ následované hvězdičkou, ale
pouze celé >= 1, tedy jen nenulový celý počet
kusů
parametry jsou implicitně vypnuty

2005.08.05a / 11:00
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001) POS NEW
- povolena změna balení - např. '5+'
ekvivalentní způsob zadání je '5*zboží'

2005.07.19a / 12:00
001) Sklad / POS
- při vstupu řádku pomocí úvodního lomítka, kdy se bere nenulová cena 03
místo standardní ceny, se nastaví pole CenovaSkupina na 3
rozšířeno na všechny typy výdajových dokladů, včetně DL - dodacího listu

2005.07.14b / 12:00
002) POS
- při vstupu řádku pomocí úvodního lomítka, kdy se bere nenulová cena 03
místo standardní ceny, se nastaví pole CenovaSkupina na 3

2000.09.05a / 14:00
- pokud se jako 1. znak v poli POS uvede '/', bere se misto ceny 2 cena 3
pokud je nenulova, jinak se bere cena 2

2000.07.30c / 19:00
- porizeni dokladu:
- pro blokaci storna lze pouzit opravneni 1082
- pro pokladnu se berou kusy misto baleni

2000.07.20a / 15:30
- porizeni radku dokladu:
- možnosti vstupu v záložce Pokladna:
XX/XX, zbož 7171312 AB 220 pl.voda tonizující ..., ČK 1111111
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Příklady zadání (normální ukončení Enter, generuje i snímač):
- pro pokladnu zaměněn význam balení x kus (implicitně se prodávají kusy)
0*7171312 ... 1 kus zboží 7171312
0*1111111 ... 1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK
0*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-0*7171312 ... -1 kus zboží 7171312
-0*1111111 ... -1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-0*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
01*7171312 ... 1 kus zboží 7171312
01*1111111 ... 1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK
01*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-01*7171312 ... -1 kus zboží 7171312
-01*1111111 ... -1 kus zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-01*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
03*7171312 ... 3 kusy zboží 7171312
03*1111111 ... 3 kusy zboží 7171312 - zadáno jako ČK
03*a + výběr ... 3 kusy zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-03*7171312 ... -3 kusy zboží 7171312
-03*1111111 ... -3 kusy zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-03*a + výběr ... -3 kusy zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
7171312 ... 1 balení zboží 7171312
1111111 ... 1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
a + výběr ... 1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-7171312 ... -1 balení zboží 7171312
-1111111 ... -1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-a + výběr ... -1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
1*7171312 ... 1 balení zboží 7171312
1*1111111 ... 1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
1*a + výběr ... 1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-1*7171312 ... -1 balení zboží 7171312
-1*1111111 ... -1 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-1*a + výběr ... -1 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
3*7171312 ... 3 balení zboží 7171312
3*1111111 ... 3 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
3*a + výběr ... 3 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-3*7171312 ... -3 balení zboží 7171312
-3*1111111 ... -3 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-3*a + výběr ... -3 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
.5*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312
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.5*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
.5*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-.5*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312
-.5*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-.5*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
/2*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312
/2*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
/2*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
-/2*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312
-/2*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312 - zadáno jako ČK
-/2*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312 - výběr zboží podle názvu
0*12.34*7171312 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
0*12.34*1111111 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
0*12.34*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-0*12.34*7171312 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-0*12.34*1111111 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
-0*12.34*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
01*12.34*7171312 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
01*12.34*1111111 ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
01*12.34*a + výběr ... 1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-01*12.34*7171312 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-01*12.34*1111111 ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
-01*12.34*a + výběr ... -1 kus zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
03*12.34*7171312 ... 3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
03*12.34*1111111 ... 3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
03*12.34*a + výběr ... 3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-03*12.34*7171312 ... -3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-03*12.34*1111111 ... -3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
-03*12.34*a + výběr ... -3 kusy zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
1*12.34*7171312 ... 1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
1*12.34*1111111 ... 1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
1*12.34*a + výběr ... 1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-1*12.34*7171312 ... -1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-1*12.34*1111111 ... -1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
-1*12.34*a + výběr ... -1 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
3*12.34*7171312 ... 3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
3*12.34*1111111 ... 3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
3*12.34*a + výběr ... 3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-3*12.34*7171312 ... -3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-3*12.34*1111111 ... -3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
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-3*12.34*a + výběr ... -3 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
.5*12.34*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
.5*12.34*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
.5*12.34*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-.5*12.34*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-.5*12.34*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
-.5*12.34*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
/2*12.34*7171312 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
/2*12.34*1111111 ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
/2*12.34*a + výběr ... 1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
-/2*12.34*7171312 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč
-/2*12.34*1111111 ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - zadáno jako ČK
-/2*12.34*a + výběr ... -1/2 balení zboží 7171312, cena MJ 12,34 Kč - výběr zboží podle názvu
- číslo před první * je VŽDY množství (balení/kusy), úvodní nula mění význam balení/kusy
- číslo před druhou * je VŽDY cena MJ
- obě čísla mohou být desetinná, povolena '.' i ','
3*10.25<F2> ... 3 kusy
3*10.25<F3> ... 3 kusy
3*10.25<F4> ... 3 kusy
3*10.25<F5> ... 3 kusy
3*10.25<F6> ... 3 kusy

zboží s DPH 22% á 10.25 Kč
zboží OVOCE/ZELENINA á 10.25 Kč
zboží PEČIVO á 10.25 Kč
zboží s DPH 5% á 10.25 Kč
zboží MASO á 10.25 Kč

-3*10.25<F2> ... -3 kusy
-3*10.25<F3> ... -3 kusy
-3*10.25<F4> ... -3 kusy
-3*10.25<F5> ... -3 kusy
-3*10.25<F6> ... -3 kusy

zboží s DPH 22% á 10.25 Kč
zboží OVOCE/ZELENINA á 10.25 Kč
zboží PEČIVO á 10.25 Kč
zboží s DPH 5% á 10.25 Kč
zboží MASO á 10.25 Kč

10.25<F2> ... zboží s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kč
10.25<F3> ... zboží OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kč
10.25<F4> ... zboží PEČIVO s celkovou cenou 10.25 Kč
10.25<F5> ... zboží s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kč
10.25<F6> ... zboží MASO s celkovou cenou 10.25 Kč
-10.25<F2> ... vrácení zboží s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kč
-10.25<F3> ... vrácení zboží OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kč
-10.25<F4> ... vrácení zboží PEČIVO s celkovou cenou 10.25 Kč
-10.25<F5> ... vrácení zboží s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kč
-10.25<F6> ... vrácení zboží MASO s celkovou cenou 10.25 Kč
35<F9> ... stravenky v hodnotě 35 Kč
16<F10> ... láhve v hodnotě 16 Kč
---> na dokladě -1 kus za uvedenou cenu pod číslem zboží z konfigurace
-35<F9> ... oprava/zrušení stravenky v hodnotě 35 Kč
-16<F10> ... oprava/zrušení láhve v hodnotě 16 Kč
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10+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na 10, přepočítá kusy
010+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet kusů na 10, počet balení nastaví na 0
.5+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na 1/2, přepočítá kusy
-10+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na -10, přepočítá kusy
-010+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet kusů na -10, počet balení nastaví na 0
-.5+ ... na naposledy zadaném řádku změní počet balení na -1/2, přepočítá kusy

2000.06.26a / 10:30
- Navrh pro univerzalni zadavani radku na dokladech - pouzitelne primo jak
pro zadavani zbozi snimacem carkoveho kodu, tak cislem i nazvem, jak
ve velkoobchodu, tak v maloobchodu
Priklady zadani (normalni ukonceni <Enter>, generuje i snimac):
- pro pokladnu zamenen vyznam baleni x kus (implicitne se prodavaji kusy)
11113 ... 1 baleni zbozi 11113
0*11113 ... 1 kus zbozi 11113
3*11113 ... 3 baleni zbozi 11113
3*10.25*11113 ... 3 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc
.5*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113
.5*10.25*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc
03*11113 ... 3 kusy zbozi 11113
03*10.25*11113 ... 3 kusy 11113, cena MJ 10.25 Kc
-11113 ... -1 baleni zbozi 11113
-0*11113 ... -1 kus zbozi 11113
-3*11113 ... -3 baleni zbozi 11113
-3*10.25*11113 ... -3 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc
-.5*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113
-.5*10.25*11113 ... 1/2 baleni zbozi 11113, cena MJ 10.25 Kc
-03*11113 ... -3 kusy zbozi 11113
-03*10.25*11113 ... -3 kusy 11113, cena MJ 10.25 Kc
- cislo pred prvni * je VZDY mnozstvi (baleni/kusy), uvodni nula meni vyznam baleni/kusy
- cislo pred druhou * je VZDY cena MJ
- obe cisla mohou byt desetinna, povolim '.' i ','
- misto cisla zbozi (11113) lze zadat carkovy kod - 9 a vice cislic nebo
lze zacit psat (pismenem) nazev a cislo se doplni po vyberu zbozi;
lze zadat i /s ... vyber zbozi podle skupiny a /z ... vyber zbozi podle zkratky
- zadani muze obsahovat pouze cislice, '*', '.'/',', '-', '+', '/'
- nelze zadat soucasne pocet baleni i egalizaci
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3*10.25<F2> ... 3 kusy
3*10.25<F3> ... 3 kusy
3*10.25<F4> ... 3 kusy
3*10.25<F5> ... 3 kusy
3*10.25<F6> ... 3 kusy

zbozi s DPH 22% a 10.25 Kc
zbozi OVOCE/ZELENINA a 10.25 Kc
zbozi PECIVO a 10.25 Kc
zbozi s DPH 5% a 10.25 Kc
zbozi MASO a 10.25 Kc

-3*10.25<F2> ... -3 kusy
-3*10.25<F3> ... -3 kusy
-3*10.25<F4> ... -3 kusy
-3*10.25<F5> ... -3 kusy
-3*10.25<F6> ... -3 kusy

zbozi s DPH 22% a 10.25 Kc
zbozi OVOCE/ZELENINA a 10.25 Kc
zbozi PECIVO a 10.25 Kc
zbozi s DPH 5% a 10.25 Kc
zbozi MASO a 10.25 Kc

10.25<F2> ... zbozi s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kc
10.25<F3> ... zbozi OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kc
10.25<F4> ... zbozi PECIVO s celkovou cenou 10.25 Kc
10.25<F5> ... zbozi s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kc
10.25<F6> ... zbozi MASO s celkovou cenou 10.25 Kc
-10.25<F2> ... vraceni zbozi s DPH 22% s celkovou cenou 10.25 Kc
-10.25<F3> ... vraceni zbozi OVOCE/ZELENINA s celkovou cenou 10.25 Kc
-10.25<F4> ... vraceni zbozi PECIVO s celkovou cenou 10.25 Kc
-10.25<F5> ... vraceni zbozi s DPH 5% s celkovou cenou 10.25 Kc
-10.25<F6> ... vraceni zbozi MASO s celkovou cenou 10.25 Kc
35<F9> ... stravenky v hodnote 35 Kc
16<F10> ... lahve v hodnote 16 Kc
---> na doklade -1 kus za uvedenou cenu pod cislem zbozi z konfigurace
-35<F9> ... oprava/zruseni stravenky v hodnote 35 Kc
-16<F10> ... oprava/zruseni lahve v hodnote 16 Kc
3000<Shift><F2> ... na 1. doklade behem smeny jako hotovost v pokladne
---> na doklade -1 kus za uvedenou cenu pod cislem zbozi z konfigurace
10+ ... na naposledy zadanem radku zmeni pocet baleni na 10, prepocita kusy
010+ ... na naposledy zadanem radku zmeni pocet kusu na 10, pocet baleni nastavi na 0
.5+ ... na naposledy zadanem radku zmeni pocet baleni na 1/2, prepocita kusy
- vsechny jine pohyby zbozi a obalu budou reseny:
- Pohyb obalu
- F7 - Tara, vada
- F8 - oprava
===> Vyhody:
- v 99% pripadu (samozrejme pri pozornosti obsluhy) se zada cely radek
najednou
- navrhnute konvence nebude tezke si zapamatovat, pritom jsou velmi univerzalni
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14.96 Zákaznická / věrnostní karta
2010.11.22a / 23:00
002) POS - Sleva pro zákaznickou kartu
- sleva se neuplatní pro speciální čísla zboží 98760 - 98888

FAQ - Použití objednávky dodavateli/odběratele pro správu uživatelských kont na POS
Toto použití bohužel není možné a ani nikdy dříve nebylo plánováno, správný postup je popsán ve
starších
novinkách dále.
Vše se zadává na pokladně, tu si může spustit i vedoucí, navíc k tomuto účelu může být použita
některá nepoužívaná pokladna pro oddělení od běžného provozu.
Výstupem je paragon, který slouží zároveň jako doklad pro zákazníka.

2008.07.24a / 06:00
006) Zákaznické karty
- pro použití zákaznických karet a tisk zůstatku kreditu na paragonu je nutné splnit
následující:
- zákaznické číslo musí být ve tvaru 99xxxxxx a musí být zadáno jako první
při pořízení řádků nákupu
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk musí být zaškrtnut parametr Kredit na účtence

FAQ - POS - Věrnostní karty / kredit
- pro partnery s číslem 99xxxxxx, číslo se zadá do vstupního pole PŘED
zahájením nákupu, zobrazí se aktuální kredit partnera
kredit partnera je v číselníku partnerů uložen v poli Currency_02
- po ukončení nákupu a tisku prodejky se přičte kredit z tohoto posledního nákupu
- kredit partnera se sníží o XXX Kč zadáním
XXX Shift + F3
ve vstupním poli
číslo zboží 98774
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- odměna za dosažený kredit ve výši XXX Kč se zadá
XXX Shift + F4
číslo zboží 98775
- kombinace horkých kláves POS musí být povoleny v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / POS NEW - Povolení kombinací kláves ...

FAQ - Věrnostní karty - kredit partnera / POS
- lze použít pro partnery s číslem 99xxxxxx
- číslo partnera se zadá do pole pořízení jako první před jakýmkoliv zbožím,
ideální je sejmutí čísla 99xxxxxx z kartičky opatřené odpovídajícím
čárkovým kódem
- kredit partnera (nápočet všech nákupů) je uložen v číselníku partnerů
v poli Currency_02 a aktuální v dokladu za partnera v poli D_VyrobkyZ22
- zákazník zjistí svůj kredit na paragonu z posledního nákupu a může jej
směnit za výhody platné v dané prodejně (například za finanční odměnu)
v podobě poukázky např. 100 Kč při dosažení celkového kreditu 2.000 Kč
(poukázky jsou interním platidlem v prodejně, každá prodejna si zajistí své)
výměna kreditu za odměnu se provede postupem:
Shift + F3 - odečet kreditu (číslo zboží 98774)
Shift + F4 - odměna za kredit (číslo zboží 98775)
změna se projeví po vytištění paragonu a ten obsahuje aktuální zůstatek
kreditu
- kredit partnera lze použít i v mustrech skladových dokladů
a to v hlavičce dokladu (1/4) pod číslem pole 401
- aktuální zůstatek kreditu je vidět v číselníku partnerů v kartě
partnera 99xxxxxx v záložce 1/Uživatel v poli Kredit

2005.07.19b / 13:00
001) FAQ / POS
- Použití slevy u zákaznických karet 99xxxxxx pro speciální druhy zboží 987xx
zadávané funkčními klávesami
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- procento slevy se nastaví v kartě zákazníka s číslem 99xxxxxx v poli
Koef jako násobek ceny MJ - např. pro slevu 5% se do pole Koef zapíše 0,95
- v číselníku zboží musí být doplněny speciální druhy zboží 987xx
- u následujících druhů zboží 987xx musí být v poli Sleva OK nastaveno 0,
pokud se má sleva projevit, u ostatních nastavit 1 (sleva se u zboží neprojeví):
98762 - Zboží 19%
98763 - Ovoce / zelenina
98764 - Pečivo
98765 - Zboží 5%
98766 - Maso

2002.12.13a / 13:13
01) POS
- sleva pro partnera 99xxxxxx
- v číselníku partnerů / Zařazení se sleva nastaví v poli
Koef
Př. sleva 5% se uvede jako Koef 0,95
- v číselníku zboží / Základ se pro zboží, pro které se sleva
nemá projevit, nastaví v poli SlevaOK 1

2002.05.23a / 16:00
06) POS - po zadání čísla 99xxxxxx se údaje o partnerovi a kreditu zobrazí
ve velkém okně

2002.05.07a / 17:00
04) POS - při sejmutí kódu zákazníka 99xxxxxx se zobrazí kromě jeho čísla a názvu
a aktuální výše kreditu

2002.05.05a / 12:00
02) V poli Pokladna lze přímo snímačem čárkového kódu načíst
kód 99xxxxxx pro nastavení dokladu pro konkrétního zákazníka.
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FAQ - Věrnostní karty - kredit partnera / POS
- lze použít pro partnery s číslem 99xxxxxx
- číslo partnera se zadá do pole pořízení jako první před jakýmkoliv
zbožím,
ideální je sejmutí čísla 99xxxxxx z kartičky opatřené odpovídajícím
čárkovým kódem
- kredit partnera (nápočet všech nákupů) je uložen v číselníku partnerů
v poli Currency_02 a aktuální v dokladu za partnera v poli D_VyrobkyZ22
- zákazník zjistí svůj kredit na paragonu z posledního nákupu a může jej
směnit za výhody platné v dané prodejně (například za finanční odměnu)
v podobě poukázky např. 100 Kč při dosažení celkového kreditu 2.000 Kč
(poukázky jsou interním platidlem v prodejně, každá prodejna si zajistí
své)
výměna kreditu za odměnu se provede postupem:
Shift + F3 - odečet kreditu (číslo zboží 98774)
Shift + F4 - odměna za kredit (číslo zboží 98775)
změna se projeví po vytištění paragonu a ten obsahuje aktuální zůstatek
kreditu
- kredit partnera lze použít i v mustrech skladových dokladů
a to v hlavičce dokladu (1/4) pod číslem pole 401
- aktuální zůstatek kreditu je vidět v číselníku partnerů v kartě
partnera 99xxxxxx v záložce 1/Uživatel v poli Kredit
Shift + F3 ... 1sF3 -1 98774 Odečet ze všech nákupů (kredit)
Shift + F4 ... 1sF4 98775 Odměna (za kredit)

14.97 Zaokrouhlení
2011.01.06a / 00:00
001) POS - upraveno zaokrouhlení na 1 Kč pro kladná i záporná čísla
ověřena i všechna ostatní zaokrouhlení

2010.12.23a / 00:00
005) POS
- upraveno zaokrouhlení malých záporných částek
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2008.07.25a / 19:00
002) Od 1.9.2008 se automaticky nastaví na POS zaokrouhlení částky při
hotovostní platbě na 1 Kč
0.00 - 0.49 se zaokrouhlí na 0
0.50 - 0.99 se zaokrouhlí na 1
v dalších verzích programu bude ověřen správný výpočet DPH při zaokrouhlení

14.98 Zapiš do CENOVKY
2021.12.16a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe + Upgrade
002) 4290 - POS - 0/Zapiš do CENOVKY - havárie programu
- upraveno

14.99 Zapiš do zboží
2016.09.05a / 00:00
001) Sklad - Doklady - POS - PL - signalizace Zapiš do číselníku zboží
- vypnuto pro uživatele 114975

2016.07.19a / 00:00
001) POS - Zapiš do číselníku zboží - uživatel 112016
- Po Storno řádku zůstane tlačítko neaktivní

2016.04.28c / 15:00
001) POS - uživatel 112016
- upraven zápis Cena02 do karty zboží, pokud je DPC (Cena24) nižší než OLDDPC
při Zapiš do karty zboží

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1597

1598

ES manas 2022 - Technická dokumentace

2016.04.28b / 12:00
001) POS - uživatel 112016
- upraven zápis Cena02 do karty zboží, pokud je DPC (Cena24) nižší než OLDDPC
při importu XML dokladu

2016.04.27a / 13:00
004) POS / Zapiš do číselníku zboží - uživatel 112016
- cena se do Cena02 zapíše, pokud jde o nové zboží

2011.01.11a / 00:00
001) POS
- upravena funkce Zapiš do č. zboží
- pracuje se s původní Cenou 02 a ne s aktuální cenou akční
původní stav

14.100Zásoby
2021.12.15a / 00:00
004) 4110 - Prodejna - zásoby - 2 + 1 případy
- prověření všech případů, úpravy v programu, doplnění a přestrukturování logů

2020.12.31a / 00:00
004) 2104 - Prodejna 438 - zásoby zboží 61653
- upraveno dle podkladů
- doplněno logování

2010.07.12a / 09:00
003) Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje
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- doplněn lokální parametr pro vypnutí hlídání zásob
(implicitně nezaškrtnuto = zásoby se hlídají)
POS/Sklad - nehlídat zásoby

2010.07.07a / 00:00
006) Vypnuto hlídání nezáporných zásob zboží

2010.05.04a / 09:00
009) Úprava pro uživatele 8092401/9010101/9010102
- zásoby při prodeji na POS nejsou hlídány

2010.02.19a / 00:00
006) POS - hlídání nenulové kladné zásoby zboží - POSNEW2 / POSTOP1
- nenulová kladná zásoba není hlídána v těchto případech:
- uživatel má povoleno oprávnění číslo 8566 a nejde o administrátora
- zboží nemá má v kartě zboží zaškrtnuto Hlídat zásoby
v záložce Uživatel, dole uprostřed
- neplatí pro uživatele 112016 a pro uživatele s nastaveným číslem
prodejny pro import XML dokladů

2010.01.11a / 13:00
003) Sklad/POS - zpracování zásob - upraveno

2009.10.23a / 12:00
001) Zrušeno blokování obsazeného zboží při aktualizaci zásob.

2005.08.05c / 22:00
001) POS
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- v Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady
lze zaškrtnutím lokálního parametru
Signalizace zásob POS
zapnout signalizaci zásob v POS i POS NEW
informace o překročení zásob je pouze informativní

14.101Zboží
2017.06.05a / 00:00
005) Nové zboží - uživatel 112016
- na POS nepovolen rozsah čísel zboží 100-200

14.102Zisk na POS
FAQ - Zisk na POS
Zisk je dostupný pouze ve funkci POS / Bilance POS.
Funkce počítá bilanci POS tak, že vychází z počátečních
stavů zásob na začátku období, k nim přičítá příjmy a odečítá
výdeje během období a výsledkem je konečná zásoba na konci období
(ta se stává počáteční zásobou pro následující období) s výpočtem
průměrné zdrojové ceny (ceny pořízení) metodou váženého aritmetického
průměru za dané období, zatížení (prodej v ceně pořízení),
výnosu (zisku) a průměrné dosažené marže v procentech.
Obdobím může být měsíc nebo i jednotlivý den - v tomto
případě je ale nutné zajisti návaznost KZ/PS (konečných zůstatků
= počátečních stavů následujícího období) v podobě generovaných
datových souborů PS (počátečních stavů) - platí pro lokální

14.103Změna počtu kusů
Tato funkce byla zrušena.

2008.08.28a / 12:00
008) POSNEW2
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- změna počtu kusů v řádku dokladu
počet_kusů + F1
Př.:
2F1 ... změna na 2 kusy
-5F1 ... změna na -5 kusů
tuto funkci lze použít POUZE pro poslední zadaný řádek
kombinace zadáním klávesy plus po počtu kusů v POSNEW2 možná není

14.104Zvuková signalizace
FAQ - POS - zvuková signalizace chybně zadaného vstupu
1) na PC musí být zvuková karta s připojenými reproduktory
2) Servis / Konfigurace / 1.Program / Program / Animace, zvuk
vlevo dole zvolte v Přehrát přes: 1 = zvuková karta
nahoře nastavte 4 pole:
WAV
WAV
WAV
WAV

pípni
siréna
sklad/POS
sklad/POS - nulová cena zboží

u každého pole zvolte Vyber a postupně do polí vyberte:
pipni
sirena
hlasitejsi
sirenanenicena
a potom u každého z polí zvolte Přehraj - z reproduktorů musí být slyšet
zvolený zvukový signál
můžete si nastavit i vlastní zvukové signály

2008.08.26a / 10:00
001) Úprava pro uživatele 112016
- upraveno nastavení wav souborů v konfiguraci
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sirena.wav
hlasitejsi.wav
sirenanenicena.wav

2008.08.25d / 19:00
002) Do distribuce doplněny (jsou i součástí UPDATE) wav soubory pro výrazné
zvukové znamení na POS
hlasitejsi.wav
sirena.wav
sirenanenicena.wav
pro uživatele 112016 se automaticky nastaví do parametrů
Servis / Konfigurace / 1. program ... / Program / Animace ...
- WAV sklad/POS

2008.08.25b / 17:00
001) Servis / Konfigurace / 1. program ... / Program / Animace ...
- lze nastavit parametr
WAV sklad/POS
přehraje se nastavený WAV soubor při různých akcích na skladě, pokud
je tento parametr nastaven

2008.01.23a / 12:00
001) Upravena práce se zvuky
pro správnou zvukovou signalizaci přes zvukovou kartu nastavte v
Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
- Přehrát přes nastavte na 1 - zvuková karta
- do následujících polí nastavte wav soubory pro jednotlivé typy
signalizace
WAV Pípni ... např. sejmutí EAN
WAV Siréna ... např. sejmutí neznámého EAN na POS
WAW POS nulová cena zboží
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pole WAW POS je nyní nepoužito

2008.01.18a / 10:00
001) Upravena práce se zvuky - zvukové znamení by se mělo ozvat vždy
pro ověření správného nastavení doplněny testy zvuků do globálních
funkcí - dostupné kdekoliv v programu na klávesu F12, bez oprávnění,
v záložce Akce
funkce se spustí kliknutím, dvojklikem nebo po Enter na vybrané
funkci
po spuštění každé z dále uvedených funkcí by se mělo ozvat nějaké
zvukové znamení - pokud ne, zkontrolujte nastavení v:
Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
TEST Zvuku - Pípnutí 1 {102}
TEST Zvuku - Pípnutí 2 {103}
TEST Zvuku - Pípnutí 3 {104}
TEST Zvuku - Siréna 1 {105}
TEST Zvuku - Siréna 2 {106}
TEST Zvuku - Siréna 3 {107}
TEST Zvuku - Siréna 4 {108}
TEST Zvuku - Siréna při nulové ceně zboží {109}
TEST Zvuku - WAV POS {110}
TEST Zvuku - WAV POS při nulové ceně zboží {111}

2007.12.29a / 16:00
001) Konfigurace - nastavení melodie
- upraveno

2006.04.11b / 13:00
002) Definování melodie
- v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
- volbu nástroje pro MIDI lze provést i samotným kliknutím na nástroj

2006.04.11a / 06:00
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001) Definování melodie
- v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
- soustředěny všechny parametry týkající se animace a zvuku v programu
- lze zvolit - Přehrát přes
0 - PC reproduktor
1 - Zvukovou kartu
2 - MIDI
- pro použití MIDI doplněna funkce Test MIDI, která ověří, zda je
na počítači MIDI podporováno
a lze vybrat ze 128 hudebních nástrojů a dalších 47 bicích
(dvojklikem na zvolený nástroj nebo tlačítkem)
1 : AcousticGrandPiano
2 : BrightAcousticPiano
3 : ElectricGrandPiano
4 : HonkyTonkPiano
5 : ElectricPiano1
6 : ElectricPiano2
7 : Harpsichord
8 : Clavinet
9 : Celesta
10 : Glockenspiel
11 : MusicBox
12 : Vibraphone
13 : Marimba
14 : Xylophone
15 : TubularBells
16 : Dulcimer
17 : DrawbarOrgan
18 : PercussiveOrgan
19 : RockOrgan
20 : ChurchOrgan
21 : ReedOrgan
22 : Accordion
23 : Harmonica
24 : TangoAccordion
25 : AcousticNylonGuitar
26 : AcousticSteelGuitar
27 : JazzElectricGuitar
28 : CleanElectricGuitar
29 : MutedElectricGuitar
30 : OverdrivenGuitar
31 : DistortionGuitar
32 : GuitarHarmonics
33 : AcousticBass
34 : FingeredElectricBass
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35 : PickedElectricBass
36 : FretlessBass
37 : SlapBass1
38 : SlapBass2
39 : SynthBass1
40 : SynthBass2
41 : Violin
42 : Viola
43 : Cello
44 : Contrabass
45 : TremoloStrings
46 : PizzicatoStrings
47 : OrchestralHarp
48 : Timpani
49 : StringEnsemble1
50 : StringEnsemble2
51 : SynthStrings1
52 : SynthStrings2
53 : ChoirAahs
54 : VoiceOohs
55 : SynthVoice
56 : OrchestraHit
57 : Trumpet
58 : Trombone
59 : Tuba
60 : MutedTrumpet
61 : FrenchHorn
62 : BrassSection
63 : SynthBrass1
64 : SynthBrass2
65 : SopranoSax
66 : AltoSax
67 : TenorSax
68 : BaritoneSax
69 : Oboe
70 : EnglishHorn
71 : Bassoon
72 : Clarinet
73 : Piccolo
74 : Flute
75 : Recorder
76 : PanFlute
77 : BlownBottle
78 : Shakuhachi
79 : Whistle
80 : Ocarina
81 : SquareLead
82 : SawtoothLead
83 : CalliopeLead
84 : ChiffLead
85 : CharangLead
86 : VoiceLead
87 : FifthsLead
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88 : BassandLead
89 : NewAgePad
90 : WarmPad
91 : PolySynthPad
92 : ChoirPad
93 : BowedPad
94 : MetallicPad
95 : HaloPad
96 : SweepPad
97 : SynthFXRain
98 : SynthFXSoundtrack
99 : SynthFXCrystal
100 : SynthFXAtmosphere
101 : SynthFXBrightness
102 : SynthFXGoblins
103 : SynthFXEchoes
104 : SynthFXSciFi
105 : Sitar
106 : Banjo
107 : Shamisen
108 : Koto
109 : Kalimba
110 : Bagpipe
111 : Fiddle
112 : Shanai
113 : TinkleBell
114 : Agogo
115 : SteelDrums
116 : Woodblock
117 : TaikoDrum
118 : MelodicTom
119 : SynthDrum
120 : ReverseCymbal
121 : GuitarFretNoise
122 : BreathNoise
123 : Seashore
124 : BirdTweet
125 : TelephoneRing
126 : Helicopter
127 : Applause
128 : Gunshot
bicí nástroje:
129 : Perkuse/AcousticBassDrum
130 : Perkuse/BassDrum1
131 : Perkuse/SideStick
132 : Perkuse/AcousticSnare
133 : Perkuse/HandClap
134 : Perkuse/ElectricSnare
135 : Perkuse/LowFloorTom
136 : Perkuse/ClosedHiHat
137 : Perkuse/HighFloorTom
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138 : Perkuse/PedalHiHat
139 : Perkuse/LowTom
140 : Perkuse/OpenHiHat
141 : Perkuse/LowMidTom
142 : Perkuse/HiMidTom
143 : Perkuse/CrashCymbal1
144 : Perkuse/HighTom
145 : Perkuse/RideCymbal1
146 : Perkuse/ChineseCymbal
147 : Perkuse/RideBell
148 : Perkuse/Tambourine
149 : Perkuse/SplashCymbal
150 : Perkuse/Cowbell
151 : Perkuse/CrashCymbal2
152 : Perkuse/Vibraslap
153 : Perkuse/RideCymbal2
154 : Perkuse/HiBongo
155 : Perkuse/LowBongo
156 : Perkuse/MuteHiConga
157 : Perkuse/OpenHiConga
158 : Perkuse/LowConga
159 : Perkuse/HighTimbale
160 : Perkuse/LowTimbale
161 : Perkuse/HighAgogo
162 : Perkuse/LowAgogo
163 : Perkuse/Cabasa
164 : Perkuse/Maracas
165 : Perkuse/ShortWhistle
166 : Perkuse/LongWhistle
167 : Perkuse/ShortGuiro
168 : Perkuse/LongGuiro
169 : Perkuse/Claves
170 : Perkuse/HiWoodBlock
171 : Perkuse/LowWoodBlock
172 : Perkuse/MuteCuica
173 : Perkuse/OpenCuica
174 : Perkuse/MuteTriangle
175 : Perkuse/OpenTriangle
- doplněny funkce pro výběr WAV souborů

2006.04.09b / 12:00
001) Definování melodie
- v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
lze zaškrtnutím zvolit, zda se bude melodie přehrávat přes reproduktor
počítače (zaškrtnuto) nebo přes zvukovou kartu (nezaškrtnuto)
- parametr Doba trvání celé noty v ms je nyní lokální a na každém
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počítači tak lze nastavit, zda se bude přehrávat:
.wav soubor / melodie / standardní trylek
přes:
PC reproduktor (naplatí pro .wav) / zvukovou kartu
a definovat samostatně jak .wav soubor, tak melodii i její tempo
(nastavením doby trvání celé noty)

2006.04.09a / 09:00
001) Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady #2
WAV sklad/POS - nulová cena zboží
nastavený .wav soubor se přehraje při nulové ceně zboží

2006.04.08b / 19:00
001) Definování melodie trylku (sirény)
- v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk
lze nastavit melodii pro sirénu i sirénu 2 (při nulové ceně MJ zboží)
nastaví se doba trvání celé noty v milisekundách, implicitně 1.000 ms
melodie se zadá jako posloupnost not oddělených mezerami:
C C# D D# E F F# G G# A A# H
každá nota může být v 11-oktávách, např. C:
C-2, C-1, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
komorní A (440 Hz) odpovídá notě A1
půlová nota se zadá jako C/2, čtvrťová jako C/4 atd.
lokální parametr má přednost před síťovým, na každém počítači tak lze
definovat jiné melodie
- příklady zápisu melodií:
Kočka leze dírou
C/4 D/4 E/4 F/4 G/2 G/2 A/2 A/2 G/2
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Já do lesa nepojedu
C/4 E/4 G/2 G/2 C1/4 C1/4 G/2 G/2
Hoří, hoří
C/2 F C/2 F
Skákal pes, přes oves
G/4 G/4 E/2 G/4 G/4 E/2 G/4 G/4 A/4 G/4 G/2 F/2
Pec nám spadla ¨
C dur
G/4 E/4 E/4 E/4 G/4 E/4 E/4 E/4 G/4 G/4 A/4 G/4 G/4 F/4 F/2
D dur
A/4 F#/4 F#/4 F#/4 A/4 F#/4 F#/4 F#/4 A/4 A/4 H/4 A/4 A/4 G/4 G/2
trylek:
A1/8 A2/8 E3/8 A3/8 C#4/8 E4/8
trylek obrácený:
E4/8 C#4/8 A3/8 E3/8 A1/8
trylek dlouhý:
A1/8 A2/8 E3/8 A3/8 C#4/8 E4/8 C#4/8 A3/8 E3/8 A1/8
tramtaradá:
C2/4 E2/4 G2/4 C3
Rammstein, Ohne Dich
C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 D/2 D#/2 C/2 D/1.5 D#/4 D

2005.09.12b / 19:00 BETA
001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady #2
- doplněno pole WAV sklad/POS
po zadání jména souboru wav se tento soubor přehraje po zadání řádku
dokladu - na skladě/POS i v POS NEW
- doplněna funkce Hraj pro přehrátí zadaného wav souboru

2002.12.14a / 00:30
03) WAV
- Konfigurace / Další / Doklady #3
WAV pípni ... soubor WAV nahrazující pípnutí
WAV siréna ... soubor WAV nahrazujíc sirénu (trylek)
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test:
Nápověda / Test pípni
Test siréna

01.12.2001a/12:00
Upraveno pípání při pořízení dokladu
Doplněny funkce: Servis / Testy / Pípnutí a Trylek
pro ověření zvukových upozornění

15

POS - Dotyková pokladna

15.1 Dotyková POS
2013.09.30a / 00:00
001) Dotyková POS pro rozlišení monitoru 1024 x 768
instmanasUPDATEnx31203.exe
instmanasUPDATE7nx31203.exe

FAQ - Podíl rozlišení dotykových monitorů na trhu
33%
26%
20%
8%
5%
2%
2%
1%

1920 x 1080
1280 x 1024
1024 x 768
1366 x 768
1680 x 1050
800 x 600
1440 x 900
1600 x 1200

3% všechna ostatní rozlišení
--------------------------------------------------1280 x 960
1920 x 1200
1366 x 480
1024 × 576
960 x 960
800 x 480
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2011.05.14c / 08:00
001) Dotyková POS - upraven podklad POS

2011.05.03b / 14:00
001) Dotyková POS
- upraveno použití dotykových funkcí - Karta v POS

2010.09.28c / 19:00
001) Dotyková POS
- výrazně zrychleno

2009.12.01a / 16:00
006) Okno dotykové POS místo POS NEW se zobrazí, pokud se v okně Přihlášení
klikne alespoň na jedno dotykové tlačítko (stačí Enter)

2009.04.28b / 01:00
002) Dotyková POS
- upraveno

2009.01.29c / 02:00
001) Testovací verze - Dotyková POS
- pro rozlišení monitoru 1366 x 768 - pro počítač Asus Eee Top
- v okně Přihlášení lze místo Hesla zadat číselný kód (PIN) - musí být
nastaven v číselníku uživatelů pro odpovídající pokladnu
- pokud se PIN zadá modrými tlačítky místo ručního zadání do pole Heslo,
otevře se místo standardní POS NEW okno s testovací obrazovkou
Dotykové POS
standardní zadání je možné kombinovat s dotyky barevných tlačítek
pro vyvolání odpovídající akce
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- Dotyková POS umožní bez omezení doplňovat požadovanou funkčnost POS
na základě požadavků jednotlivých uživatelů

15.2 Informace o zboží
2010.04.30b / 08:00
002) POSTOP
- rozšířeny informace o zboží
.ean
.číslo ... rozšířeno o tuto možnost
zadané ve vstupním poli - zobrazí se okno s informacemi o zboží
pro zadání množství < 1 do vstupního pole je nutné zadat s úvodní nulou 0.xxx

15.3 Konfigurace
2010.11.11a / 19:00
006) Konfigurace - Definice tlačítek POSTOP1
- v testovacím tlačítku nastavena zvolená barva

2010.11.09f / 14:00
001) Konfigurace - nastavení START okno
- upraven seznam dostupných funkcí

FAQ - Seznam funkcí programu pro START okno dotykové POS v manas7.exe 4 sloupce po 9-ti
dotykových tlačítkách
- řazeno podle čísla funkce:
1101 - Agenda
1201 - Faktura [FA] {V/1/107}
1202 - Hotově [HO] {V/1/112}
1203 - Dodací list [DL] {V/1/102}
1204 - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
1205 - CASH [CA] {V/1/138}
1206 - Paragon [PA] {V/1/116}
1207 - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
1208 - Daňový dobropis [DD] {v/1/101}
1209 - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
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1210 - Doklad na export [EX] {V/1/106}
1211 - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
1212 - Proforma faktura [FP] {V/0/109}
1213 - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
1214 - Doklad o použití [PO] {V/1/124}
1215 - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
1216 - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
1217 - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
1218 - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
1219 - Reklamace vlastni prodejny [VR] {V/1/166}
1220 - Komise dodací list [KD] {V/1/244}
1221 - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
1301 - Příjem zboží
1302 - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
1303 - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
1304 - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
1305 - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
1306 - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
1307 - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
1308 - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
1309 - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
1310 - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
1312 - Přijatý daňový dobropis [PY] {p/1/130}
1313 - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
1314 - Import diskety/USB
1315 - Import diskety/USB - TEST
1316 - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1317 - XML: Import diskety/USB
1318 - XML: Import diskety/USB - TEST
1319 - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1320 - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
1401 - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
1402 - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
1404 - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
1501 - Dávková fakturace
1601 - Obalové konto za obal
1701 - Bilance [K1]
1801 - Datový sklad
1901 - Rozvozový list [RL] { /0/133}
1902 - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
1903 - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
1904 - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
1905 - Rozbor rozvozu
2201 - INFO z CK - sklad
2202 - Import dokladu
2301 - Pokladna 01 / Stůl 01 - R1
2302 - Pokladna 02 / Stůl 02 - R2
2303 - Pokladna 03 / Stůl 03 - R3
2304 - Pokladna 04 / Stůl 04 - R4
2305 - Pokladna 05 / Stůl 05 - R5
2306 - Pokladna 06 / Stůl 06 - R6
2307 - Pokladna 07 / Stůl 07 - R7
2308 - Pokladna 08 / Stůl 08 - R8
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2401 - Pokladna 09 / Stůl 09 - O1
2402 - Pokladna 10 / Stůl 10 - O2
2403 - Pokladna 11 / Stůl 11 - O3
2404 - Pokladna 12 / Stůl 12 - O4
2405 - Pokladna 13 / Stůl 13 - O5
2406 - Pokladna 14 / Stůl 14 - O6
2407 - Pokladna 15 / Stůl 15 - O7
2408 - Pokladna 16 / Stůl 16 - O8
2501 - Pokladna 17 / Stůl 17 - V1
2502 - Pokladna 18 / Stůl 18 - V2
2503 - Pokladna 19 / Stůl 19 - V3
2504 - Pokladna 20 / Stůl 20 - V4
2505 - Pokladna 21 / Stůl 21 - V5
2506 - Pokladna 22 / Stůl 22 - V6
2507 - Pokladna 23 / Stůl 23 - V7
2508 - Pokladna 24 / Stůl 24 - V8
2601 - Rozbory
2602 - INFO z ČK
2603 - AKCE
2604 - Inventura
2605 - Bilance skladu/POS
3901 - Datový sklad programu
3902 - Datový sklad #1
3903 - Datový sklad #2
3904 - Datový sklad #3
3905 - Datový sklad #4
3906 - Datový sklad #5
3907 - Datový sklad #6
3908 - Datový sklad #7
3909 - Datový sklad #8
4001 - FTP server Start
4002 - FTP server Stop
4101 - Proxy Start
4102 - Proxy Stop
4201 - WWW server Start
4202 - WWW server Stop
4301 - PING
4302 - E-Mail POP3 klient
4401 - Konfigurace [ADMIN]
4402 - Vzdálená správa [ADMIN]
4403 - Data
4404 - Kalkulačka
4405 - Obnov kurzor
4406 - Reklamace programu - E-mail
4407 - Reklamace programu - podklady
4408 - Reklamace programu na disketu
4409 - Test zboží x skupiny zboží
4410 - Test partneři x skupiny zboží (DPC)
4411 - Test zboží x čárkový kód
4412 - Převod konfigurace z minulého roku
4413 - Systémové informace
4414 - Import dat
4501 - Číselník partnerů
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4502 - Číselník zboží
4503 - Měsíční obraty
4504 - Týdenní obraty
4505 - Auta
4506 - Číselník EANů
4507 - Dodavatelé
4508 - Obaly
4509 - Obce
4510 - Řidiči
4511 - Číselník skupin zboží
4512 - Číselník rozvozů
4513 - Číselník skupin partnerů
4514 - Číselník soupisů dokladů
4701 - Reporty - systémové
4702 - Reporty - uživatelské
4801 - SQL dotaz kombinovaný / SYST
4802 - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
4805 - SQL dotaz - výběr / SYST
4806 - SQL dotaz - výběr / UŽIV
4807 - SQL dotazy - systémové
4808 - SQL dotazy - uživatelské
4901 - Skryj
4902 - Zobraz
5001 - Nápověda
5002 - O programu ES manas
5101 - Konec [Esc]
5201 - Domácí stránka
5202 - Download
5203 - Novinky
5205 - Reference
5206 - Ceník
5207 - Objednávka PLNÉ verze
5301 - Dokumentace - Uživatelská
5302 - Dokumentace - Technický popis
5303 - Dokumentace - Galerie
5304 - Dokumentace - Galerie #2
5305 - Dokumentace - Galerie - Sklad/POS
5306 - Dokumentace - Galerie - Účetnictví
5307 - Dokumentace - Galerie - Mzdy
5308 - Dokumentace - Galerie - Další moduly
5401 - manas_Manual.pdf ON-LINE
5402 - manas_Novinky.pdf ON-LINE
5403 - manas_OBR.pdf ON-LINE
5404 - manas_OBR2.pdf ON-LINE
5405 - manas_OBRS.pdf ON-LINE
5406 - manas_OBRU.pdf ON-LINE
5407 - manas_OBRM.pdf ON-LINE
5408 - manas_OBRD.pdf ON-LINE
5501 - E-mail
5601 - Novinky
6201 - Reklamace FTP
6204 - Textovy editor
6206 - Dokumentace.exe
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6207 - Upload souboru na FTP
6210 - Kontrola UPGRADE
6213 - Novinky.exe
6215 - PG
6217 - MS Excel
6219 - Reklamace Plocha Windows
9001 - Přidej zboží - Alt+F10
9002 - Cenovky
9007 - Novinky.TXT
9008 - Funkce programu
9009 - Novinky
9010 - FAQ
9011 - Novinky.TXT ON-LINE
9012 - Dokumentace ON-LINE
9013 - Flash Video e-Learning ON-LINE
9014 - NexusDB2 SQL
9015 - www.manas.info ON-LINE
9017 - Akce MO
9033 - Změna Cena02 E-mailem
9034 - Nastavit EUR
9036 - Twitter ES manas
9037 - Facebook ES manas
9038 - Měsíční obraty
- řazeno podle názvu funkce (výběr v konfiguraci):
1101 - Agenda
2603 - AKCE
9017 - Akce MO
4505 - Auta
1701 - Bilance [K1]
2605 - Bilance skladu/POS
1205 - CASH [CA] {V/1/138}
5206 - Ceník
9002 - Cenovky
4506 - Číselník EANů
4501 - Číselník partnerů
4512 - Číselník rozvozů
4513 - Číselník skupin partnerů
4511 - Číselník skupin zboží
4514 - Číselník soupisů dokladů
4502 - Číselník zboží
1208 - Daňový dobropis [DD] {v/1/101}
1209 - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}
4403 - Data
1801 - Datový sklad
3902 - Datový sklad #1
3903 - Datový sklad #2
3904 - Datový sklad #3
3905 - Datový sklad #4
3906 - Datový sklad #5
3907 - Datový sklad #6
3908 - Datový sklad #7
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3909 - Datový sklad #8
3901 - Datový sklad programu
1501 - Dávková fakturace
1203 - Dodací list [DL] {V/1/102}
1211 - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}
1902 - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}
4507 - Dodavatelé
1210 - Doklad na export [EX] {V/1/106}
1204 - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}
1214 - Doklad o použití [PO] {V/1/124}
6206 - Dokumentace.exe
9012 - Dokumentace ON-LINE
5303 - Dokumentace - Galerie
5304 - Dokumentace - Galerie #2
5307 - Dokumentace - Galerie - Mzdy
5305 - Dokumentace - Galerie - Sklad/POS
5306 - Dokumentace - Galerie - Účetnictví
5308 - Dokumentace - Galerie - Další moduly
5302 - Dokumentace - Technický popis
5301 - Dokumentace - Uživatelská
5201 - Domácí stránka
5202 - Download
5501 - E-mail
4302 - E-Mail POP3 klient
9037 - Facebook ES manas
1201 - Faktura [FA] {V/1/107}
1216 - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}
1218 - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}
1217 - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}
1903 - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}
9010 - FAQ
9013 - Flash Video e-Learning ON-LINE
4001 - FTP server Start
4002 - FTP server Stop
9008 - Funkce programu
1202 - Hotově [HO] {V/1/112}
1904 - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}
4414 - Import dat
1314 - Import diskety/USB
1316 - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1315 - Import diskety/USB - TEST
2202 - Import dokladu
2602 - INFO z ČK
2201 - INFO z CK - sklad
2604 - Inventura
4404 - Kalkulačka
1220 - Komise dodací list [KD] {V/1/244}
1221 - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
5101 - Konec [Esc]
4401 - Konfigurace [ADMIN]
6210 - Kontrola UPGRADE
5401 - manas_Manual.pdf ON-LINE
5402 - manas_Novinky.pdf ON-LINE
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5403 - manas_OBR.pdf ON-LINE
5404 - manas_OBR2.pdf ON-LINE
5408 - manas_OBRD.pdf ON-LINE
5407 - manas_OBRM.pdf ON-LINE
5405 - manas_OBRS.pdf ON-LINE
5406 - manas_OBRU.pdf ON-LINE
4503 - Měsíční obraty
9038 - Měsíční obraty
6217 - MS Excel
5001 - Nápověda
9034 - Nastavit EUR
9014 - NexusDB2 SQL
5203 - Novinky
5601 - Novinky
9009 - Novinky
6213 - Novinky.exe
9007 - Novinky.TXT
9011 - Novinky.TXT ON-LINE
5002 - O programu ES manas
1601 - Obalové konto za obal
4508 - Obaly
4509 - Obce
1402 - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}
1401 - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}
1404 - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}
5207 - Objednávka PLNÉ verze
4405 - Obnov kurzor
1206 - Paragon [PA] {V/1/116}
6215 - PG
4301 - PING
2301 - Pokladna 01 / Stůl 01 - R1
2302 - Pokladna 02 / Stůl 02 - R2
2303 - Pokladna 03 / Stůl 03 - R3
2304 - Pokladna 04 / Stůl 04 - R4
2305 - Pokladna 05 / Stůl 05 - R5
2306 - Pokladna 06 / Stůl 06 - R6
2307 - Pokladna 07 / Stůl 07 - R7
2308 - Pokladna 08 / Stůl 08 - R8
2401 - Pokladna 09 / Stůl 09 - O1
2402 - Pokladna 10 / Stůl 10 - O2
2403 - Pokladna 11 / Stůl 11 - O3
2404 - Pokladna 12 / Stůl 12 - O4
2405 - Pokladna 13 / Stůl 13 - O5
2406 - Pokladna 14 / Stůl 14 - O6
2407 - Pokladna 15 / Stůl 15 - O7
2408 - Pokladna 16 / Stůl 16 - O8
2501 - Pokladna 17 / Stůl 17 - V1
2502 - Pokladna 18 / Stůl 18 - V2
2503 - Pokladna 19 / Stůl 19 - V3
2504 - Pokladna 20 / Stůl 20 - V4
2505 - Pokladna 21 / Stůl 21 - V5
2506 - Pokladna 22 / Stůl 22 - V6
2507 - Pokladna 23 / Stůl 23 - V7
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2508 - Pokladna 24 / Stůl 24 - V8
1212 - Proforma faktura [FP] {V/0/109}
4101 - Proxy Start
4102 - Proxy Stop
4412 - Převod konfigurace z minulého roku
9001 - Přidej zboží - Alt+F10
1302 - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}
1305 - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}
1310 - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}
1306 - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}
1312 - Přijatý daňový dobropis [PY] {p/1/130}
1313 - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}
1304 - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}
1303 - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}
1307 - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}
1308 - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}
1301 - Příjem zboží
1309 - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}
5205 - Reference
1215 - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}
6201 - Reklamace FTP
6219 - Reklamace Plocha Windows
4406 - Reklamace programu - E-mail
4407 - Reklamace programu - podklady
4408 - Reklamace programu na disketu
1219 - Reklamace vlastni prodejny [VR] {V/1/166}
4701 - Reporty - systémové
4702 - Reporty - uživatelské
1905 - Rozbor rozvozu
2601 - Rozbory
1901 - Rozvozový list [RL] { /0/133}
4510 - Řidiči
4901 - Skryj
4801 - SQL dotaz kombinovaný / SYST
4802 - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
4805 - SQL dotaz - výběr / SYST
4806 - SQL dotaz - výběr / UŽIV
4807 - SQL dotazy - systémové
4808 - SQL dotazy - uživatelské
4413 - Systémové informace
4410 - Test partneři x skupiny zboží (DPC)
4411 - Test zboží x čárkový kód
4409 - Test zboží x skupiny zboží
6204 - Textovy editor
9036 - Twitter ES manas
4504 - Týdenní obraty
6207 - Upload souboru na FTP
1320 - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
4402 - Vzdálená správa [ADMIN]
9015 - www.manas.info ON-LINE
4201 - WWW server Start
4202 - WWW server Stop
1317 - XML: Import diskety/USB
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1319 - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
1318 - XML: Import diskety/USB - TEST
1213 - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}
1207 - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}
9033 - Změna Cena02 E-mailem
4902 - Zobraz

2010.07.22b / 11:00
001) Servis / Konfigurace
- pro dotykovou POS se nastaví záložka
Dotyková POS

2010.07.22a / 00:00
002) Servis / Konfigurace
- doplněna záložka
Dotyková POS
s přímou volbou nejpoužívanějších voleb konfigurace
Firma - Základní údaje
Tisk
Zabezpečení
Číselník Zboží
Číselník Zboží - Výběr
Číselník Zboží - Sloupce
Definice tlačítek dotykové POS
Rychlá volba - 3 x 9
START Okno - 1. sloupec
START Okno - 2. sloupec
START Okno - 3. sloupec
START Okno - 4. sloupec
Tisk - POS
POS NEW
POS

2010.07.17a / 16:00
001) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / START Okno stoly 9x9
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- pole uspořádána stejně jako matice stolů 9x9

2010.03.15a / 00:00
002) POSTOP1 - nastavení fukcí jednotlivých kláves
- neaktivní tlačítko se nezobrazí
003) Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje
- upraveny parametry:
PL - zobrazit kartu zboží po pořízení řádku PL
... přesunut z jiné záložky
... trafika
Povolit připojené zboží k EANu
... přesunut z jiné záložky
... trafika
- nové lokální parametry:
Sklad - Tisk na tiskárně
... nastavení zaškrtávacího pole Tisk při tisku skladových dokladů
... pro uživatele 112016 implicitně zaškrtnuto
POS - Tisk na tiskárně
... nastavení zaškrtávacího pole Tisk při tisku POS dokladů
... pro uživatele 112016 implicitně zaškrtnuto
- upraveny nebo nové parametry v pravém sloupci
POZOR - po změně uvedených parametrů je nutné ukončit a znovu spustit program
POS
... pokladní systém, Cena02 prodejní s DPH
při nezaškrtnutí sklad, Cena01 prodejní bez DPH
- další parametry vždy lokální i síťové (pro uživatele 112016 implicitně vypnuto):
Restaurační systém
... má význam pouze pro manasNX.exe
POSTouch
... dotyková pokladna
... má význam pouze pro manasNX.exe
RestVyuctAgenda
... vyúčtování restaurace po změně agendy
RestVyuctKonec
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... vyúčtování restaurace při ukončení programu
POS - Obsluhoval Vás
... na paragon se vytiskne jméno obsluhy (uživatele)
POS - Poznámka
... na paragon se vytiskne zadaná poznámka
Skryj Toolbar
... potlačí zobrazení toolbaru dole
... má význam pouze pro manasNX.exe
Plocha Tlačítka
... místo Pracovní plochy programu zobrazí plochu tlačítkových voleb
... má význam pouze pro manasNX.exe

2010.03.15a / 00:00
006) Servis / Konfigurace / 3. POS / START Okno
- nová záložka pro definici Plochy Tlačítka
- Plocha Tlačítka je tvořena 4 sloupci po 9-ti tlačítkách
- každé tlačítko je tvořeno tlačítkem se zvolenou ikonou (výběr ze 698 ikon)
a tlačítkem s textem
- popis zadání v záložce 1. - 4. sloupec
- Akt
... při zaškrtnutí je tlačítko aktivní - zobrazeno
- Ikona + Nastav
... ikonu vyberte vlevo dole nebo v samostatné záložce Ikony, na zvolenou
ikonu klikněte a vpravo od ikony u nastavovaného tlačítka klikněte na tlačítko Nastav
- Barva
... zvolte barvu levého tlačítka s ikonou
- Text
... zadejte text zobrazený v pravém tlačítku
- Font
... nastavte požadovanou velikost textu
0-8
1 - 10
2 - 12
3 - 14
4 - 16
5 - 20
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6 - 22
7 - 24
8 - 28
9 - 36
- Barva
... zvolte barvu pravého tlačítka s textem
- Funkce + Nastav
... funkci vázanou k tlačítku vyberte vpravo dole v seznamu kliknutím na funkci
a vpravo od Funkce u nastavovaného tlačítka klikněte na tlačítko Nastav
- Test
... uprostřed vlevo zobrazí nastavené parametry, funkci nelze spustit
007) "Výřez" manas.INI pro nastavení Plocha Tlačítka
[POSTOP36]
INI_36_TlText01=Pokladna 1
INI_36_Aktivni01=1
INI_36_Ikona01=17
INI_36_TlFont01=5
INI_36_Funkce01=2301
INI_36_TlText28=Konec programu
INI_36_Aktivni28=1
INI_36_Ikona28=332
INI_36_TlFont28=5
INI_36_Funkce28=5101
INI_36_TlText02=Pokladna 2
INI_36_Aktivni02=1
INI_36_Ikona02=17
INI_36_IkonaColor02=65535
INI_36_TlBarva02=8454143
INI_36_TlFont02=5
INI_36_Funkce02=2302
INI_36_IkonaColor01=65535
INI_36_TlBarva01=8454143
INI_36_TlText03=Pokladna 3
INI_36_Aktivni03=1
INI_36_Ikona03=17
INI_36_IkonaColor03=65535
INI_36_TlBarva03=8454143
INI_36_TlFont03=5
INI_36_Funkce03=2303
INI_36_TlText04=Pokladna 4
INI_36_Aktivni04=1
INI_36_Ikona04=17
INI_36_IkonaColor04=65535
INI_36_TlBarva04=8454143
INI_36_TlFont04=5
INI_36_Funkce04=2304
INI_36_TlText10=Přidej zboží
INI_36_Aktivni10=1
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INI_36_Ikona10=560
INI_36_IkonaColor10=65408
INI_36_TlBarva10=65408
INI_36_TlFont10=5
INI_36_Funkce10=9001
INI_36_TlText11=Příjem zboží
INI_36_Aktivni11=1
INI_36_Ikona11=525
INI_36_IkonaColor11=65408
INI_36_TlBarva11=65408
INI_36_TlFont11=5
INI_36_Funkce11=1301
INI_36_TlText12=Rozbory
INI_36_Aktivni12=1
INI_36_Ikona12=297
INI_36_IkonaColor12=65280
INI_36_TlBarva12=65280
INI_36_TlFont12=5
INI_36_Funkce12=2601
INI_36_TlText19=Číselník zboží
INI_36_Aktivni19=1
INI_36_Ikona19=62
INI_36_IkonaColor19=16776960
INI_36_TlBarva19=16777088
INI_36_TlFont19=5
INI_36_Funkce19=4502
INI_36_TlText20=Číselník skupin zboží
INI_36_Aktivni20=1
INI_36_Ikona20=62
INI_36_IkonaColor20=16776960
INI_36_TlBarva20=16777088
INI_36_TlFont20=4
INI_36_Funkce20=4511
INI_36_TlText21=Číselník EANů
INI_36_Aktivni21=1
INI_36_Ikona21=62
INI_36_IkonaColor21=16776960
INI_36_TlBarva21=16777088
INI_36_TlFont21=5
INI_36_Funkce21=4506
INI_36_TlText22=Číselník partnerů
INI_36_Aktivni22=1
INI_36_Ikona22=62
INI_36_IkonaColor22=16776960
INI_36_TlBarva22=16777088
INI_36_TlFont22=5
INI_36_Funkce22=4501
INI_36_IkonaColor28=255
INI_36_TlBarva28=8421631
INI_36_TlText29=Konfigurace
INI_36_Aktivni29=1
INI_36_Ikona29=66
INI_36_IkonaColor29=4227327
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INI_36_TlBarva29=4227327
INI_36_TlFont29=5
INI_36_Funkce29=4401

2010.03.09a / 12:00
002) POSTOP1 - nastavení fukcí jednotlivých kláves
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / Definice tlačítek POSTOP1
lze pro 23 tlačítek definovat:
- text v tlačítku
- velikost fontu textu:
0-8
1 - 10
2 - 12
3 - 14
4 - 16
5 - 20
6 - 22
7 - 24
8 - 28
9 - 36
- zda má být tlačítko aktivní
- barvu tlačítka:
0 - původní
1 - světle modrá
2 - tmavě modrá
3 - modrá
4 - červená
5 - světle fialová
6 - tmavě fialová
7 - oranžová
8 - zelená
9 - žlutá
- funkci tlačítka:
000 - bez funkce
001 - F10 - Láhve vrácené
002 - F5 - DPH 10%
003 - F2 - DPH 20%
004 - Shift+F2 - Stravenky vlastní
005 - Ctrl+F5 - Penize
006 - Sleva 10%
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007 - Sleva 20%
008 - Sleva 30%
009 - Storno posledního řádku
010 - Shift+F6 - VISA
011 - F6 - Maso
012 - F9 - Stravenky
013 - Shift+F5 - Platební karty
014 - Shift+F3 - Odečet
015 - Ctrl+F4 - Zboží
016 - F3 - Ovoce
017 - F4 - Pečivo
018 - ND - Nový doklad
019 - Cenovky
020 - Otevření zásuvky
021 - RV1 - rychlá volba 1
022 - RV2 - rychlá volba 2
023 - RV3 - rychlá volba 3
024 - UP - Uzávěrka pokladny
025 - NS - Nákupní seznam
026 - Shift+F4 - Odměna
027 - RV4 - rychlá volba 4
028 - RV5 - rychlá volba 5
- parametry nastavené u tlačítka lze ověřit pomocí funkce Test
- ve skupině Bílý inkoust pro barvu tl.
lze povolit použití bílého inkoustu místo standardního černého
pro barvu tlačítka:
0 - původní
1 - světle modrá
2 - tmavě modrá
3 - modrá
4 - červená
5 - světle fialová
6 - tmavě fialová
7 - oranžová
8 - zelená
9 - žlutá

2010.01.12d / 16:00
003) Servis / Konfigurace a 1. Program ...
- v záložce Firma / Základní údaje doplněny lokální parametry
Dotyková POS - zadání POS bude probíhat v okně optimalizovaném
pro dotykový monitor s rozlišením 1366 x 768
Restaurační systém - po spuštění se na pracovní ploše zobrazí
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automaticky záložka Restaurace s dotykovou
volbou stolu a dalších funkcí POS

15.4

Logo
2009.03.17a / 00:00
003) Upraveno zobrazení loga v dotykové POS
- pro náhradu implicitního loga lze použít soubor umístěný v adresáři programu:
POS-logo.bmp
POS-logo.gif
POS-logo.png
s rozměry 321 x 132 bodů

15.5 Mustr - HTML
2010.12.24a / 16:00
001) Mustr HTML - doplněna pole
$ObsluhaCislo$

15.6 Nastavení HTML tisku pro tiskárnu Birch 085
FAQ - Nastavení HTML tisku pro tiskárnu Birch 085
- POS tiskárnu nastavte jako defaultní tiskárnu pod MS Windows
- v Servis / Konfigurace zrušte:
Zruš MISPOS01.BAT
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje vpravo nastavte:
- zaškrtněte:
HTML tisk POS
- zrušte případné zaškrtnutí u:
Zobraz tisk POS
PDF tisk POS
TXT tisk POS
- v Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry uživatelské
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- ověřte nastavení mustrů (viz dřívější Novinky):
6671 - HTML POS
6672 - HTML BON
a zároveň HTML mustr pro Uzávěrku pokladny
6673 - HTML UP
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk vpravo nastavte:
- Výchozí (default) tiskárna
Výběr tiskárny ... zvolte defaultní tiskárnu
Test ... ověřte tisk na defaultní tiskárně
- Tisk POS HTML
Výběr tiskárny ... zvolte POS/HTML tiskárnu
Test ... ověřte tisk na POS/HTML tiskárně
Mustr HTML POS: 6671
Ořezání papíru ... zaškrtnout
ESC - ořezání papíru ... 1D5601
Test ... ověřte ořezání na POS/HTML tiskárně
Otevření šuplíku ... zaškrtnout
ESC - otevření šuplíku ... 1B700032
Test ... ověřte otevření šuplíku na POS/HTML tiskárně
- Tisk BON HTML
Výběr tiskárny ... zvolte BON/HTML tiskárnu
Test ... ověřte tisk na BON/HTML tiskárně
Mustr HTML BON: 6672
Ořezání papíru ... zaškrtnout
ESC - ořezání papíru ... 1D5601
Test ... ověřte ořezání na BON/HTML tiskárně
Otevření šuplíku ... zaškrtnout
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ESC - otevření šuplíku ... 1B700032
Test ... ověřte otevření šuplíku na BON/HTML tiskárně

15.7 Ovládání
2010.12.15b / 14:00
001) Dotyková POS
- upraveny dotykové funkce

2010.12.05b / 14:00
002) POS - Seznam dokladů
- doplněno dotykové tlačítko Nový doklad
003) POS TOP
- při vstupu do řádků dokladu a výstupu zpět do seznamu dokladů se správně nastaví
pole Řádků a Kč
- tento postup použijte pro opravu hodnot u dokladů vystavených v nedávné době

2010.11.13a / 12:00
001) Dotyková POS - tlačítka
- doplněna nová funkce:
057 - Storno mínusem
oprávnění:
8740 Dotyková POS - Storno mínusem

2010.11.13a / 12:00
003) Definice barev dotykových tlačítek
- upravena barva oranžová a implicitní
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2010.11.11a / 19:00
005) Dotyková POS
- neaktivní tlačítko na ploše programu po změně v konfiguraci není zobrazeno

2010.11.05a / 09:00
002) klávesy na dotykových klávesnicích lze zadat i z klasické klávesnice

2010.09.25a / 13:00
000) aktualizována komponenta pro zobrazení grafických tlačítek
zvýšena stabilita programu

2010.09.14b / 12:00
001) Dotyková POS - doplněny 4 nové funkce pro tlačítka na plochu:
053 - Poloviční porce 50%/50% c/r
054 - Poloviční porce 60%/50% c/r
... v prvním případě (053) se cena v řádku změní na 50% a při uzavření
dokladu se odečte 50% surovin z receptury
... ve druhém případě (054) se cena v řádku změní na 60% a při uzavření
dokladu se odečte 50% surovin z receptury
055 - Export do váhy CAS LP1 - vše
056 - Export do váhy CAS LP1 - dnes
... vygeneruje se soubor CASLP1.PLU v podadresáři \DATA s exportem
váženého zboží do váhy CAS LP1 s tiskem etiket
komunikační program s váhou lze umístit přímo do tohoto adresáře,
potom se soubor CASLP1.PLU přímo nabídne k importu do váhy
... v kartě zboží musí být pro toto zboží v záložce Doplňek nastaveno:
Trvanlivost dnů
POS / Číslo váhy - nastavte 1
a dále v záložce Uživatel doplněn v poli ČK + Přidej váhový EAN
28xxxx, kde xxxx je kód PLU a může odpovídat pořadovému číslu
klávesy rychlé volby PLU na váze
... v prvním případě (055) se do váhy vyexportuje veškeré vážené zboží,
ve druhém (056) pouze vážené zboží změněné během aktuálního dne,
do váhy se tak vyexportují jen aktuální změny (např. prodejní ceny)

2010.08.30a / 00:00
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008) Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje
- doplněn nový zaškrtávací parametr
POSTouch V2
po zaškrtnutí se nastaví nový tvar (V2) zobrazení dotykové POS
009) Upraveno zobrazení dotykové POS
- po ukončení okna křížkem přímý návrat na pracovní plochu
se seznamem stolů a funkcí
pro vstup do seznamu dokladů je nutné v řádcích dokladu
dotykové POS stisknout nahoře tlačítko Doklady
dojde tak výraznému zrychlení např. při doplnění již
existujícího dokladu

2010.07.15c / 12:00
002) Dotyková POS - funkce tlačítek - doplněno:
045 - Tisk - opakování
046 - Přehlášení
047 - Ukončení programu

2010.05.11b / 12:00
004) Dotyková POS
- doplněna funkce 34 - ZAS - Zásoby podle skupin
na pokladní tiskárně vytiskne seznam zboží podle skupin s aktuální nenulovou
zásobou
tisk může být limitován omezením tiskárny v maximální délce tisku
- postup doplnění na tlačítko v dotykové POS:
- Konfigurace
- 3. POS
- Dotyková POS / Definice tlačítek POSTOP1
- nastavte parametry zvoleného tlačítka a v poli Funkce nastavte 34
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2010.03.22a / 00:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS
- START Okno stoly 9x9 - pro restaurační systém
- v matici 9x9 lze definovat schematické rozdělení stolů 01-24 a jejich
přiřazení k pokladnám R1-8/O1-8/V1-8
- pro každý dotykový čtverec 9x9 (tlačítko) se nastaví:
- Akt - při zaškrtnutí je aktivní - zobrazí se
- Text - text v dotykovém čtverci
- Font - font textu v dotykovém čtverci
- Barva - nastavení barvy dotykového čtverce
- Stůl - přiřazení stolu 01-24 k dotykovému čtverci

2010.02.19a / 00:00
007) POSTOP
- dočasně nahrazeny funkce:
Maso -> Sl.10% ... sleva 10% z ceny MJ na posledním řádku
- povoleno pro uživatele 114991 nebo pro nové oprávnění:
8728 POSTOP1 - Sleva 10/20/30%
Ovoce -> Sl.10% ... sleva 20% z ceny MJ na posledním řádku
- povoleno pro uživatele 114991 nebo pro nové oprávnění:
8728 POSTOP1 - Sleva 10/20/30%
Pečivo -> Sl.10% ... sleva 30% z ceny MJ na posledním řádku
- povoleno pro uživatele 114991 nebo pro nové oprávnění:
8728 POSTOP1 - Sleva 10/20/30%
Odměn -> Storno ... storno posledního řádku
- povoleno pro uživatele 114991 nebo pro nové oprávnění:
8727 POSTOP1 - Storno řádku

2010.01.18d / 10:00
001) POSTOP - oprávnění pro nové funkce
8724 POSTOP - 3x9
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS - Dotyková pokladna

8275 POSTOP - ND - nový doklad - rozdělení

15.8 Platba platební kartou
FAQ - Dotyková POS - Platba platební kartou
1) v Servis / Konfigurace / Definice tlačítek dotykové POS
doplňte tlačítko
PlaKa
s připojenou funkcí
013 - Platební karty - Shift+F5
2) na konci prodeje zadejte celkovou částku včetně halířů
(je uvedena dole jako Cena celkem) do platebního terminálu
a pokud je platba bankou akceptována stiskněte tlačítko
PlaKa pro platbu platební kartou
pokud není ve vstupním poli zadaná částka (po jejím zadání
je možné platební kartou zaplatit jen tuto částku), bere se
automaticky k platbě platební kartou celková částka za nákup
včetně halířů
doplní se řádek s číslem zboží 98770 - Platební karty [sF5]
s množstvím -1 a částkou ve výši částky placené kartou
a celková částka dokladu tak bude nulová nebo se o zadanou částku
poníží
3) platby platební kartou jsou samostatně evidovány
v POS / Rozbory POS
v rozboru
30 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny + platební karty - den
nebo
31 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny + platební karty + Storna - den
u těchto 2 funkcí je možné rozbor omezit za libovolné období OD/DO
v rámci měsíce
pro tento typ rozboru se nastaví zaokrouhlení na 0,01 Kč
z důvodu použití platebních karet, pro které se celková částka
nákupu ponechává včetně halířů a nezaokrouhluje se na celé
koruny
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platby platební kartou jsou evidovány ve sloupci
PlatebníKarty
a o hodnotu platby kartou je snížena Hotovost v pokladně

2010.09.07b / 01:00
001) Dotyková POS - platba platební kartou
- pokud není do vstupního pole zadána před stisknutím funkce Platební karta (013)
částka platby kartou (včetně halířů), převezme se automaticky z ceny celkem,
která je zobrazena dole

15.9 Rozbor
2012.01.02a / 00:00
002) Dotyková POS / Rozbor
- lépe ošetřeno ruční zadání hodnot

15.10 Rychlá volba
2011.05.04a / 00:00
006) Dotyková POS - Rychlá volba
- upraveno přepnutí zvětšení (+) / snížení (-) počtu kusů

2010.12.13a / 00:00
001) Restaurační systém / dotyková POS - Rychlá volba
- jsou sloučeny po sobě zadané stejné volby
- pro tuto funkci musí být v:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje
zaškrtnut lokální parametr
RV v pořadí

2010.08.31a / 00:00
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002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS
- Rychlá volba 3x9
- vpravo se ve výběru rychlých voleb zobrazí vedle čísla 1000-9999 i titulek okna rychlé volby
- doplněna záložka Servis a v ní funkce
Nastavení síťové RV
tuto funkci JEDNORÁZOVĚ spusťte na tom počítači v síti, na kterém jsou v podadresáři
\DATA uloženy původní INI soubory 1000 - 9999 s rychlými volbami
po správném provedení funkce se zobrazí informace o počtu uložených INI souborů
rychlé volby - ukládají se do pole
BlobMemoPoznamka do věty 88xxxx tabulky číselníku PC
použité obrázky se zatím musí nacházet na každém počítači s odpovídající rychlou volbou
- síťová rychlá volba se projeví POUZE u síťové verze ES manas

2010.07.17a / 16:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / Rychlá volba - 3 x 9 - Zboží / podkategorie
- výběr INI souboru vpravo
- pouze 1 sloupec

2010.07.08a / 00:00
003) Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / Rychlá volba 3x9
- upraveno zadání pro pole 13-17 (vlevo)
- nabídne se první dostupná rychlá volba (vpravo uprostřed)

2010.03.15a / 00:00
004) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS
- Rychlá volba - 3 x 9 - Zboží / podkategorie
- vpravo se zobrazí dostupné INI soubory 1000 - 9999
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- INI soubory pro rychlé volby:
1000 = RV1
2000 = RV2
3000 = RV3
4000 = RV4
5000 = RV5
6000 = RV6
7000 = RV7
8000 = RV8
9000 = RV9
- nová funkce Nový soubor pro vytvoření nového INI souboru 1000 - 9999
005) Servis / Konfigurace / 3. POS / Definice tlačítek POSTOP1
- doplněny funkce:
029 - Poznámka
030 - RV6 - rychlá volba 6
031 - RV7 - rychlá volba 7
032 - RV8 - rychlá volba 8
033 - RV9 - rychlá volba 9

FAQ - Nastavení rychlé dotykové volby zboží 3x9
- od verze programu 2010.01.19a / 13:00, upraveno ve verzi 2010.01.20a / 12:00
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Touch
- záložky 3x9 tlačítek a Zboží / podkategorie
- základní princip rychlé dotykové volby zboží 3x9:
- po stisknutí tlačítka 3x9 na dotykové POS se zobrazí okno s dotykovým
výběrem podkategorií a zboží
- okno může mít buď 9x3 nebo 4x3 tlačítek, případné doplněných o
obrázky a čítač množství objednaného zboží
- okna rychlých voleb se definují v Konfiguraci - viz popis dále
- rychlé volby řeší i zlomkové nebo násobkové množství zboží,
např. rozlévaný alkohol
- v ES manas bude použití rychlých voleb doplněno v některé z dalších
verzí programu
zatím se nabízí volba naposled nastavovaného okna rychlé volby v konfiguraci
bez další vazby na program
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- příklad nastavení:
- definovali jsme následující zboží v číselníku zboží a pro každý z nich jsme
připravili obrázek ve formátu JPG v nově vytvořeném podadresáři C:\manas\JPG:
5001 - Cigarety
5002 - Cigarety
5003 - Cigarety
5004 - Cigarety

Camel
LM
Marlboro
Petra

- cigarety-camel.jpg
- cigarety-lm.jpg
- cigarety-marlboro.jpg
- cigarety-petra.jpg

5101 - Pivo Bernard
5102 - Pivo Braník
5103 - Pivo Budvar
5104 - Pivo Gambrinus
5105 - Pivo Heineken
5106 - Pivo Kozel
5107 - Pivo Krušovice
5108 - Pivo Plzeň
5109 - Pivo Primus
5110 - Pivo Radegast
5111 - Pivo Staropramen
5112 - Pivo Stella

- pivo-bernard.jpg
- pivo-branik.jpg
- pivo-budvar.jpg
- pivo-gambrinus.jpg
- pivo-heineken.jpg
- pivo-kozel.jpg
- pivo-krusovice.jpg
- pivo-plzen.jpg
- pivo-primus.jpg
- pivo-radegast.jpg
- pivo-staropramen.jpg
- pivo-stella.jpg

5201 - Sýr Amálka
5202 - Sýr Balkánek
5203 - Sýr Brick
5204 - Sýr Buko
5205 - Sýr Eidam
5206 - Sýr Lipánek
5207 - Sýr Madeland
5208 - Sýr President

- syr-amalka.jpg
- syr-balkanek.jpg
- syr-brick.jpg
- syr-buko.jpg
- syr-eidam.jpg
- syr-lipanek.jpg
- syr-madeland.jpg
- syr-president.jpg

5301 - Alkohol 1l Becherovka

- alko-becherovka.jpg

5302 - Alkohol 2cl Becherovka
... rozléváme z láhve 1 litr nakoupeného zboží 5301
... 2 cl malého panáka odpovídají 0,02 násobku nakoupeného množství 1 litr
- do Násobek MJ / Číslo zboží nastavíme 5301
- do Násobek MJ / Násobek MJ nastavíme 0,02
5303 - Alkohol 5cl Becherovka
... rozléváme z láhve 1 litr nakoupeného zboží 5301
... 5 cl malého panáka odpovídají 0,05 násobku nakoupeného množství 1 litr
- do Násobek MJ / Číslo zboží nastavíme 5301
- do Násobek MJ / Násobek MJ nastavíme 0,05
5311 - Alkohol 0,5l Rum

- alko-rum.jpg

5312 - Alkohol 2cl Rum
... rozléváme z láhve 0,5 litru nakoupeného zboží 5311
... 2 cl malého panáka odpovídají 0,04 násobku nakoupeného množství 0,5 litru
- do Násobek MJ / Číslo zboží nastavíme 5311
- do Násobek MJ / Násobek MJ nastavíme 0,04
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5313 - Alkohol 5cl Rum
... rozléváme z láhve 0,5 litru nakoupeného zboží 5311
... 5 cl malého panáka odpovídají 0,10 násobku nakoupeného množství 0,5 litru
- do Násobek MJ / Číslo zboží nastavíme 5311
- do Násobek MJ / Násobek MJ nastavíme 0,10
rozlévaný alkohol (a jiné zlomkové nebo násobkové zboží)
bude přiřazen k základnímu balení, které nakupujeme
- definovali jsme strom rychlých voleb, každé obrazovce rychlé volby
jsme přiřadili číslo 1xxx a nadpis:
1000 - Nabídka
1100 - Cigarety
1200 - Sýry
1300 - Alkohol
1310 Pivo
1320 Alkohol
1330 Alkohol rozlévaný
- základní nabídka MUSÍ mít číslo 1000, čísla ostatních lze zvolit
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Touch / 3x9 tlačítek jsme zadali:
- dole Nabídka do Titulek okna
- do Text v tlačítku:
1.: Cigarety
2.: Sýry
3.: Alkohol
pomocí obráceného lomítka \ je možné text zobrazený v tlačítku rozdělit
do několika řádků
- v Barva tlačítka je možné pro volby 1-3 definovat podbarvení tlačítka,
podbarvení se objeví zároveň jako podbarvení polí v Text v tlačítku
- nejvyšší úroveň rychlé volby bude obsahovat jen volby podskupin,
ke každé podskupině můžeme přiřadit obrázek, který podskupinu charakterizuje
v Nastav obrázek zvolte 1 a zvolte obrázek umístěný v adresáři
C:\manas\JPG
cesta k obrázku se nastaví do 1. pole v Obrázek vedle tlačítka,
cestu zde můžete nastavit i ručně
obdobné zvolíme i reprezentativní obrázky pro podskupiny sýry a alkohol
- přepneme se do záložky Zboží / podkategorie
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a do prvního sloupce Číslo zboží doplníme:
1.: -1100
2.: -1200
3.: -1300
na této úrovni rychlé volby nedefinujeme konkrétní čísla zboží, ale
jen podkategorie - jejich čísla se zadají do sloupce Číslo zboží záporně
- nyní se přepněte zpět do záložky 3x9 tlačítek
- dole ve Volba testu můžete zvolit následující možnosti a pomocí funkce
Test 3x9 ověřit zobrazení okna s rychlou volbou
270 - zobrazí se 3 tlačítka a vedle nich obrázky
vlevo od tlačítka je číselné pole pro nastavení počtu kusů
stav počítadla kusů se změní kliknutím na odpovídající tlačítko volby
pokud vpravo nahoře pod Esc směřuje šipka nahoru, při každém
zmáčknutí tlačítka se stav počítadla zvýší o 1, pokud kliknete
na tlačítko šipky, bude šipka ukazovat dolů (a takto se význam
po kliknutí cyklicky mění) tak se stav počítadla po kliknutí
na tlačítko zmenší o 1
klávesou Esc se okno ukončí a zobrazí se informace o nastavených
počítadlech
pro nastavovanou rychlou volbu pouze kategorií volba 270 není vhodná
lze definovat až 27 tlačítek s volbami, obrázky a počítadly
271 - obdoba volby 270, jen obrázek je širší na úkor šířky tlačítka
272 - obdoba volby 270, ale bez počítadel kusů, tlačítko je širší
tato volba je vhodná pro výběr podkategorie
273 - obdoba volby 271, ale bez počítadel kusů, tlačítko je širší
tato volba je vhodná pro výběr podkategorie
120 - obdoba volby 270, místo 27 tlačítek je zobrazeno jen 12,
tlačítka i obrázky jsou větší
121 - obdoba volby 271, místo 27 tlačítek je zobrazeno jen 12,
tlačítka i obrázky jsou větší, tlačítko je širší nez u volby 120
tuto volbu použijeme pro rychlou volbu 1000 - Nabídka
- nyní do pole Soubor *.INI v \DATA zadejte 1000 - číslo okna rychlé volby
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a spusťte
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1000.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1000
- obdobně nastavíme definice ostatních oken rychlé volby
v záložce 3x9 tlačítek spusťte Nuluj vše a po povolení se všechny
parametry v obou záložkách nastaví na implicitní prázdné hodnoty
pro zvolené číslo okna rychlé volby je lze znovu načíst zadáním
čísla do pole Soubor *.INI a spuštěním
Načti ze souboru
- nyní nastavíme okno 1100 - Cigarety
5001 - Cigarety
5002 - Cigarety
5003 - Cigarety
5004 - Cigarety

Camel
LM
Marlboro
Petra

- cigarety-camel.jpg
- cigarety-lm.jpg
- cigarety-marlboro.jpg
- cigarety-petra.jpg

- v záložce 3x9 tlačítek spustíme Nuluj vše a do pole Soubor *.INI
zadáme 1100 a do Pole Titulek okna: Cigarety
- do polí Text v tlačítku 1-4 nastavíme názvy cigaret, v Barva Tlačítka
můžeme nastavit podbarvení tlačítek a pomocí Nastav obrázek zvolíme
odpovídající obrázky
- v záložce Zboží / podkategorie zadáme
1.: 5001
2.: 5002
3.: 5003
4.: 5004
zboží můžeme vybrat i z číselníku zboží pomocí F9 podle čísla nebo F10
podle názvu
ke každému číslu zboží se zobrazí jeho název
do sloupců Egal. (egalizace) a cena (cena měrné jednotky) nezadáme nic,
mají význam například pro rozlévaný alkohol
- přepneme se zpět do záložky 3x9 tlačítek a dole zvolíme volbu 120
pro zobrazení 12 velkých tlačítek a obrázků s počítadly kusů
a zobrazení ověříme pomocí Test 3x9
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- do pole Soubor *.INI zadáme číslo okna rychlé volby 1100 a zvolíme
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1100.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1100
- nyní nastavíme okno 1200 - Sýry
5201 - Sýr Amálka
5202 - Sýr Balkánek
5203 - Sýr Brick
5204 - Sýr Buko
5205 - Sýr Eidam
5206 - Sýr Lipánek
5207 - Sýr Madeland
5208 - Sýr President

- syr-amalka.jpg
- syr-balkanek.jpg
- syr-brick.jpg
- syr-buko.jpg
- syr-eidam.jpg
- syr-lipanek.jpg
- syr-madeland.jpg
- syr-president.jpg

- v záložce 3x9 tlačítek spustíme Nuluj vše a do pole Soubor *.INI
zadáme 1200 a do Pole Titulek okna: Sýry
- do polí Text v tlačítku 1-8 nastavíme názvy Sýrů, v Barva Tlačítka
můžeme nastavit podbarvení tlačítek a pomocí Nastav obrázek zvolíme
odpovídající obrázky
- v záložce Zboží / podkategorie zadáme
1.: 5201
...
8.: 5208
- přepneme se zpět do záložky 3x9 tlačítek a dole zvolíme volbu 120
pro zobrazení 12 velkých tlačítek a obrázků s počítadly kusů
a zobrazení ověříme pomocí Test 3x9
- do pole Soubor *.INI zadáme číslo okna rychlé volby 1200 a zvolíme
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1200.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1200
- nyní nastavíme okno 1300 - Alkohol
1310 Pivo
1320 Alkohol
1330 Alkohol rozlévaný
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- toto okno je obdobné jako okno 1000, jde jen o definici podkategorií
- v záložce 3x9 tlačítek spustíme Nuluj vše a do pole Soubor *.INI
zadáme 1300 a do Pole Titulek okna: Alkohol
- do polí Text v tlačítku 1-3 nastavíme názvy podkategorií, v Barva Tlačítka
můžeme nastavit podbarvení tlačítek a pomocí Nastav obrázek zvolíme
odpovídající obrázky, které reprezentují podkategorii
- v záložce Zboží / podkategorie zadáme
1.: -1310
2.: -1320
3.: -1330
záporně čísla oken rychlé volby, které se zobrazí po volbě kategorie
- přepneme se zpět do záložky 3x9 tlačítek a dole zvolíme volbu 121
pro zobrazení 12 velkých tlačítek a obrázků bez počítadly kusů
pro volbu kategorií a zobrazení ověříme pomocí Test 3x9
- do pole Soubor *.INI zadáme číslo okna rychlé volby 1300 a zvolíme
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1300.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1300
- nyní nastavíme okno 1310 - Pivo
5101 - Pivo Bernard
5102 - Pivo Braník
5103 - Pivo Budvar
5104 - Pivo Gambrinus
5105 - Pivo Heineken
5106 - Pivo Kozel
5107 - Pivo Krušovice
5108 - Pivo Plzeň
5109 - Pivo Primus
5110 - Pivo Radegast
5111 - Pivo Staropramen
5112 - Pivo Stella

- pivo-bernard.jpg
- pivo-branik.jpg
- pivo-budvar.jpg
- pivo-gambrinus.jpg
- pivo-heineken.jpg
- pivo-kozel.jpg
- pivo-krusovice.jpg
- pivo-plzen.jpg
- pivo-primus.jpg
- pivo-radegast.jpg
- pivo-staropramen.jpg
- pivo-stella.jpg

- v záložce 3x9 tlačítek spustíme Nuluj vše a do pole Soubor *.INI
zadáme 1310 a do Pole Titulek okna: Pivo
- do polí Text v tlačítku 1-12 nastavíme názvy Piv, v Barva Tlačítka
můžeme nastavit podbarvení tlačítek a pomocí Nastav obrázek zvolíme
odpovídající obrázky
- v záložce Zboží / podkategorie zadáme
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1.: 5101
...
12.: 5112
- přepneme se zpět do záložky 3x9 tlačítek a dole zvolíme volbu 120
pro zobrazení 12 velkých tlačítek a obrázků s počítadly kusů
a zobrazení ověříme pomocí Test 3x9
- do pole Soubor *.INI zadáme číslo okna rychlé volby 1310 a zvolíme
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1310.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1310
- nyní nastavíme okno 1320 - Alkohol
5301 - Alkohol 1l Becherovka
5311 - Alkohol 0,5l Rum

- alko-becherovka.jpg
- alko-rum.jpg

- v záložce 3x9 tlačítek spustíme Nuluj vše a do pole Soubor *.INI
zadáme 1320 a do Pole Titulek okna: Alkohol
- do polí Text v tlačítku 1-2 nastavíme názvy Alkoholu, v Barva Tlačítka
můžeme nastavit podbarvení tlačítek a pomocí Nastav obrázek zvolíme
odpovídající obrázky
- v záložce Zboží / podkategorie zadáme
1.: 5301
2.: 5311
- přepneme se zpět do záložky 3x9 tlačítek a dole zvolíme volbu 120
pro zobrazení 12 velkých tlačítek a obrázků s počítadly kusů
a zobrazení ověříme pomocí Test 3x9
- do pole Soubor *.INI zadáme číslo okna rychlé volby 1320 a zvolíme
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1320.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1320
- nyní nastavíme okno 1330 - Alkohol rozlévaný
5301 - Alkohol 1l Becherovka
5302 Alkohol 2cl Becherovka
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5303 Alkohol 5cl Becherovka
5311 - Alkohol 0,5l Rum

- alko-rum.jpg

5312 Alkohol 2cl Rum
5313 Alkohol 5cl Rum
- v záložce 3x9 tlačítek spustíme Nuluj vše a do pole Soubor *.INI
zadáme 1330 a do Pole Titulek okna: Alkohol rozlévaný
- do polí Text v tlačítku 1,2 a 5,6 nastavíme názvy Alkoholu rozlévaného:
1.: Becherovka\2 cl
2.: Becherovka\5 cl
5.: Rum\2cl
6.: Rum\5cl
v okně rychlé volby pak bude v levém sloupci zobrazena Becherovka
a v prostředním sloupci Rum, pomocí zpětného lomítka \ zobrazíme
velikost "panáka" na novém řádku
v Barva Tlačítka můžeme nastavit podbarvení tlačítek a pomocí
Nastav obrázek zvolíme odpovídající obrázky
- v záložce Zboží / podkategorie zadáme
1.: 5302
2.: 5303
5.: 5312
6.: 5313
- přepneme se zpět do záložky 3x9 tlačítek a dole zvolíme volbu 120
pro zobrazení 12 velkých tlačítek a obrázků s počítadly kusů
a zobrazení ověříme pomocí Test 3x9
- do pole Soubor *.INI zadáme číslo okna rychlé volby 1330 a zvolíme
Ulož do souboru
- vytvoří se INI soubor
C:\manas\DATA\1330.INI
s nastavenými parametry definice okna rychlé volby 1330
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Touch
zůstane nastavení pro poslední definovanou volbu okna rychlé volby
ostatní okna lze zobrazit a případně změnit nastavením čísla okna do pole
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Soubor *.INI a stisknutím Načti ze souboru
definice oken jsou uloženy v souborech:
C:\manas\DATA\xxxx.INI
kde xxxx je číslo okna

15.11 Sleva
2012.10.01a / 00:00
001) Dotyková pokladna - sleva 10/20/30% na řádku dokladu
- upravena aktualizace zásob po slevě

2012.03.30a / 00:00
001) Dotyková pokladna - sleva 10/20/30% na řádku dokladu
- úprava pro uživatele 115017 bez nutnosti nastavovat oprávnění
8728 POSTOP1 - Sleva 10/20/30%

2010.12.13a / 00:00
004) Dotyková POS
- sleva za řádek
- sleva se uplatní pouze jednorázově
005) Dotyková POS - Sleva za doklad
- do dotykových funkcí 9x9 doplněna nová funkce:
058 - Sleva za doklad
- sleva se zadá na konci nákupu před tiskem, při přidání dalších
řádků na doklad před tiskem dokladu je možné slevu zadat i opakovaně,
v každém řádku se uplatní vždy jen jednorázově
- do hlavičky dokladu se zapíše do pole:
Tonaz ... celková cena za doklad bez slev
Zaokrouhleni ... celková sleva v % za celý doklad
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celková sleva za celý doklad může být nižší než zadaná, protože
se sleva nemusí uplatnit u všech řádků dokladu - viz dále a dále
se neuplatní u vratných dokladů
sleva za doklad se zobrazí vpravo nahoře v okně dotykové POS
- sleva se uplatní pouze jednorázově ve všech řádcích dokladu
snížením prodejní ceny s DPH o zadané procento slevy pomocí
dotykové numerické klávesnice
u věrnostního systému za zákazníka 99xxxxxx lze pro jednotlivé
zákazníky nastavit slevu v kartě partnera v poli PKoef jako
koeficient, kterým se násobí pole CenaMJ - Př.: pro slevu 3%
nastavte pole PKoef na 0,97
- sleva se neuplatní pokud:
a) je blokována v kartě zboží
Základ - 1 v poli Zakaž slevu
nastavte pro zboží 9876x, 9877x, 98888 a pro veškeré zboží,
pro které se sleva nemá uplatnit (např. zboží s minimální marží
pro doplnění sortimentu prodeje)
b) již byla sleva v řádku uplatněna
c) se jedná o zboží v akci
- do HTML mustru je možné slevu za doklad doplnit na konec dokladu
pomocí polí:
$SlevaKc$

$SlevaProc$

15.12 Tisk - HTML
2011.06.09c / 16:00
002) POS - HTML Tisk
- upraveno otevření šuplíku
pro správné otevření šuplíku v
Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- zrušte zaškrtnutí Tisk POS HTML / Ořezání papíru
- zaškrtněte Tisk POS HTML / Otevření šuplíku a nastavte ESC - otevření šuplíku
a zvolte tiskárnu - ta by zároveň měla být nastavena jako defaultní tiskárna
a defaultní tiskárna ve Windows
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- tiskárna musí mít nastaven automatický ořez papíru po tisku

FAQ - nastavení HTML tisku
- Pro HTML tisk je nejprve nutné nastavit Microsoft Internet Explorer,
přes jehož jádro se tisk provádí
- Spusťte Internet Explorer
- zvolte Alt+X - Nástroje / Tisk / Vzhled stránky
a nastavte:
- Velikost stránky:
72 x 200 mm
- Na výšku
- zaškrtněte Tisknout barvy a obrázky na pozadí
- zaškrtněte Povolit možnost Přizpůsobit stránce
- Okraje - všechna 4 pole nastavte na 0
- Záhlaví a zápatí - všech 6 voleb nastavte na Prázdný
a potvrďte OK
- Start / Zařizení a tiskárny
v seznamu tiskáren by měla být tiskárna
Star TSP100 Cutter (TSP143) (nebo Vámi používaná)
nastavte ji jako výchozí tiskárnu a v Předvolby tisku zvolte
v Upřesnit:
Formát papíru: 72 mm x 200 mm
ověřte tisk na tiskárnu z notepad.exe
- v Servis / Konfigurace
spusťte:
Zruš MISPOS01.BAT
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk / Tisk HTML spusťte:
Nastav Tisk HTML (dole uprostřed)
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funkce nastaví implicitní uživatelské mustry:
16671 - Tisk HTML - POS
16672 - Tisk HTML - BON
16673 - Tisk HTML - UP
funkce dále v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje
zaškrtne pole HTML tisk POS a zruší zaškrtnutí u polí:
Zobraz tisk POS
PDF tisk POS
TXT tisk POS
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- vpravo 3 zelená pole
Výběr tiskárny
zvolit Star ... (nebo Vámi používanou výchozí POS tiskárnu) a potvrdit O.K.
- vedle všech 3 zelených polí stiskněte postupně Test
- vypíše se:
Test volby default tiskarny ...
Test volby POS/HTML tiskarny ...
Test volby BON/HTML tiskarny ...
- v Tisk POS HTML a Tisk BON HTML nastavte pro Vaši tiskárnu
ESC sekvence pro ořez papíru:
Př.: 1B6433 pro Star TSP 100
a otevření šuplíku:
Př.: 1C pro Star TSP 100
a vždy pomocí tlačítka Test ověřte ořez papíru a otevření šuplíku

2011.05.16a / 00:00
001) Tisk HTML POS
- upraveno

2011.02.04a / 17:00
002) Upraven HTML tisk - načtení HTML mustru
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2011.01.31a / 00:00
002) POS - HTML tisk
- upraveno
- ověřeno: Tisk, Tisk 2x, DPH
- ověřeno: otevření šuplíku a ořez papíru

2010.12.13a / 00:00
002) POS - doplněn textový a HTML (vpravo) mustr o pole:
1 020
1 021
1 022

Stůl: DD/název
$StulDDNazevStolu$
Stůl: název
$StulNazevStolu$
název
$NazevStolu$

FAQ - Dotyková POS - HTML tisk
1) v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
nastavit:
Mustr HTML POS: 6671
Mustr HTML BON: 6672
Mustr HTML UP: 6673
2) v Servis / Konfigurace / Program
Zruš MISPOS01.BAT
3) v Servis / Konfigurace / 1. Program
zaškrtnout lokální parametr HTML tisk POS
parametry PDF tisk POS a TXT tisk POS musí zůstat nezaškrtnuty
4) Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - uživatelské
doplnit 3 věty s obsahem:
6671 HTML POS
<html>

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1649

1650

ES manas 2022 - Technická dokumentace

<head>
<title>PRINT</title>
<style type="text/css">
body {
font-size:90%;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial;
}
.zbozi { border-top: 1px solid #000; }
.zb { border-bottom: 1px solid #000; padding: 3px 0; font-size: 80%; }
.zb div { text-align: right; font-size: 70%; clear: both; }
.zb span {display: block; float: right; }
.zb span small {font-size:60%;}
td.cena { text-align: right; width: 135px; padding: 0 9px; }
td.celkem { font-size: 140%; font-weight: bold; border: 4px solid #000;
padding: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color:
#000; padding: 10px;font-size: 110%; font-family: 'Trebuchet MS';">
$Nazev$
</div>
<div style="font-size:60%; text-align:right;padding:10px 0 1px
0;">$DokladDatumDokladu$</div>
<div class="zbozi">
<!-- $ZStart$
<div class="zb">
<span>$RadekCelkem$ Kč<small> ($RadekDPHabc$)</small></span>
$RadekMnozstviMJ2$ x $RadekNazevZbozi32$
<div>($RadekMnozstviMJ2$x$RadekCenaMJ2$ Kč)</div>
</div>
$ZStop$ -->
$Z$
<div style="text-align: right; padding-top: 2px;">
<small style="font-size: 60%;">DPH: $DPHPopis$</small>
</div>
<div style="text-align: left;">
<table style="width: 100%; margin-top: 15px;">
<tr><td><small>Zaokrouhlení</small></td><td
class="cena"><small>$ZaokrouhleniKc$ Kč</small></td></tr>
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<tr><td><strong style="font-size: 110%;">CELKEM</td></strong><td
class="cena celkem">$CelkemKc$ Kč</td></tr>
</table>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="display:none">Obsluhoval Vás: <em>$Obsluha$</em></span>
<div style="font-size:140%;font-weight:bold;margin:10px 0
5px;">$POSRadek11$</div>
<div style="font-size:100%;margin:5px 0 5px;">$POSRadekProdejna$</div>
<small style="font-size:80%;">IČ: $ICO$, DIČ: $DIC$</small><br />
<small style="font-size:70%;"><br />$ESmanas3$ <span style="textdecoration: underline;">pokladny.nete.cz</span></small>
</div>
</body>
</html>
6672 HTML BON
<html>
<head>
<title>PRINT</title>
<style type="text/css">
body {
font-size:90%;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial;
}
.zbozi { border-top: 1px solid #000; }
.zb { border-bottom: 1px solid #000; padding: 3px 0; font-size: 150%; }
.zb div { text-align: right; font-size: 100%; clear: both; }
.zb span {display: block; float: right; }
.zb span small {font-size:60%;}
td.cena { text-align: right; width: 135px; padding: 0 9px; }
td.celkem { font-size: 140%; font-weight: bold; border: 4px solid
#000; padding: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #000;
color: #fff; padding: 5px;font-size: 100%; font-family: 'Trebuchet
MS';">
$Nazev$ - BON
</div>
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<div style="font-size:100%; text-align:right;padding:10px 0 1px
0;">$DokladDatumDokladu$</div>
<div class="zbozi">
<!-- $ZStart$
<div class="zb">
<span>$RadekCelkem$ Kč</span>
$RadekMnozstviMJ2$ x $RadekNazevZbozi32$
<div>$RadekProtokolOShode$</div>
</div>
$ZStop$ -->
$Z$
<div style="text-align: center;">
Poznámka:<br/>
$Poznamka64$
</div>
<div style="text-align: center;">
<small style="font-size:70%;"><br />
Restaurační systém
<span style="text-decoration: underline;">www.manas.info</span></small>
</div>
</body>
</html>
6673 HTML UP
<html>
<head>
<title>PRINT</title>
<style type="text/css">
body {
font-size:90%;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial;
}
.zbozi { border-top: 1px solid #000; }
.zb { border-bottom: 1px solid #000; padding: 3px 0; font-size: 80%; }
.zb div { text-align: right; font-size: 70%; clear: both; }
.zb span {display: block; float: right; }
.zb span small {font-size:60%;}
td.cena { text-align: right; width: 135px; padding: 0 9px; }
td.celkem { font-size: 140%; font-weight: bold; border: 4px solid #000;
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padding: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color:
#000; padding: 10px;font-size: 110%; font-family: 'Trebuchet MS';">
$Nazev$
<br />
Uzávěrka pokladny
</div>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color:
#000; padding: 10px;font-size: 80%; font-family: 'Trebuchet MS';">
$DatumOd$ $CasOd$ - $DatumDo$ $CasDo$
</div>
<div style="text-align: left;">
<table style="width: 100%; margin-top: 15px;">
<tr><td><small></small></td><td class="cena"><small></small></td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Tržba:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemTrzba$ Kč
</td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Hotovost:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemHotovost$ Kč
</td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Stravenky:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemStravenky$ Kč
</td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Platební karty:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemPlatebniKarty$ Kč
</td></tr>
</table>
</div>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color:
#000; padding: 10px;font-size: 80%; font-family: 'Trebuchet MS';">
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Vyhotovil: <em>$ObsluhaJmeno$<br />$DatumACas$</em>
</div>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color:
#000; padding: 10px;font-size: 80%; font-family: 'Trebuchet MS';">
<small style="font-size:100%;">Restaurační systém<br />
<span style="text-decoration: underline;">pokladny.nete.cz</span></small>
</div>
</body>
</html>

2010.12.01e / 11:00
003) Okno Tisk HTML
- tlačítko pro tisk se odblokuje až po zobrazení náhledu tisku

2010.11.11a / 19:00
004) POS - HTML tisk
- tlačítko Enter je aktivní až v okamžiku připravenosti dokladu k tisku
- zrychlena příprava tisku

2010.11.09f / 14:00
003) Upraven HTML tisk POS
- samostatné okno tisku s náhledem účtenky ve skutečné šířce tisku 80 mm

2010.11.09a / 06:00
002) Pracovní verze POS tisku HTML
1) Servis / Konfigurace / POS
- v záložce Tisk vpravo dole nastavit
Mustr HTML POS: 6671
Mustr HTML BON: 6672
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2) Servis / Konfigurace / Firma - Základní údaje
- vpravo dole zaškrtnout
HTML tisk POS
PDF tisk POS a TXT tisk POS nezaškrtnuty
3) Servis / Konfigurace / Program
- Zruš MISPOS01.BAT
4) Servis / Šablony / Šablony uživatelské
- doplnit: Mustr HTML POS: 6671
- doplnit: Mustr HTML BON: 6672
Příklad mustru tisku HTML POS
Tento řádek je povinný:
<title>PRINT</title>
Tady je definována šablona řádku dokladu:
<!-- $ZStart$
<div class="zb">
<span>$RadekCelkem$ Kč<small> ($RadekDPHabc$)</small></span>
$RadekMnozstviMJ2$ x $RadekNazevZbozi32$
<div>($RadekMnozstviMJ2$x$RadekCenaMJ2$ Kč)</div>
</div>
$ZStop$ -->
Tady jsou řádky dokladu vloženy do mustru
$Z$

<html>
<head>
<title>PRINT</title>
<style type="text/css">
body {
font-size:90%;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial;
}
.zbozi { border-top: 1px solid #000; }
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.zb { border-bottom: 1px solid #000; padding: 3px 0; font-size: 80%; }
.zb div { text-align: right; font-size: 70%; clear: both; }
.zb span {display: block; float: right; }
.zb span small {font-size:60%;}
td.cena { text-align: right; width: 135px; padding: 0 9px; }
td.celkem { font-size: 140%; font-weight: bold; border: 4px solid #000; padding: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #000; color: #fff; padding: 10px;font-size:
250%; font-family: 'Impact';">
$Nazev$
</div>
<div style="font-size:60%; text-align:right;padding:10px 0 1px 0;">$DokladDatumDokladu$</div>
<div class="zbozi">
<!-- $ZStart$
<div class="zb">
<span>$RadekCelkem$ Kč<small> ($RadekDPHabc$)</small></span>
$RadekMnozstviMJ2$ x $RadekNazevZbozi32$
<div>($RadekMnozstviMJ2$x$RadekCenaMJ2$ Kč)</div>
</div>
$ZStop$ -->
$Z$
<div style="text-align: right; padding-top: 2px;">
<small style="font-size: 60%;">DPH: $DPHPopis$</small>
</div>
<div style="text-align: left;">
<table style="width: 100%; margin-top: 15px;">
<tr><td><small>Zaokrouhlení</small></td><td class="cena"><small>$ZaokrouhleniKc$ Kč</small></
td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">CELKEM</td></strong><td class="cena
celkem">$CelkemKc$ Kč</td></tr>
</table>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="display:none">Obsluhoval Vás: <em>$Obsluha$</em></span>
<div style="text-decoration: underline;font-size:140%;font-weight:bold;margin:10px 0
5px;">$POSRadek11$</div>
$POSRadek12$<br />
<small style="font-size:80%;">$POSRadekProdejna$, IČ: $ICO$, DIČ: $DIC$</small><br />
<small style="font-size:70%;"><br />$ESmanas3$ <span style="text-decoration:
underline;">www.manas.info</span></small>
</div>
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</body>
</html>
Parametry mustru HTML POS
$CelkemEUR$
$CelkemKc$
9.00
$CisloDokladu$ 31463
$Dan1$ 0.82
$Dan2$ 0.00
$DatumACasTisku$ 8.11.2010 23:12:32
$DD$ 1
$DDCisloDokladu$ 1/31463
$DIC$ CZ11111111
$Doklad$ 08.11.2010 23:12:32/31463
$DokladDatum$ 1/31463 8.11.2010 23:12:32
$DokladDatumDokladu$ 1/31463 8.11.2010 23:12:32
$DokladDUZP$ 1/31463 Datum usk.zd.pl.:8.11.2010 23:12:32
$DPHPopis$ a=0%, b=10%, c=20%
$ESmanas$ Restaurační Systém www.manas.info
$ESmanas2$ Restaurační Systém RS
$ESmanas3$ Restaurační Systém
$ICO$ 11111111
$KurzKcEUR$
$LahveKc$
0.00
$Nazev$ TEST-LAN
$Obsluha$ Jan Novák
$POSRadek1$ Široká 5, Praha 1
$POSRadek2$ IČO:11111111 DIČ:CZ11111111
$POSRadek11$ Děkujeme Vám za nákup
$POSRadek12$
$POSRadekProdejna$ TEST
$Poznamka2$
$Poznamka4$
$Poznamka6$
$Poznamka8$
$Poznamka10$
$Poznamka12$
$Poznamka14$
$Poznamka16$
$Poznamka18$
$Poznamka20$
$Poznamka22$
$Poznamka24$
$Poznamka26$
$Poznamka28$
$Poznamka30$
$Poznamka32$
$Poznamka34$
$Poznamka36$
$Poznamka38$
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$Poznamka40$
$Poznamka42$
$Poznamka44$
$Poznamka46$
$Poznamka48$
$Poznamka50$
$Poznamka52$
$Poznamka54$
$Poznamka56$
$Poznamka58$
$Poznamka60$
$Poznamka62$
$Poznamka64$
$PoznamkaBlobMemo$
$PoznamkaPole01$
$PoznamkaPole02$
$PoznamkaPole03$
$PoznamkaPole04$
$PoznamkaPole05$
$PoznamkaPole06$
$PoznamkaPole07$
$PoznamkaPole08$
$PoznamkaPole09$
$PoznamkaPole10$
$PoznamkaPole11$
$PoznamkaPole12$
$PoznamkaPole13$
$PoznamkaPole14$
$PoznamkaPole15$
$PoznamkaPole16$
$PoznamkaPole17$
$PoznamkaPole18$
$PoznamkaPole19$
$PoznamkaPole20$
$PoznamkaPole21$
$PoznamkaPole22$
$PoznamkaPole23$
$PoznamkaPole24$
$PoznamkaPole25$
$PoznamkaPole26$
$PoznamkaPole27$
$PoznamkaPole28$
$PoznamkaPole29$
$PoznamkaPole30$
$PoznamkaPole31$
$PoznamkaPole32$
$ProcentoDPH0$ 0%
$ProcentoDPH1$ 10%
$ProcentoDPH2$ 20%
$SoucetKc$ 9.20
$Stul$ 1
$StulDoklad$ 1, Doklad: 08.11.2010 23:12:32/31463
$VratitKc$
0.00
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$Zaklad0$ 0.00
$Zaklad1$ 8.18
$Zaklad2$ 0.00
$ZaokrouhleniKc$
$ZaplacenoEUR$
$ZaplacenoKc$

-0.20
0.00

Parametry řádku dokladu mustru HTML POS
$RadekCelkem$ 9.20
$RadekCelkemDPH$ 9.20b
$RadekCenaMJ0$ 9
$RadekCenaMJ1$ 9.2
$RadekCenaMJ2$ 9.20
$RadekCisloZbozi$ 82090
$RadekDDMMRRRR$ 08.11.2010
$RadekDPHabc$ b
$RadekHHMMSS$ 23:12:21
$RadekKonec$ 000
$RadekMnozstviMJ0$ 1
$RadekMnozstviMJ1$ 1.0
$RadekMnozstviMJ2$ 1.00
$RadekMnozstviMJ3$ 1.000
$RadekMnozstviMJ4$ 1.0000
$RadekNazevZbozi1$ A
$RadekNazevZbozi2$ AC
$RadekNazevZbozi3$ ACT
$RadekNazevZbozi4$ ACTI
$RadekNazevZbozi5$ ACTIV
$RadekNazevZbozi6$ ACTIVI
$RadekNazevZbozi7$ ACTIVIA
$RadekNazevZbozi8$ ACTIVIA
$RadekNazevZbozi9$ ACTIVIA
$RadekNazevZbozi10$ ACTIVIA j
$RadekNazevZbozi11$ ACTIVIA ja
$RadekNazevZbozi12$ ACTIVIA jah
$RadekNazevZbozi13$ ACTIVIA jaho
$RadekNazevZbozi14$ ACTIVIA jahod
$RadekNazevZbozi15$ ACTIVIA jahoda
$RadekNazevZbozi16$ ACTIVIA jahoda
$RadekNazevZbozi17$ ACTIVIA jahoda 1
$RadekNazevZbozi18$ ACTIVIA jahoda 12
$RadekNazevZbozi19$ ACTIVIA jahoda 120
$RadekNazevZbozi20$ ACTIVIA jahoda 120g
$RadekNazevZbozi21$ ACTIVIA jahoda 120g
$RadekNazevZbozi22$ ACTIVIA jahoda 120g D
$RadekNazevZbozi23$ ACTIVIA jahoda 120g Da
$RadekNazevZbozi24$ ACTIVIA jahoda 120g Dan
$RadekNazevZbozi25$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekNazevZbozi26$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekNazevZbozi27$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekNazevZbozi28$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekNazevZbozi29$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
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$RadekNazevZbozi30$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekNazevZbozi31$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekNazevZbozi32$ ACTIVIA jahoda 120g Dan.
$RadekProtokolOShode$
$RadekRRRRMMDD$ 2010.11.08

15.13 Tisk - nastavení
2010.12.24a / 16:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- Výchozí (Default) tiskárna
- Tiskárna
Výběr tiskárny
- pokud tiskárna není vybrána, je použita defaultní nastavená v OS
- Tisk POS HTML
- Mustr HTML POS ... doplněno již dříve
- zaškrtávací pole Ořezání papíru
- při zaškrtnutí je na konci HTML POS tisku odeslán do tiskárny
pokyn pro ořezání papíru
- ESC - ořezání papíru ... ve tvaru jako ESC vlevo
Př.:
1D560131 / 1B6401 / 1B6430 / 1B6433 pro Star TSP 143
- zaškrtávací pole Otevření šuplíku
- při zaškrtnutí je na konci HTML POS tisku odeslán do tiskárny
pokyn pro otevření šuplíku
- ESC - otevření šuplíku ... ve tvaru jako ESC vlevo
Př.:
1B700032 / 1B70000A32 / 1C
- Tiskárna
Výběr tiskárny
- pokud tiskárna není vybrána, je použita defaultní nastavená v OS
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- lze tak nastavit tisk BONu na jiné tiskárně než výchozí v OS
Př.: pro tisk paragonů může být k PC připojena POS tiskárna
a pro tisk sestav běžná kancelářská tiskárna
- Tisk BON HTML
- Mustr HTML BON ... doplněno již dříve
- zaškrtávací pole Ořezání papíru
- při zaškrtnutí je na konci HTML BON tisku odeslán do tiskárny
pokyn pro ořezání papíru
- ESC - ořezání papíru ... ve tvaru jako ESC vlevo
Př.:
1D560131 / 1B6401 / 1B6430 / 1B6433 pro Star TSP 143
- zaškrtávací pole Otevření šuplíku
- při zaškrtnutí je na konci HTML BON tisku odeslán do tiskárny
pokyn pro otevření šuplíku
- ESC - otevření šuplíku ... ve tvaru jako ESC vlevo
Př.:
1B700032 / 1B70000A32 / 1C
- Tiskárna
Výběr tiskárny
- pokud tiskárna není vybrána, je použita defaultní nastavená v OS
- lze tak nastavit tisk BONu na jiné tiskárně, např. LAN
tiskárně v kuchyni
- pro HTML tisk je tak možné k PC připojit až 3 tiskárny
1) POS tiskárnu pro HTML tisk paragonů
2) BON tiskárnu pro HTML tisk bonů
3) kancelářskou tiskárnu pro tisk sestav

15.14 Tisk - PDF
2010.09.28d / 21:00
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001) Konfigurace POS
- doplněna volba programu pro tisk PDF na POS tiskárně
acrord32 ... musí být nainstalován Acrobat Reader
FoxitReader ... musí být nainstalován Foxit Reader
- "Foxit Reader.exe" nakopírujte jako FoxitReader.exe
do adresáře programu

2010.08.30a / 00:00
004) Restaurační systém / POS tisky kromě TXT i v PDF:
POS - Nákupní seznam
Tržba podle stolů [v Kč včetně DPH]
Tržba [Kč včetně DPH]
Zásoby zboží podle skupin
(... z názvu zrušeno ZAS)
Nový doklad

2010.08.30a / 00:00
006) Tisky Restaurační systém / POS - PDF
- současně s textem paragonu se vytváří jeho PDF tvar
v souboru
\TEMP\PDF2.PDF
- opis textového tisku se zobrazí v úzkém okně tisku na celou
výšku obrazovky
- opis textového tisku (má význam při nepřipojené tiskárně
nebo neexistující tiskové dávce \data\MISPOS01.BAT) je
možné vypnout v:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje
(... posunuta pole)
zrušením zaškrtnutí pole:
Zobraz tisk POS
a dále je možné zaškrtnutím pole:
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PDF tisk POS
zapnout tisk na POS tiskárně v PDF tvaru
Př. nastavení:
a) není připojena tiskárna nebo není nastavena tisková dávka
MISPOS01.BAT (např. v demoverzi bez POS tiskárny):
Zobraz tisk POS ... zaškrtnout
PDF tisk POS ... zrušit zaškrtnutí
... zobrazí se opis TXT tisku v okně tisku
b) na připojenou tiskárnu se tiskne v TXT tvaru pomocí
tiskové dávky MISPOS01.BAT:
Zobraz tisk POS ... zrušit zaškrtnutí
PDF tisk POS ... zrušit zaškrtnutí
... na tiskárně vyjede TXT tisk
c) na připojenou tiskárnu se tiskne v PDF tvaru:
Zobraz tisk POS ... zrušit zaškrtnutí
PDF tisk POS ... zaškrtnout
... na tiskárně vyjede PDF tisk
d) zaškrtnutím pole Zobraz tisk POS je možné zapnout
náhled TXT tisku i před tiskem na TXT/PDF tiskárně
007) Tisk Restaurační systém / POS v PDF
- na počítači musí být nainstalován Acrobat Reader
- tiskne se na výchozí tiskárnu MS Windows

15.15 Tisk - Text
2010.12.13a / 00:00
002) POS - doplněn textový a HTML (vpravo) mustr o pole:
1 020
1 021
1 022

Stůl: DD/název
$StulDDNazevStolu$
Stůl: název
$StulNazevStolu$
název
$NazevStolu$
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2010.10.05a / 12:00
001) Znakový tisk účtenky POS/Restaurace přes mustr
- upraveno

2010.10.04a / 21:00
001) Znakový tisk účtenky POS/Restaurace přes mustr
- viz FAQ
- nahradí PDF tisk účtenek, které na termo tiskárně nejsou zcela optimální
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje nastavte:
- zaškrtněte TXT tisk POS
nesmí existovat dávka MISPOS01.BAT
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk nastavte:
v Tisk POS TXT - znakový:
Kód: ASCII/Latin2/KK/1250 - nastavte 1250
Výška řádku pixelů - nastavte 60 a ověřte tiskem na tiskárně
Font (neproporcionální): Courier New / Lucida Console / Consolas, velikost: 8
Mustr POS - nastavte např. 6661
Mustr BON - nastavte např. 6662
- nastavení mustru POS:
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry uživatelské
doplňte větu 6661 s názvem Znakový tisk účtenky POS/Rest.
a do záložky Obsah zadejte následující mustr (jen řádky začínající 1/2/3)
a potvrďte zápis věty "faječkou" v navigačních tlačítkách:
POZOR - pole 1^001, 1^004, ^012@@@@ a ^013@@@@@@@@ jsou POVINNÁ
a v mustru musí být

Příklad mustru: Restaurace bez DPH
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1^001
1^014
1^015
1IČO: ^012@@@@ DIČ: ^013@@@@@@@@
1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
1
Kč/MJ
Kč
1================================
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^099@@@@@@
3================================
3Součet
^233@@@@@@
3Zaokrouhlení:
^029@@@@@@
3
3
##############
3CELKEM:
# ^030@@@@@@ #
3
##############
3
3Zaplaceno:
^037@@@@@@
3Vrátit:
^039@@@@@@
3
3Obsluhoval Vás:
3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3Poznámka:
3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tvar tisku je potom následující:
xxxxxxxxxxx , spol. s r.o.
RESTAURACE U xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, Praha 2 - Vyšehrad
IČO: xxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxx
01/89

4.10.2010 19:02:00

Kč/MJ
Kč
================================
Absinth
1.000 x
50.00 =
50.00
Svíčková na smetaně
1.000 x
109.00 =
109.00
================================
Součet
159.00
Zaokrouhlení:
0.00

CELKEM:

Zaplaceno:
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Vrátit:
Obsluhoval Vás:
/
Poznámka:

Děkujeme Vám za návštěvu
Restaurační Systém www.manas.info

FAQ - Znakový tisk účtenky POS/Restaurace přes mustry
Znakový tisk účtenky je proveden pomocí ovladače MS Windows
na defaultní tiskárnu a tou může být i tiskárna POS. Výhodou je maximální
rychlost tisku a zároveň možnost použití tučného a jiného stylu tisku
zvolených polí.
V konfiguraci se nastaví:
- znakový tisk POS
- kód tisku - ASCII / Latin 2 / KK / 1250
- pravděpodobně půjde na všech tiskárnách kód 1250, protože se tiskne
přes ovladač Windows
- číslo mustru, který je pak nastaven v číselníku mustrů
- název použitého fontu a jeho velikost (Size) výběrem ze seznamu fontů
- testovali jsme: Courier New / Lucida Console / Consolas
- výška tiskového řádku v pixelech
- ta závisí na použité tiskárně, a dpi tisku,
pro dpi 600 jsme použili hodnotu 60
Ořez tisku se nastaví ve vlastnostech tiskárny a spolu
s otevřením šuplíku doplníme samostatně v některé z dalších
verzí programu.
Připravujeme rovněž přes znakový tisk:
- tisk zkrácené uzávěrky pokladny
- tisk nákupního seznamu pro restauraci
- další užitečné tisky pro POS a restauraci
Příklad mustru
1^001
... název firmy
... POVINNÉ POLE
... 1. znak v řádku mustru rozlišuje řádky mustru na:
1 - hlavička
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2 - řádek
3 - patička
... znakem ^ (zobáček) začíná pozice pole v řádku
je následován trojmístným (000-999) indexem pole
následující znak určuje, jakým stylem fontu se pole vytiskne
+ tučně
- podtrženě
= tučně podtrženě
* kurzívou
/ tučně kurzívou
. tučně kurzívou podtrženě
tyto znaky jsou součástí označení pole a netisknou se
Př.: pro tisk názvu firmy tučně kurzívou podtrženě se pole zadá:
^001.
seznam polí je uveden pro hlavičku/řádek/patičku
1^014
... 1. řádek z konfigurace
1^015
... 2. řádek z konfigurace
1IČO: ^012@@@@ DIČ: ^013@@@@@@@@
... IČO a DIČ
... POVINNÁ POLE
... v řádku mustru může být víc polí uvozených ^
každé pole může být uvedeno pouze jednou
... v mustru je pole doplněno znaky @ na délku pole, znaky @ se netisknou,
jde jen o vizuální zobrazení polí v mustru
... v řádku mustru může být od 2. znaku uveden libovolný text, ten
bude vytištěn, pouze do polí (např. ^012@@@@) bude dosazena při tisku
odpovídající hodnota
... minimální délka řádku je 35 znaků a vyhovuje tak i tiskárnám
s menší šířkou papíru
1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... prodejna/provozovna
... POVINNÉ POLE
1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... pokladna/stůl, číslo dokladu, datum (usk. zd. pl. pro daňový doklad)
1
... prázdný řádek
1
Kč/MJ
Kč
1================================
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... název zboží - maximální délka 32 znaků
2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^092@@@@@@@
... množství x cena MJ = cena celkem v řádku
... každý řádek dokladu může být tvořen několika tištěnými řádky
je tak možné vytisknou víc informací za cenu jejich rozdělení
do 2 nebo více řádků
3================================
3Láhve:
^027@@@@@@
... láhve vázané na zboží (např. pivní láhve k pivu)
3Součet
^233@@@@@@
... součet za všechny řádky
3Zaokrouhlení:
^029@@@@@@
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... zaokrouhlení na 1,00 Kč
3
... volný řádek pro oddělení
3
##############
3CELKEM:
# ^030+@@@@@ #
3
##############
... celková částka k úhradě, tisk tučně
3
3Zaplaceno:
^037@@@@@@
... kolik zákazník zaplatil
3Vrátit:
^039@@@@@@
... kolik má pokladní vrátit
3
3DPH Základ Kč
Daň Kč
3-------------------------3^097 ^105@@@@@@
3^098 ^106@@@@@@ ^108@@@@@@
3^099 ^107@@@@@@ ^109@@@@@@
3-------------------------3^011
... daňová tabulka znaky DPH a/b/c
... v mustru se uvedou jen požadované informace, pro neplátce DPH
se např. neuvede daňová tabulka a údaje o DPH
3
3Zákazník:
3^125@@@@/^143@@@@@@@@@@@@
3Nápočet nákupů: ^162@@@@@@ Kč
... předchozí 3 řádky jsou určeny pro věrnostní systém
3Obsluhoval Vás:
3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... číslo a jméno obsluhy / pokladní
3Poznámka:
3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... poznámka
3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... předposlední řádek z konfigurace
3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
... poslední řádek z konfigurace
Příklad tisku dokladu přes takový mustr:
xxxxxxxxxxx , spol. s r.o.
ICO: xxxxxxxx
xxxxxxxx 164. 130 00 Praha 3
IČO: xxxxxxxx DIČ: CZxxxxxxxx
01/5336

3.10.2010 11:13:13

Kč/MJ
Kč
================================
Primus světlé pivo 0,5l
3.000 x
9.00 =
27.00c
Salát bramborový
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0.521 x
60.00 =
31.26b
================================
Láhve:
9.00
Součet
67.26
Zaokrouhlení:
-0.26
##############
#
67.00 #
##############

CELKEM:

Zaplaceno:
Vrátit:
DPH
Základ Kč
Daň Kč
-------------------------0%
9.00
10%
28.18
2.82
20%
22.50
4.50
-------------------------DPH: a=0%, b=10%, c=20%
Zákazník:
/
Nápočet nákupů:
Obsluhoval Vás:
/
Poznámka:

Kč

Otevírací doba: Po-Pá 6:30-20:00
Tel./Fax. xxxxxxxxx
Pokladní Systém www.manas.info
Původní tisk
ICO: xxxxxxxx
xxxxxxxx 164. 130 00 Praha 3
R1/5336

3.10.2010 11:13:13

Primus světl
3*
9.00 27.00c
Salát brambo 0.521* 60.00 31.26b
DPH: a=0%, b=10%, c=20%
Láhve celkem Kč
9.00
Zaokrouhlení Kč
-0.26
C E L K E M Kč
67.00
Otevírací doba: Po-Pá 6:30-20:00
Tel./Fax. xxxxxxxxx
Pokladní systém POS www.manas.info
Přehled polí mustru
- následujiící pole jsou POVINNÁ a MUSÍ je obsahovat
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každý mustr
1 012 /
1 013 /
1 004 /
1 001 /

3 230 - ICO
3 231 - DIC
3 002 - prodejna
3 001 - WMU_nazev

1 Hlavička
1 001
1 002
1 003
1 004

1 005
1 005

Nazev - POVINNÉ POLE
POSRadek1
POSRadek2
Prodejna - POVINNÉ POLE
if TiskDanoveTabulky then
DD/CisloDokladu, Datum usk.zd.pl.: Datum
else
DD/CisloDokladu Datum

1 006
1 007
1 008
1 009
1 010
1 011
1 012
1 013

DD/CisloDokladu Datum usk.zd.pl.: Datum
DD/CisloDokladu Datum
DD
CisloDokladu
DD/CisloDokladu
Datum
ICO - POVINNÉ POLE
DIC - POVINNÉ POLE

1 014

if POSRadek1<>'' then
POSRadek1

1 015

if POSRadek2<>'' then
POSRadek2

1 016
1 017
1 018
1 019
1 020
1 021
1 022

Stůl: DD, Doklad: dd.mm.yyyy hh:nn:ss/CisloDokladu
Obsluha: Uzivatel
Stůl: DD
Doklad: dd.mm.yyyy hh:nn:ss/CisloDokladu
Stůl: DD/název
Stůl: název
název

2 Řádek
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
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2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
2 024
2 025
2 026
2 027
2 028
2 029
2 030
2 031
2 032

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží
Název zboží

2 033 1:0 Množství MJ
2 034 2:0 Množství MJ
2 035 3:0 Množství MJ
2 036 4:0 Množství MJ
2 037 5:0 Množství MJ
2 038 6:0 Množství MJ
2 039 7:0 Množství MJ
2 040 8:0 Množství MJ
2 041 9:0 Množství MJ
2 042 10:0 Množství MJ
2 043 11:0 Množství MJ
2 044 12:0 Množství MJ
2 045 3:1 Množství MJ
2 046 4:1 Množství MJ
2 047 5:1 Množství MJ
2 048 6:1 Množství MJ
2 049 7:1 Množství MJ
2 050 8:1 Množství MJ
2 051 9:1 Množství MJ
2 052 10:1 Množství MJ
2 053 11:1 Množství MJ
2 054 12:1 Množství MJ
2 055 4:2 Množství MJ
2 056 5:2 Množství MJ
2 057 6:2 Množství MJ
2 058 7:2 Množství MJ
2 059 8:2 Množství MJ
2 060 9:2 Množství MJ
2 061 10:2 Množství MJ
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2 062 11:2
2 063 12:2
2 064 5:3
2 065 6:3
2 066 7:3
2 067 8:3
2 068 9:3
2 069 10:3
2 070 11:3
2 071 12:3
2 072 6:4
2 073 7:4
2 074 8:4
2 075 9:4
2 076 10:4
2 077 11:4
2 078 12:4

Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ
Množství MJ

2 079 4:2
2 080 5:2
2 081 6:2
2 082 7:2
2 083 8:2
2 084 9:2
2 085 10:2
2 086 11:2
2 087 12:2

Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ
Cena MJ

2 088 7:3
2 089 8:3
2 090 9:3
2 091 10:3
2 092 11:3
2 093 12:3
2 094 13:3

Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH
Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH
Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH
Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH
Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH
Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH
Celkem cena v řádku + znak a/b/c DPH

2 095 6:2
2 096 7:2
2 097 8:2
2 098 9:2
2 099 10:2
2 100 11:2
2 101 12:2

Celkem cena v řádku
Celkem cena v řádku
Celkem cena v řádku
Celkem cena v řádku
Celkem cena v řádku
Celkem cena v řádku
Celkem cena v řádku

2 102 8 hh:nn:ss ... čas změny řádku dokladu
2 103 10 yyyy.mm.dd ... datum změny řádku dokladu
2 104 11 dd.mm.yyyy ... datum změny řádku dokladu
2 105 10:0 Číslo zboží
2 106 9:0 Číslo zboží
2 107 8:0 Číslo zboží
if ProtokolOShode<>'' then
2 108 32 ProtokolOShode ... poznámka v řádku dokladu
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2 109 32

ProtokolOShode ... poznámka v řádku dokladu

3 Patička
3 001
3 002

Nazev
Prodejna

3 004

if TiskDanoveTabulky then
DD/CisloDokladu, Datum usk.zd.pl.: Datum
else
DD/CisloDokladu Datum

3 005
3 006
3 007
3 008
3 009
3 010

DD/CisloDokladu, Datum usk.zd.pl.: Datum
DD/CisloDokladu Datum
DD
CisloDokladu
DD/CisloDokladu
Datum

3 003

if DPHvRadku then
3 011 23 DPH: a=0%, b=10%, c=20%
3 012 23

DPH: a=0%, b=10%, c=20%

if Paragon_Lahve then
3 013 12:2 Láhve celkem Kč
3 014 12:2 Láhve celkem Kč
3 015 12:2 Zaokrouhlení Kč
3 016 12:2 C E L K E M Kč
if Zaplaceno<-0.0099 then ... EUR
begin
3 017 12:3 Kurz Kč/EUR
3 018 12:2 C E L K E M EUR
if Paragon_Zaplaceno then
3 019 12:2 Zaplaceno EUR
3 020 12:2 Zaplaceno EUR
if Paragon_Vratit then
3 021 12:2 Vrátit Kč
3 022 12:2 Vrátit Kč
end
else
begin
if Paragon_Zaplaceno then
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3 023 12:2 Zaplaceno Kč
3 024 12:2 Zaplaceno Kč
if Paragon_Vratit then
3 025 12:2 Vrátit Kč
3 026 12:2 Vrátit Kč
end
if Paragon_Lahve then
3 027 12:2 Láhve celkem Kč
3 028 12:2 Láhve celkem Kč
3 029 12:2 Zaokrouhlení Kč
3 030 12:2 C E L K E M Kč
if Zaplaceno<-0.0099 then ... EUR
begin
3 031 10:3 Kurz Kč/EUR
3 032 10:2 C E L K E M EUR
if Paragon_Zaplaceno then
3 033 10:2 Zaplaceno EUR
3 034 10:2 Zaplaceno EUR
if Paragon_Vratit then
3 035 10:2 Vrátit Kč
3 036 10:2 Vrátit Kč
end
else
begin
if Paragon_Zaplaceno then
3 037 10:2 Zaplaceno Kč
3 038 10:2 Zaplaceno Kč
if Paragon_Vratit then
3 039 10:2 Vrátit Kč
3 040 10:2 Vrátit Kč
end
if Paragon_Lahve then
3 041 10:2 Láhve celkem Kč
3 042 10:2 Láhve celkem Kč
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3 043 10:2 Zaokrouhlení Kč
3 044 10:2 C E L K E M Kč
if Zaplaceno<-0.0099 then ... EUR
begin
3 045 8:3 Kurz Kč/EUR
3 046 8:2 C E L K E M EUR
if Paragon_Zaplaceno then
3 047 8:2 Zaplaceno EUR
3 048 8:2 Zaplaceno EUR
if Paragon_Vratit then
3 049 8:2 Vrátit Kč
3 050 8:2 Vrátit Kč
end
else
begin
if Paragon_Zaplaceno then
3 051 8:2 Zaplaceno Kč
3 052 8:2 Zaplaceno Kč
if Paragon_Vratit then
3 053 8:2 Vrátit Kč
3 054 8:2 Vrátit Kč
end
3 097 2:0 DPH 0%
3 098 2:0 DPH 10%
3 099 2:0 DPH 20%
3 100 12:2
3 101 12:2
3 102 12:2
3 103 12:2
3 104 12:2

Základ 0%
Základ 10%
Základ 20%
Daň 10%
Daň 20%

3 105 10:2
3 106 10:2
3 107 10:2
3 108 10:2
3 109 10:2

Základ 0%
Základ 10%
Základ 20%
Daň 10%
Daň 20%

3 110 8:2 Základ 0%
3 111 8:2 Základ 10%
3 112 8:2 Základ 20%
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3 113 8:2 Daň 10%
3 114 8:2 Daň 20%
3 115
3 116
3 117
3 118
3 119

7:2
7:2
7:2
7:2
7:2

Základ 0%
Základ 10%
Základ 20%
Daň 10%
Daň 20%

3 120
3 121
3 122
3 123
3 124

6:2
6:2
6:2
6:2
6:2

Základ 0%
Základ 10%
Základ 20%
Daň 10%
Daň 20%

3 125 8:0 Číslo zákazníka
3 126 9:0 Číslo zákazníka
3 127 10:0 Číslo zákazníka
3 128 1
3 129 2
3 130 3
3 131 4
3 132 5
3 133 6
3 134 7
3 135 8
3 136 9
3 137 10
3 138 11
3 139 12
3 140 13
3 141 14
3 142 15
3 143 16
3 144 17
3 145 18
3 146 19
3 147 20
3 148 21
3 149 22
3 150 23
3 151 24
3 152 25
3 153 26
3 154 27
3 155 28
3 156 29
3 157 30
3 158 31
3 159 32

Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka
Jméno zákazníka

3 160 12:2 Nápočet nákupu
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3 161 11:2
3 162 10:2
3 163 9:2
3 164 8:2
3 165 7:2
3 166 6:2
3 167 5:2

Nápočet nákupu
Nápočet nákupu
Nápočet nákupu
Nápočet nákupu
Nápočet nákupu
Nápočet nákupu
Nápočet nákupu

3 168 9 Zákazník: ... text
3 169 15 Nápočet nákupů: ... text
3 170 15 Obsluhoval Vás: ... text
3 171 14 Obsloužil Vás: ... text
3 172 8 Obsluha: ... text
3 173 9 Pokladní: ... text
3 174 10:0
3 175 9:0
3 176 8:0
3 177 7:0
3 178 6:0
3 179 5:0
3 180 4:0
3 181 3:0

Číslo uživatele
Číslo uživatele
Číslo uživatele
Číslo uživatele
Číslo uživatele
Číslo uživatele
Číslo uživatele
Číslo uživatele

3 182 2
3 183 4
3 184 6
3 185 8
3 186 10
3 187 12
3 188 14
3 189 16
3 190 18
3 191 20
3 192 22
3 193 24
3 194 26
3 195 28
3 196 30
3 197 32

Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele
Jméno uživatele

3 198 9
3 199 6

Poznámka: ... text
Pozn.: ... text

3 200 2
3 201 4
3 202 6
3 203 8
3 204 10
3 205 12
3 206 14
3 207 16

Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
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3 208 18
3 209 20
3 210 22
3 211 24
3 212 26
3 213 28
3 214 30
3 215 32
3 216 34
3 217 36
3 218 38
3 219 40
3 220 42
3 221 44
3 222 46
3 223 48
3 224 50

3 225
3 226

3 227
3 228

3 229

3 229
3 229

Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka

if POSRadek11<>'' then
POSRadek11
POSRadek11
if POSRadek12<>'' then
POSRadek12
POSRadek12
if Restaurace then
Restaurační Systém www.manas.info
else
if POS then
Pokladní Systém www.manas.info
else
Ekonomický Systém www.manas.info

3 230 8 ICO
3 231
DIC
3 232 12:2 Soucet Kč
3 233 10:2 Soucet Kč
3 234 8:2 Soucet Kč

3 235

if PObalySDPHOK then
QBlobMemoPoznamka ... posloupnost poznámek

3 236
QBlobMemoPoznamka ... posloupnost poznámek
3 237 40 Poznámka #01
3 238 40 Poznámka #02
3 239 40 Poznámka #03
3 240 40 Poznámka #04
3 241 40 Poznámka #05
3 242 40 Poznámka #06
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3 243 40
3 244 40
3 245 40
3 246 40
3 247 40
3 248 40
3 249 40
3 250 40
3 251 40
3 252 40
3 253 40
3 254 40
3 255 40
3 256 40
3 257 40
3 258 40
3 259 40
3 260 40
3 261 40
3 262 40
3 263 40
3 264 40
3 265 40
3 266 40
3 267 40
3 268 40

Poznámka #07
Poznámka #08
Poznámka #09
Poznámka #10
Poznámka #11
Poznámka #12
Poznámka #13
Poznámka #14
Poznámka #15
Poznámka #16
Poznámka #17
Poznámka #18
Poznámka #19
Poznámka #20
Poznámka #21
Poznámka #22
Poznámka #23
Poznámka #24
Poznámka #25
Poznámka #26
Poznámka #27
Poznámka #28
Poznámka #29
Poznámka #30
Poznámka #31
Poznámka #32

Příklad mustru: Restaurace s DPH
1^001
1^014
1^015
1IČO: ^012@@@@ DIČ: ^013@@@@@@@@
1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
1
Kč/MJ
Kč
1================================
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^092@@@@@@@
3================================
3Láhve:
^027@@@@@@
3Součet
^233@@@@@@
3Zaokrouhlení:
^029@@@@@@
3
3
##############
3CELKEM:
# ^030@@@@@@ #
3
##############
3
3Zaplaceno:
^037@@@@@@
3Vrátit:
^039@@@@@@
3
3DPH
Základ Kč
Daň Kč
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3-------------------------3^097 ^105@@@@@@
3^098 ^106@@@@@@ ^108@@@@@@
3^099 ^107@@@@@@ ^109@@@@@@
3-------------------------3^011
3
3Zákazník:
3^125@@@@/^143@@@@@@@@@@@@
3Nápočet nákupů: ^162@@@@@@ Kč
3Obsluhoval Vás:
3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3Poznámka:
3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Příklad mustru: Potraviny s DPH
1^001
1^014
1^015
1IČO: ^012@@@@ DIČ: ^013@@@@@@@@
1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
1
Kč/MJ
Kč
1================================
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^092@@@@@@@
3================================
3Láhve:
^027@@@@@@
3Součet
^233@@@@@@
3Zaokrouhlení:
^029@@@@@@
3
3
##############
3CELKEM:
# ^030@@@@@@ #
3
##############
3
3Zaplaceno:
^037@@@@@@
3Vrátit:
^039@@@@@@
3
3DPH
Základ Kč
Daň Kč
3-------------------------3^097 ^105@@@@@@
3^098 ^106@@@@@@ ^108@@@@@@
3^099 ^107@@@@@@ ^109@@@@@@
3-------------------------3^011
3
3Zákazník:
3^125@@@@/^143@@@@@@@@@@@@
3Nápočet nákupů: ^162@@@@@@ Kč
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3Obsluhoval Vás:
3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3Poznámka:
3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Příklad mustru: Restaurace bez DPH
1^001
1^014
1^015
1IČO: ^012@@@@ DIČ: ^013@@@@@@@@
1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
1
Kč/MJ
Kč
1================================
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^099@@@@@@
3================================
3Součet
^233@@@@@@
3Zaokrouhlení:
^029@@@@@@
3
3
##############
3CELKEM:
# ^030@@@@@@ #
3
##############
3
3Zaplaceno:
^037@@@@@@
3Vrátit:
^039@@@@@@
3
3Obsluhoval Vás:
3^176@@@@/^192@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3Poznámka:
3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Příklad mustru: Potraviny bez DPH
1^001
1^014
1^015
1IČO: ^012@@@@ DIČ: ^013@@@@@@@@
1^004@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1^005@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
1
Kč/MJ
Kč
1================================
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2^067@@@@ x^084@@@@@ = ^099@@@@@@
3================================
3Láhve:
^027@@@@@@
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3Součet
^233@@@@@@
3Zaokrouhlení:
^029@@@@@@
3
3
##############
3CELKEM:
# ^030@@@@@@ #
3
##############
3
3Zaplaceno:
^037@@@@@@
3Vrátit:
^039@@@@@@
3
3^225@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^227@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

15.16 Uzávěrka pokladny
2011.02.04a / 17:00
001) Dotyková pokladna
- upravena uzávěrka pokladny
pamatuje se okamžik posledního tisku uzávěrky pokladny na tiskárně,
pokud je při generování nové uzávěrky v jiném měsíci než aktuálním,
objevila se jen hláška a uzávěrka se neprovedla
nyní se v takovém případě nastaví datum uzávěrky na aktuální datum
na tisku je správně uveden aktuální datum a čas i datumy a časy OD/DO

2011.01.31a / 00:00
003) Restaurační systém
- po Uzávěrce pokladny se netiskne BON

2010.12.01a / 00:00
002) Restaurační systém - Tisk HTML Uzávěrka pokladny
- oprávnění:
8746 HTML Tisk 98
- nastavení parametrů a mustru
1) Servis / Konfigurace / POS
- v záložce Tisk vpravo dole nastavit
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Mustr HTML UP: 6673
2) Servis / Konfigurace / Firma - Základní údaje
- vpravo dole zaškrtnout
HTML tisk POS
PDF tisk POS a TXT tisk POS nezaškrtnuty
3) Servis / Konfigurace / Program
- Zruš MISPOS01.BAT
4) Servis / Šablony / Šablony uživatelské
- doplnit: Mustr HTML UP: 6673

Příklad mustru tisku HTML Uzávěrka pokladny - restaurace
<html>
<head>
<title>PRINT</title>
<style type="text/css">
body {
font-size:90%;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial;
}
.zbozi { border-top: 1px solid #000; }
.zb { border-bottom: 1px solid #000; padding: 3px 0; font-size: 80%; }
.zb div { text-align: right; font-size: 70%; clear: both; }
.zb span {display: block; float: right; }
.zb span small {font-size:60%;}
td.cena { text-align: right; width: 135px; padding: 0 9px; }
td.celkem { font-size: 140%; font-weight: bold; border: 4px solid #000; padding: 5px; }
</style>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color: #000; padding: 10px;font-size:
110%; font-family: 'Trebuchet MS';">
$Nazev$
<br />
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</div>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color: #000; padding: 10px;font-size:
80%; font-family: 'Trebuchet MS';">
$DatumOd$ $CasOd$ - $DatumDo$ $CasDo$
</div>
<div style="text-align: left;">
<table style="width: 100%; margin-top: 15px;">
<tr><td><small></small></td><td class="cena"><small></small></td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Tržba:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemTrzba$ Kč
</td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Hotovost:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemHotovost$ Kč
</td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Stravenky:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemStravenky$ Kč
</td></tr>
<tr><td><strong style="font-size: 110%;">
Platební karty:
</td></strong><td class="cena celkem">
$CelkemPlatebniKarty$ Kč
</td></tr>
</table>
</div>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color: #000; padding: 10px;font-size:
80%; font-family: 'Trebuchet MS';">
Vyhotovil: <em>$ObsluhaJmeno$<br />$DatumACas$</em>
</div>
<div style="text-align: center;font-weight: bold;background: #fff; color: #000; padding: 10px;font-size:
80%; font-family: 'Trebuchet MS';">
<small style="font-size:100%;">Restaurační systém<br />
<span style="text-decoration: underline;">pokladny.nete.cz</span></small>
</div>
</body>
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</html>

Příklad dat tisku HTML Uzávěrka pokladny - restaurace
$Nazev$
$ICO$
$DIC$
$ObsluhaCislo$
$ObsluhaJmeno$
$DatumOd$
$CasOd$
$DatumDo$
$CasDo$
$DatumACas$
$CelkemMnozstviMJ$
$CelkemTrzba$
$CelkemHotovost$
$CelkemStravenky$
$CelkemLahveVracene$
$CelkemPlatebniKarty$

2010.09.07b / 01:00
002) Dotyková POS - Uzávěrka pokladny
- funkce dočasně zablokována a bude upravena a rozšířena v některé z dalších
verzí programu
zatím použijte funkci Rozbory POS

15.17 Zákaznická karta
2010.09.07a / 00:00
001) Dotyková POS
- upravena práce s věrnostním systémem
číslo zboží 99xxxxxx není bráno jako číslo partnera pro uživatele 115004

16

POS - HW
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16.1 Cipher
2017.08.04a / 00:00
002) Servis / Data / Cipher / Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
- pro zaškrtnuté pole
I zboží bez EAN
zcela vpravo v řádku generovaného souboru vyrobkyCL.txt doplněno pole MJ
musí být současně zaškrtnuté i pole
včetně zásoby a egalizace
a
Použít data z agendy XX místo HR+HD
Př.:
07613031290734;63298;Klasik 1Kg krmivo/ps;21.90;0.000;1.000;kg;

2017.08.03a / 00:00
002) Servis / Data / Cipher / Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
- doplněno zaškrtávací pole:
I zboží bez EAN
- po zaškrtnutí se doplní i zboží, které nemá v číselníku EANů nastaven EAN
- má význam pouze pro agendu XX
- Příklad výstupu - vyrobkyCL.txt
===================================================
000500033784;65600;Kinder čokoláda 50g;18.20;0.000;20.000;
00054881110778;69730;Ahmad Earl Grey 50g+;38.50;0.000;1.000;
011326613302;84890;Tatranky lískooříšk.;5.90;11.000;42.000;
...
991;991;Hračka Mimoni 10g;33.10;0.000;1.000;
992;992;Millennium Lond stic;12.80;0.000;1.000;
999009;9990079;Fólie potrav.30m;12.00;0.000;40.000;
--------------------------------------------------... pokračuje zboží bez EAN v číselníku EANů
--------------------------------------------------;2;Chléb konzumní s km.;30.40;0.000;1.000;
;3;Chléb konz.s km.570g;19.20;0.000;1.000;
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;4;Rohlík graham.60g Pe;3.50;0.000;1.000;
...
;9904206;Páska lep.19x33 Conc;9.90;0.000;8.000;
;9960064;Tácek cukr.č.4/100ks;46.50;0.000;1.000;
;9960065;Tácek cukr.č.5/100ks;75.60;0.000;0.000;
===================================================

2015.09.11a / 00:00
001) POS - Import dokladu Cipher inventura
- do dokladu se zapíše CenaMJ jako aktuální akční cena

2010.10.08d / 13:00
001) Export/Import Cipher - upraveno

2010.10.08d / 13:00
003) Export Cipher
- název zboží na 20 znaků

2010.10.07b / 17:00
001) Export Cipher \DATA
- Servis / Data / Cipher / Export Cipher \DATA
- samostatná funkce bez vazby na terminál Cipher, vygeneruje pouze
exportní soubor
\DATA\vyrobkyCL.txt
- export ve tvaru:
EAN , název_zboží , cena02 , zásoba_MJ
do souboru:
\DATA\vyrobkyCL.txt
002) Export na terminál Cipher - vyrobkyCL.txt
- pro agendu JS export ve tvaru:
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EAN , název_zboží , cena02 , zásoba_MJ
- funkce vygeneruje exportní soubor do zvoleného adresáře a odešle jej
do terminálu Cipher
- pro příjem souboru z terminálu Cipher slouží funkce
Import z terminálu Cipher
- názvy a cesty se nastaví v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / POS - vpravo dole v
Ruční terminál Cipher

2010.01.11a / 13:00
005) Servis / Data / Cipher
Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
pokud není možné soubor vyrobkyCL.txt vytvořit v C:\ nebo podadresáři \DATA,
vytvoří se v adresáři programu (tam, kde je manas.exe/manasNX.exe)
použitá cesta k souboru je zobrazena v informačním okně po ukončení exportu

2009.12.31a / 00:00
005) Upravena práce s cestami ručního terminálu Cipher

2009.12.27a / 12:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS
- doplněny lokální parametry (podbarveno zelenkavě) pro
Ruční terminál Cipher (lokální parametry):
Název exportní soubor
... standardně vyrobkyCL.txt
Cesta exportní soubor
... adresář, ve kterém se soubor vyrobkyCL.txt vytvoří
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Název importní soubor
... pro prázdný název se Při importu nabídnou všechny
soubory v adresáři z Cesta exportní soubor
Cesta importní soubor
... adresář, ze kterého se importují soubory z terminálu
Cesta ke komunikačnímu programu - ir_posli.exe
... pokud cesta obsahuje i název souboru (.exe) lze nastavit
i jiný komunikační program pro odeslání
Cesta ke komunikačnímu programu - ir_cti.exe:
... pokud cesta obsahuje i název souboru (.exe) lze nastavit
i jiný komunikační program pro čtení
- tyto lokální parametry nastavte před použitím
ručního terminálu Cipher
003) Servis / Data / Cipher
- doplněny funkce pro export výrobků a načtení inventurních
stavů z ručního terminálu Cipher (podbarveno zelenkavě)
- v bloku jsou zobrazeny parametry nastavené v konfiguraci,
kromě parametru Název importní soubor MUSÍ být před použitím
ručního terminálu Cipher všechny ostatní parametry správně
nastaveny
k ověření správnosti nastavení slouží funkce Test
- Inventura - Export na terminál Cipher - vyrobkyCL.txt
funkce vygeneruje soubor vyrobkyCL.txt a spustí komunikační
program pro odeslání dat do terminálu Cipher
Formát souboru vyrobkyCL.txt:
0590095120141;76583;Mars 42g;11.70;28;40;
EAN;cislo_zbozi;nazev_zbozi;cenaMJ;zasobaMJ;egalizace;
- Inventura - Import z terminálu Cipher
funkce spustí komunikační program pro načtení dat
z terminálu Cipher
004) Import dokladu
- doplněna funkce
Cipher - načtení souboru
funkce spustí komunikační program pro načtení dat
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z terminálu Cipher
ve funkci Import souboru do dokladu se nastaví
výběr z adresáře, do kterého byl soubor uložen

2008.02.28b / 15:00
002) Odeslání dokladu ve formátu Cipher přes webovou službu
- v objednávce se v poli Odeslani_CisloProdejny nastaví
Číslo prodejny z konfigurace
v poli Int_02 se nastaví číslo VO skladu Hruška z konfigurace
- odeslání objednávky je provedeno pomocí TRANSAKCE a je tak
zajištěna integrita dat

2008.02.28a / 00:00
001) Sklad / řádky dokladu
- na pravé tlačítko doplněna funkce:
Odeslání dokladu ve formátu Cipher přes webovou službu
oprávnění: 8578, pro uživatele 112016 bez oprávnění
funkce odešle například objednávku z prodejny na VO přes vzdálený
server bez nutnosti použít stále problematičtější E-mail
na VO bude v dalších verzích programu funkce, která objednávku
automaticky zpracuje

2008.01.11a / 06:00
002) Servis / Data / Cipher
- Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
upraveno generování včetně zásoby a egalizace

2008.01.10b / 09:00
002) Servis / Data / Cipher
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- do nové Záložky Cipher přesunuty funkce ze záložky Doplnění dat,
které se týkají ručního terminálu Cipher
- Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
doplněno zaškrtávací pole (implicitně zaškrtnuto pro jiné uživatele
než 112016):
včetně zásoby a egalizace

2008.01.02b / 17:00
003) Servis / Data / Doplnění dat
- pro uživatele jiného než 112016 se automaticky zaškrtne
Použít data z agendy XX místo HR+HD
- při použití funkcí
Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
se do číselníku EANů doplní aktuální název zboží z číselníku zboží

2007.06.10b / 12:00
002) Servis / Data / Doplnění dat
- doplnění zaškrtávací pole
Použít data z agendy XX místo HR+HD
platí pro funkce
Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
určené původně pro agendy HR+HD

2007.01.23a / 15:00
001) Servis / Data / Doplnění dat
- doplněna funkce:
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Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
oprávnění 8515

2005.08.18b / 14:00
001) Servis / Data / Doplnění dat - Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
- doporučená prodejní cena se zaokrouhlí na 0,10 Kč nahoru, pokud
je v Konfiguraci zaškrtnuto pole
POS / Tisk / Zaokrouhlovat 0,10 nahoru
stejně jako na dokladě na vlastní prodejnu

2005.08.05c / 22:00
003) Servis / Data / Doplnění dat - Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
- Oprávnění: 8272 Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
- do souboru c:\vyrobkyCL.txt uloží čárkové kódy a jim odpovídající zboží spolu
s doporučenou prodejní cenou pro agendy HR a HD a partnera 137703,
vychází se z prodejní ceny 06
- příklad vyrobkyCL.txt:
8594045540499;3370007;Elegance 300 SG Mand;12.50;24;
8585003910591;2091059;Fixinela 500ml Plus;20.30;16;
8585003910881;2091059;Fixinela 500ml Plus;20.30;16;

16.2 COM port
2010.09.03a / 09:00
001) Konfigurace - COM port - skener/LCD/váha
- číslo COM portu rozšířeno n 4 na 8

2002.05.29a / 18:00
08) Servis / Konfigurace / Další / POS / POS
je možno Povolit po nastavení COM portu použití snímače čárkového kódu
připojeného přes COM port přímo v:
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- Doklad / Pokladna
- INFO z ČK
- databáze čárkového kódu

16.3 LCD Star SCD122
FAQ - POS - nastavení displeje Star SCD122 pro POS
- displej je připojen přes USB a emuluje COM port COM2
- v ES manas nastavte v konfiguraci:
- Servis / Konfigurace / 3. POS / LCD/Displej
nastavte:
LCD přímo:
- COM2
- 9600 Bd
- zaškrtnout Povolit
- nesmí být zaškrtnuto SW
- nesmí být zaškrtnuto HW
- nesmí být zaškrtnuto Spouštět c:\MISPOS02.BAT
- LCD - zvolte ASCII
Nulování LCD:
27
0

64
0

12
0

0
0

- je nutné ukončit a znovu spustit program, aby se nastavení projevilo

16.4

LCD zobrazovač
2019.04.25a / 00:00
002) Kompletní revize použití LCD zobrazovače v POS

2014.01.24b / 11:00
001) POS - 4-řádkové LCD se 4 řádky textu
- v Servis / Konfigurace / 3. POS ... / LCD/Displej doplněn zaškrtávací parametr
4 řádky text pro 4 řádky LCD (neaktivní pro Zaměnit pořadí řádků)
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bez jeho zaškrtnutí se způsob zobrazení nemění
- na základě zaškrtnutí tohoto parametru doplněn 4-řádkový text na 4-řádkovém LCD zobrazovači ve
tvaru - Př.:
Pivo Braník 0,5l
5 x 13.10 Kč
=
65.50 Kč
Celkem 65.50 Kč

Sýr EIDAM 30%
0.123 x 100.00 Kč
=
12.30 Kč
Celkem 77.80 Kč

2014.01.24a / 00:00
001) POS - LCD zobrazovač
- upraveno ukončení programu s lépe ošetřeným uzavřením COM portu
- ověřte po restartu počítače a LCD

2010.09.04a / 00:00
001) POS / LCD zobrazovač
- upraveno Pokladna otevřena a Pokladna uzavřena

2009.12.16b / 12:00
001) Upravena inicializace LCD zobrazovače - Bd se převezme z konfigurace

2009.11.19a / 00:00
003) Pokud je v konfiguraci povoleno použití LCD zobrazovače nebo váhy a ty
nejsou při spuštění programu připojeny nebo zapnuty, nešel by program
spustit a čekal by na neúspěšnou inicializaci LCD nebo váhy.
Do okna Přihlášení do záložky Info proto doplněna 2 zaškrtávací pole
LCD a Váha a jejich použití tak lze zrušením zaškrtnutí při přihlášení
vypnout
004) Při použití LCD zobrazovače se automaticky při startu programu inicializuje
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použitý COM port
doplněno do všech verzí programu

2009.09.30a / 00:00
001) POS - nastavení LCD zobrazovače
- vyzkoušeno na LCD zobrazovači Star SCD122U
http://www.adcnordic.com/pdf/product/star-scd122u-customer-display.pdf
http://www.adcnordic.com/news/usb-customer-display.php
http://www.origum.se/doc/151158856.pdf
Product Specifications Manual SCD122U
- 2x20 řádků textu
- kód ASCII
- kód vynulování displeje = 0C hex
- v Servis / Konfigurace / 3. POS / LCD/Displej
nastavte lokální parametry (na každém PC):
- Port: COM2 ... nebo jiný použitý COM port
- Bd: 19200
- SW: nesmí být zaškrtnuto
- HW: nesmí být zaškrtnuto
- Povolit: zaškrtnuto
- Zaměnit pořadí řádků: nezaškrtnuto
- Spouštět MISPOS02.BAT - LCD: nezaškrtnuto
- LCD: zvolte kód ASCII
- Nulování LCD (dekadicky 0-255):
12 0 0 0 0 0 0 0
- po nastavení je nutné program ukončit a znovu spustit, aby se parametry
v programu projevily
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- pro jiný typ LCD zobrazovače nastavte parametry podle dokumentace
k LCD zobrazovači
LCD zobrazovač může být připojen přes sériový COM port nebo přes USB,
v tomto případě by měl emulovat COM port nebo virtuální COM port, přes který
bude ovládán
002) POS - použití LCD zobrazovače
- pokud jsou nastaveny parametry podle bodu 001), zobrazí se při spuštění programu
v okně Přihlášení při spávném nastavení všech parametrů na LCD zobrazovači:
LCD O.K. áÁČčĎďéÉĚěíÍˇŇňóÓŘřšŠŤťúÚůŮýÝžŽ
ve zvoleném kódu
003) POS - použití zobrazovače pomocí dávky MISPOS02.BAT
- starší způsob použití, nedoporučujeme, způsobuje zpomalení zadání řádku dokladu
- dávka MISPOS02.BAT se dá nastavit v:
Servis / Konfigurace / Editace MISPOS02.BAT a následně otestovat funkcí TEST
příklad nastavení pro LCD zobrazovač Star SCD122U a stejné parametry jako v 001):
mode com2:baud=19200parity=ndata=8
copy c:\manas\data\MISPOS02.TXT com2
v souboru c:\manas\data\MISPOS02.TXT program generuje data pro aktuálně zobrazený
řádek dokladu a celkem, dávka tento soubor odesílá na nastavený COM2 port
nastavení COM2 portu:
mode com2:baud=19200parity=ndata=8
přímo v dávce MISPOS02.BAT je pomalé a vhodnější je tímto způsobem COM2 port
inicializovat před spuštěním programu
použití dle bodu 001) je proto snazší a rychlejší
004) POS - ES manas nejde spustit při povoleném LCD zobrazovači, ten ale není připojen
- pomocí nové funkce Servis / Konfigurace / Editace manas.INI
hledejte:
...
[LCD]
...
Povolit=1
...
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a změňte na:
Povolit=0
tím se po znovuspuštění programu nebude LCD zobrazovač přes COM port aktivovat
a program půjde spustit
- pokud se ES manas nespustí ani po delší době, proveďte úpravu souboru manas.INI,
který je umístěn v adresáři programu, ručně například v programu notepad.exe

2009.04.16a / 00:00
001) Upravena spolupráce s pokladní tiskárnou a zobrazovačem v POS

2004.09.23b / 16:00
03) Servis / Konfigurace / POS
- LCD/Displej
- při pořizování POS/skladových dokladů lze automaticky zobrazit
displej s velkým údajem:
1. Cena celkem [Kč]
2. Vrátit [Kč]
3. Počet měrných jednotek [MJ]
4. Cena [Kč/MJ]
5. Cena v řádku celkem [Kč]
6. Číslo zboží
7. Název zboží
- implicitní zobrazený údaj se nastaví v lokálním parametru:
Zobrazená informace
- v lokálním parametru:
Umístění je možné nastavit implicitní umístění displeje:
0 - není zobrazen
1 - vpravo nahoře
2 - vpravo dole
- displej se zobrazí v samostatném okně, které je umístěno vždy
navrchu a neovlivňuje zadávání
- displej je možné ovládat při běžném zadávání bez nutnosti použít myš:
Ctrl + ... následující zobrazený údaj
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Ctrl - ... předchozí zobrazený údaj
Ctrl * ... přepnutí polohy displeje nahoru/dolů
vždy je nutné stisknout Ctrl opakovaně
- Displej lze zapnout i ručně v záložce Řádky dokladu pomocí tlačítka Displej
- okno s displejem je možné zavřít ručně (zavírací křížek vpravo nahoře),
uzavře se automaticky po ukončení pořizování dokladů
- s oknem displeje je možné ručně pohybovat po obrazovce

2003.06.25b / 18:00
03) TestLCD
- program upraven pro univerzální test sériové komunikace
- ve vstupním poli je možné zadávat řídící znaky následovně:
[000]
[001]
[002]
[003]
[004]
[005]
[006]
[007]
[008]
[009]
[010]
[011]
[012]
[013]
[014]
[015]
[016]
[017]
[018]
[019]
[020]
[021]
[022]
[023]
[024]
[025]
[026]
[027]
[028]

[$00]
[$01]
[$02]
[$03]
[$04]
[$05]
[$06]
[$07]
[$08]
[$09]
[$0A]
[$0B]
[$0C]
[$0D]
[$0E]
[$0F]
[$10]
[$11]
[$12]
[$13]
[$14]
[$15]
[$16]
[$17]
[$18]
[$19]
[$1A]
[$1B]
[$1C]

[NUL]
[SOH]
[STX]
[ETX]
[EOT]
[ENQ]
[ACK]
[BEL]
[BS]
[HT]
[LF]
[VT]
[FF]
[CR]
[SO]
[SI]
[DLE]
[DC1] / [XN]
[DC2]
[DC3] / [XF]
[DC4]
[NAK]
[SYN]
[ETB]
[CAN]
[EM]
[SUB]
[ESC]
[FS]
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[029] [$1D] [GS]
[030] [$1E] [RS]
[031] [$1F] [US]
- po vstupu jsou řídící znaky nahrazeny opět zkratkou
- zadávaný řetězec nesmí obsahovat samostatné znaky [ a ],
je nutné je zadat jako:
[: [91]
]: [93]
- číselný údaj může být v rozsahu 0-255 / $0 - $FF

2002.04.18c / 17:00
04) na LCD zobrazovači se v horním řádku zobrazí levých 19 znaků
z názvu zboží a ve spodním řádku cena/MJ vpravo
05) při inicializaci LCD zobrazovače se na něj vyšle 40 mezer

2002.04.15a / 17:00
03) POS - doplněn výstup na LCD zobrazovač a tisk na 35-znakový paragon
nutno nastavit - lokální parametry:
Konfigurace / Servis:
Port: COM1-4
Bd: 300-9600 ... nutno vyzkoušet
SW,HW: povolit SW/HW ovládání ... nutno vyzkoušet
Povolit: zaškrtnout
LCT: kódování ASCII/L2/KK/1250
Spouštět C:\MISPOS02.BAT: Nezaškrtnout

2000.08.05a / 15:30
- celkova cena na LCD se zobrazi na 1 radku

2000.08.04c / 15:30
- do konfigurace / Servis doplneny lokalni parametry pro inicializaci LCD
panelu
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sekvence 04 01 50 31 17 pro inicializaci LCD je doplnena primo do vystupu na LCD
a je nutne ji zadat dekadicky jako:
4 1 80 49 23 0 0 0
v davce MISPOS02.BAT neni nutne pouzit copy mispos03.txt comx
na LCD panel se vysle:
mezera + 19 znaku nazvu + mezera + 19 znaku nazvu + 8 znaku cena

2000.08.04a / 08:30
- Konfigurace / Servis:
doplneny parametry:
- Spoustet C:\MISPOS02.BAT ... po kazdem radku zobrazi nazev a cenu MJ zbozi,
na konci cenu celkem
lokalni parametr, ne kazdy PC musi mit LCD panel

2000.08.01d / 11:00
- tisk dokladu:
- vytvori se soubor C:\MISPOS02.TXT, ktery obsahuje udaj o celkove cene
pro LCD zobrazovac
do davky C:\MISPOS02.BAT by potom mozna stacilo zadat - pro COM1:
mode com1 96,n,8,1
copy c:\mispos02.txt com1
nebo pro COM2:
mode com2 96,n,8,1
copy c:\mispos02.txt com2
pokud by byl LCD panel pripojen na LPT2 port (na LPT1 je tiskarna, LPT2
port PC standardne nema, v PC by musela byt karta s LPT2 portem), mam
zdroje z Internetu, jak to vyresit
- porizeni dokladu:
- spravne se interpretuje cena i pri vyberu zbozi podle nazvu
- pokud existuje davka C:\MISPOS02.BAT, muze se po kazdem radku vyslat
na LCD panel celkova castka za doklad - je v souboru C:\MISPOS02.TXT
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do davky C:\MISPOS02.BAT by potom mozna stacilo zadat - pro COM1:
mode com1 96,n,8,1
copy c:\mispos02.txt com1
nebo pro COM2:
mode com2 96,n,8,1
copy c:\mispos02.txt com2

Postup LCD Birch:
1) Nainstalovat aktuální verzi ovladače:
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.exe
http://www.prolific.com.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2303/Drivers%20-%20Generic/Windows/
allinone/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip
2) Po ukončení instalace připojit LCD
na displeji běží text
3) Start / Nastavení / Ovládací panely / Systém / Hardware / Správce zařízení
Porty (COM a LPT)
- Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4) ... může být jiný COM port
- pravé tlačítko myši / Vlastnosti / Nastavení portu
9600 ... bity za sekundu
8 ... datové bity
žádná ... parita
1 ... počet stop bitů
žádné ... řízení toku - změnit na Hardwarové
OK
4) Spustit manasNX.exe
Servis / Konfigurace / POS
- v záložce LCD/Displej
Port: COM4
Bd: 9600
zaškrtnout HW
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zaškrtnout Povolit
LCD - ponechat ASCII - zobrazovaný text je bez diakritiky
5) Ukončit program a znovu spustit - displej se vynuluje
a zobrazí se
Pokladna otevrena
6) Pořídit řádek v dokladu
na displeji se objeví celková cena Kč posledního řádku
7) Uzavření dokladu
na displeji se zobrazí cena Celkem
8) Ukončete program
na dispelji se zobrazí
Pokladna uzavrena

16.5 Otevření šuplíku
2010.12.23a / 00:00
007) Ověřeno otevření šuplíku pomocí klávesové zkratky Alt+F3

2007.07.03b / 09:00
001) POS - otevření pokladní zásuvky (šuplíku)
- funkce 101 - Otevření šuplíku v globální funkci F12
- v informačním okně po otevření šuplíku se zobrazí i odeslaná ESC sekvence,
zdroj ESC sekvence, umístění souboru \temp\printer.txt a obsah dávky
MISPOS01.BAT
- zobrazené údaje se zapíší do logu

FAQ - Otevření šuplíku v POS
- použité řešení umožňuje otevření šuplíku (zásuvky POS) připojené přes
tiskárnu
- otevření šuplíku se provede odesláním ESC sekvence pro otevření,
ESC sekvence je nastavena v konfiguraci a odesílá se následující:
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1) pokud je v konfiguraci v 3. POS / Tisk nastaven lokální parametr
ESC - otevření šuplíku
použije se tato ESC sekvence
parametr je lokální, je nutné jej nastavit pro každou tiskárnu
a šuplík samostatně podle technické specifikace
parametr je uložen v lokálním konfiguračním souboru manas.ini
ve tvaru:
[POSTisk]
INI_POS_ESC_Suplik=1B700032
při vytvoření tohoto parametru (pokud neexistoval) je implicitně
nastaven jako prázdný
do manas.ini se řádek s parametrem (pokud v něm neexistoval)
doplní teprve v případě, kdy byl v konfiguraci změněn na
neprázdný
2) pokud není parametr v kroku 1) nastaven, kontroluje se globální
parametr v konfiguraci v 1. Program / Program / Tisk:
ESC #4 (šuplík)
POZOR, pokud je tento parametr nastaven, jedná se o GLOBÁLNÍ
parametr společný pro všechny klienty programu
parametr je uložen v síťové konfiguraci (opis uložen v souboru
manasl.ini) ve tvaru:
[Tisk97]
CFGESC4=1B700032
tato ESC sekvence může být použita v mustru sestavy zadáním
pole:
1 69
3 69
4 69
5 69
7 69
tento parametr se neprojeví, pokud je nastaven lokální parametr
v kroku 1)
3) pokud není nastaven žádný z parametrů 1) a 2), je použita
implicitní ESC sekvence pro otevření šuplíku
1C 0D 0A
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1703

1704

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- ESC sekvence pro otevření šuplíku se otevře na začátku tisku
- v programu byly postupně ověřeny následující ESC sekvence pro otevření
šuplíku (jsou to hexadecimální čísla XX, jako parametr v konfiguraci
se zadají BEZ MEZER - např.: 1B700032):
1B 70 00 0A 32
1B 70 00 32
1C
- Poznámka:
- nastavení v konfiguraci - 3. POS / Tisk
Cenovky - ESC střih ... lokální parametr, implicitně 1B6401,
parametr je použit POUZE v okně Cenovky
a na tisk na POS nemá žádný vliv
- šuplík lze z programu otevřít:
- F12 - Globální funkce
101 - Otevření šuplíku
po otevření se zobrazí okno s informacemi o správném nastavení
(od verze programu 2007.07.03b)
- Alt + F3
- postup při otevírání šuplíku:
- v podadresáři \TEMP se vytvoří soubor PRINTER.TXT a do něj se zapíše
ESC sekvence pro otevření šuplíku
- spustí se dávka C:\MISPOS01.BAT (stejná se spouští při tisku prodejky),
která tento soubor zkopíruje na port tiskárny, např.:
c:\Program Files\manas\temp\printer.txt lpt1
tento řádek musí být v dávce upraven podle skutečného umístění programu
a jeho podadresáře \TEMP (nastaven v konfiguraci v 1. Program / Program / Cesty)
a podle použitého portu tiskárny (lpt1/com1/com2/usb...)
- postup při řešení problémů
- v programu stiskněte F12 (Globální funkce), vyberte funkci 101 - Otevření šuplíku
- vytvoří se soubor \temp\printer.txt s ESC sekvencí pro otevření šuplíku
- spustí se dávka C:\MISPOS01.BAT, pokud na počítači neexistovala, vytvoří
se automaticky s implicitním obsahem:
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REM
REM C:\MISPOS01.BAT
REM
REM Davka pro kopirovani souboru \temp\printer.txt do tiskarny
REM
REM Tuto davku jednorazove upravte - Pr.:
REM
REM copy C:\Program Files\manas\temp\printer.txt lpt1
PAUSE
v tomto případě zůstane viset okno se spuštěnou dávkou - je nutné se do něj
přepnout, stisknout Enter a potvrdit OK a je nutné dávku upravit podle
skutečného umístění souboru \temp\printer.txt a použitého portu tiskárny
- při správném nastavení DOS okno s dávkou jen problikne a do tiskárny
se odešle ESC sekvence pro otevření šuplíku a zobrazí se informace o tom,
že byla ESC sekvence odeslána
- pokud DOS okno způsobí, že nebude okno programu zaměřeno, stačí se
do okna programu při ovládání z klávesnice přepnout Alt + Tab
- od verze programu 2007.07.03b se v informačním okně po otevření
šuplíku pomocí funkce F12 zobrazí i odeslaná ESC sekvence, zdroj ESC sekvence,
umístění souboru \temp\printer.txt a obsah dávky MISPOS01.BAT

2005.06.30a / 00:00
024) Alt + F3 - Otevření šuplíku

2002.06.10a / 09:00
01) Servis / Konfigurace / Tisk
v parametru ESC #4 (šuplík) lze definovat ESC sekvenci pro otevření šuplíku POS
- musí být zadáno jako posloupnost hexadecimálních znaků 00-FF bez mezer
Př.: 1B70000A32
1C

2002.05.29a / 18:00
07) Otevření šuplíku - pro uživatele 114847 použit hexa kód: 1B 70 00 0A 32

2002.05.23a / 16:00
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08) Šuplík POS se otevírá standardně kódem 1C

16.6 Platební terminál
2021.12.15a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) 3980 - POS - terminál - CashBack - blokovat vstupní pole
- po dobu trvání platební transakce je vstupní pole blokováno proti zadání znaků
ozve se siréna
003) 4030 - POS - platební terminál - z 7.11.2021
- popis mailem

2021.09.30a / 00:00
002) 2770 - POS - CashBack - zakázat záporná částka
- zadaná částka CashBack je brána vždy kladná

2021.08.27a / 08:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) 2800 - Terminál - 2 případy
- Dialogové okno Ano/Ne
- jako Ano lze použít klávesu plus +
- jako Ne lze použít klávesu mínus - k potvrzení tak stačí pouze numerická klávesnice
- Ověření podpisu na kartě
- lépe ošetřeno
- velmi rozsáhlé úpravy programu
- doplněny logy
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2021.05.27b / 12:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) 2192 - POS - Terminál - 2021.05.27

2021.05.08a / 00:00
001) http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe
002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28
- upraveno
- zrušen text dole na dokladu ze zamítnuté transakce
- obnoven tisk minulé účtenky pro zákazníka na ****

2021.05.07a / 00:00
001) http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe
002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28
- upraveno
- doklad se zamítnutou transakcí se tiskne jen jednou - pro pokladní,
se správnou diakritikou a po něm tiskárna papír ořeže

2021.05.06a / 00:00
001) http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEposNX41000.exe
002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28
- upraveno
- doplněny logy

2021.05.05a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
+ Update
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002) 2161 - POS - terminál - logy 2021.04.28
- upraveno

2021.04.21a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
+ Update
002) 2158 - POS - terminál - LOG 2021.04.20
- upraven tisk účtenky po zamítnuté platbě

2021.04.13c / 00:00
003) 2156 - POS - neúspěšná platební transakce - tisk stvrzenky terminálu

2021.04.12b / 05:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) Kompletní distribuce programu
003) 2137+2140+2142+2148+2150+2151
- lépe zobrazen pomocný červený/zelený panel s dalšími informacemi
o platební transakci

FAQ - řešení nestandardních stavů na platebním terminálu
1) při standardním zpracování platby na platebním
terminálu po Shift+F5 v řádku POS dokladu
po několika sekundovém zpravování platby
platebním terminálem vyjede na pokladní tiskárně
automaticky účtenka s potvrzením platby
po celou dobu v dolní části obrazovky je zobrazen
výrazný červený pruh s informací o probíhající
platební transakce
během této doby obsluha NESMÍ manipulovat
s klávesnicí ani s myší a čekat, dokud červený
pruh nezmizí
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2) při nestandardním zpracování platby zazní 3x
síréna a objeví se okno se zprávou - v okně
je uveden problém, kterým může být např.:
- nedostatek finančních prostředků na kartě
- nevložena karta
- nezadán PIN
- chybný PIN
...
pokud obsluha hlášení nerozumí, měla by se
obrátit na vedoucí prodejny nebo na správce
platebních terminálů na prodejně
měla by mu sdělit, co bylo v okně hlášeno
okno s hláškou po stisknutí Enter zmizí a
objeví se druhé okno se zprávou, že se
v programu platební transakce anuluje a
případně se pod oknem se zprávou objeví červený
nebo zelený panel s dalšími informacemi
po Enter obsluhy zpráva i další informace
zmizí a kurzor by měl blikat ve vstupním poli
3) nyní je nutné věnovat pozornost platebnímu
terminálu!!!
na jeho displeji může být zobrazena nějaká
informace, vyžadujíci stisknutí klávesy na
platebním terminálu a vyřešením problému
např.:
- vložte kartu
- vložte jinou kartu s dostatkem financí
- zadejte správný PIN
- ...
- terminál také může informovat například
o chybě komunikace s bankovním serverem, ...
Dokud není platební terminál ve stavu připravenosti
kdy je připraven přijmout platební transakci,
NESMI být programem další platební transakce
spuštěna (Shift+F5), jinak jak program tak terminál
budou v nestandardním stavu a platební terminál
bude hlásit:
TERMINÁL ZANEPRÁZDNĚN
tomuto stavu je NUTNÉ výše popsanými kroky
předejít
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2021.04.12a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) Kompletní distribuce programu
003) 2137+2140+2142+2148+2150+2151
- upraveno a doplněno
- v případě problému na terminálu před samotnou zprávou zazní 3x siréna,
aby upozornila obsluhu
- k testování na prodejnách použijte TUTO verzi programu
- připravuji podrobný popis

2021.04.11a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) Kompletní distribuce programu
003) 2137+2140+2142+2148+2150+2151
2137 - POS - dlouhý doklad - transakce odmítnuta
2140 - POS - Transakce není potvrzena na paragonu
2142 - Karty 381
2148 - POS účtenka PT - 23.03.2021
2150 - POS - Terminál - na 2 dokladech
2151 - POS - Prodejna 566
- upraveno jádro pokladního systému pro komunikaci s pokladním terminálem

2020.11.28a / 00:00
002) 2099 - CashBack - storno
- upraveno
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2020.11.12a / 00:00
001) 2087 - PT - zaplacení více kartami + hotovostí
- AutoUpgrade:
- manasPOSnx.exe
- Upgrade:
- instmanasNXpos.exe

2020.11.11a / 00:00
001) 2087 - PT - zaplacení více kartami + hotovostí
- jako poslední akci před ukončením nákupu lze použít:
a) Shift + F5
- zbylá částka nákupu se uhradí platební kartou
- nebude zaokrouhlena
b) Enter
- zbylá částka nákupu se uhradí hotově
- bude zaokrouhlena na celé koruny

2020.10.26a / 00:00
001) 2056 - Pokladní terminál - umožnit zaplacení více kartami
- Kombinace plateb více kartami a hotovostí není povolena.
Zbývající částku uhraďte platební kartou Shift + F5
je to z důvodu DPH a zaokrouhlení, kdy se platba kartou nezaokrouhluje,
hotovostní platba se zaokrouhluje na 1,00 Kč a na jedné účtence nelze
oba způsoby kombinovat

2020.10.23a / 00:00
001) 2056 - Pokladní terminál - umožnit zaplacení více kartami
- pokud nejde o platbu více kartami, na program by to nemělo mít žádný vliv
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oproti předchozí verzi programu
- lze zadat:
částka1 Shift + F5
částka2 Shift + F5
...
částka7 Shift + F5
Shift + F5
kde částka1 - částka7 jsou částky plateb jednotlivými platebními kartami
poslední Shift + F5 slouží k úhradě kartou čásky Zbývá uhradit
- doporučuji pro CashBack použít první použitou kartu
- vpravo dole v okně POS je zobrazena částka, kterou z celkové částky účtenky
Zbývá uhradit

2020.10.13c / 02:00
003) 2084 - POS - Platební terminál - případ z 25.9.2020
- lépe ošetřeno v programu

2020.08.31a / 18:00
001) 2053 - Platební terminál 767 + druhý případ
- upraveno
- cena v řádku max. 5.000 Kč
- cena za celý doklad bez limitu

2020.08.29a / 20:00
002) 2053 - Platební terminál 767 + druhý případ
- upraveno

2020.07.07b / 12:00
001) POS - účtenka pro platební terminál
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2028 - POS - Platební terminál - zkrácení účtenky pro prodejnu
- pouze pro uživatele 112016

2020.06.19a / 00:00
001) Pokladní terminál - elektronická stravenka Hruška
- na paragonu určeném jako kopie pro zákazníka doplněn zůstatek
...
*** KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA ***
19.06.2020 08:35:31
PIN OK
AUTORIZAČNÍ KÓD: 000000
ZŮSTATEK: 123.45 CZK
...
...
ZŮSTATEK: 0.06 CZK
...
...
ZŮSTATEK: 0.78 CZK
...
002) Pokladní terminál
- během trvání platební transakce je vstup obsluhy zablokován
- pomocí klávesy TAB lze nastavit focus do vstupního pole

2020.06.10a / 12:00
001) POS - Pokladní terminál - CashBack
- upraveno
- doplněno logování

2020.06.09a / 15:00
001) POS - Pokladní terminál
- manasPOSnx.exe
- zobrazuje se pouze červený panel, pokud nebyla platební transakce schválena
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2020.06.05a / 10:00
001) POS - Pokladní terminál
- upraven panel s informacemi o platební transakci

2020.06.03a / 08:00
001) POS - Pokladní terminál
- panel s informacemi o platební transakci by měl zůstat na obrazovce
až do typování nového řádku dokladu
- doplněno logování platební transakce

2020.05.27b / 17:00
001) 2017 - Pokladní terminál - hlášky
- návrh

2020.05.26c / 20:00
001) 1970 - Sonet - terminál
- úpravy dle zadání
- Cash Back
- chybová hlášení

2020.02.24a / 00:00
000) Kompletní distribuce
001) Testovací verze - Platební terminál
- POUZE uživatel 112016
- POUZE banka UniCredit Bank
- popis ve FAQ - Platební terminál - popis
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002) doplněno logování
003) v manasPOSnx.exe pro uživatele 112016 doplněna funkce:
Servis / Konfigurace [ADMIN 112016]

FAQ - Platební terminál - popis
- pracovní verze
001) Pro použití platebního terminálu musí být splněno:
- uživatel 112016
- banka UniCredit Bank
- platební terminál ingenico 220 připojený přes LAN
- platební terminál připojen ke stejné síti jako POS
- hcterm.dll v adresáři programu
- verze DLL min. 4.0.37.1
- hcterm.ini v adresáři programu
- v hcterm.ini nastavena IP adresa platebního terminálu
- nastaveny parametry v konfiguraci - viz 002)
- použijte POUZE manasPOSnx.exe
002) Konfigurace
- v Servis / Konfigurace / Program / 3. POS / Platební terminál
nastavte lokální parametry:
- zaškrtnout
Povolit
- zaškrtnout jedno nebo obojí:
Tisk terminál
Tisk účtenka
- odpovídající zápis v manas.INI (na konci):
[Sonet]
INI_Sonet_PovolitOK=1
... musí být povoleno
INI_Sonet_TiskUctenkaOK=1
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... platební transakce se tiskne jako součást účtenky na pokladní tiskárně
INI_Sonet_TiskTerminalOK=1
... platební transakce se tiskne na terminálu
... obě mohou být zapnuté pro ověření správnosti údajů
INI_Sonet_HlaskaPripojenoOK=1
... hláška po spuštění programu informující o tom, že je platební terminál
připojen správně
INI_Sonet_TiskServiceCodesOK=1
... tisk servisních kódů na účtence
003) Systémové číslo transakce
- má tvar:
DDxxxxxx
kde DD je:
11 pro pokladnu R1
12 pro pokladnu R2
13 pro pokladnu R3
14 pro pokladnu R4
15 pro pokladnu R5
16 pro pokladnu R6
17 pro pokladnu R7
18 pro pokladnu R8
21 pro pokladnu O1
22 pro pokladnu O2
23 pro pokladnu O3
24 pro pokladnu O4
25 pro pokladnu O5
26 pro pokladnu O6
27 pro pokladnu O7
28 pro pokladnu O8
31 pro pokladnu V1
32 pro pokladnu V2
33 pro pokladnu V3
34 pro pokladnu V4
35 pro pokladnu V5
36 pro pokladnu V6
37 pro pokladnu V7
38 pro pokladnu V8
xxxxxx je číslo dokladu pokladny 000001 - 999999 včetně úvodních nul
004) Samostatný denní log pro Platební terminál
Př.:
LOGPT-2020-02-11.TXT
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005) Logy platebního terminálu
- v adresáři programu
- hcterm__RRMMDD.log
006) Archivace hcterm__RRMMDD.log logů platebních
transakcí
a) v adresáři programu, ve kterém se logy vytváří,
musí existovat:
7za.exe ... free komprimační program
archivujhctermlog.bat ... archivační dávka
ta obsahuje příkazový řádek:
7za a -tzip hctermlog.zip hcterm*.log
může být doplněna o příkaz kopie tohoto archivu
do adresáře, který se pravidelně archivuje
b) v hcterm.ini je nastaveno:
[log]
...
delete_day=30
to znamená, že v adresáři programu zůstávají logy
hcterm po dobu 30 dnů a starší se automaticky
mažou
c) aktuální hcterm__RRMMDD.log je uložen na konci
logu programu LOG2*.txt
007) hcterm.INI - NUTNÉ nastavení
- hcterm.ini je spolu s knihovnou hcterm.dll umístěn
v adresáři programu (tam, kde je manas*.exe)
a) nastavte počet dní pro uchování hcterm__RRMMDD.log
[log]
...
delete_day=30
to znamená, že v adresáři programu zůstávají logy
hcterm po dobu 30 dnů a starší se automaticky
mažou
b) nastavte parametry inicializace knihovny
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[initialize]
type=tcpip
timeout=60
version=10
c) nastavte IP adresu platebního terminálu - příklad:
[tcpip]
server=192.168.1.228
port=1818
...
008) Oprávnění funkcí platebního terminálu v okně GF
Globální funkce na F12
- funkce slouží pro servis a obsluhu Platebního terminálu
a platební transakce STORNO a NÁVRAT
- funkce jsou dostupné v záložce Platební terminál
ta se nastaví automaticky při prodeji na pokladně
nebo v seznamu pokladních dokladů (po ESC z pokladny)
- 8897 GF/PT - Opakování tisku účtenky - pro pokladní
- nahoře uvedeno *** DUPLIKÁT ***
- 8898 GF/PT - Opakování tisku účtenky - pro zákazníka
- nahoře uvedeno *** DUPLIKÁT ***
- 8899 GF/PT - Storno
- storno posledního prodeje
- 8900 GF/PT - Návrat
- návrat částky pro zvolený doklad
- 8901 GF/PT - Tisk - PRINTER_xxxxxxxx.TXT
- současný tisk kopie účtenky pro pokladní
i pro zákazníka
- pro ověření správnosti údajů na účtenkách
- 8902 GF/PT - Tisk - hcterm.ini
- 8903 GF/PT - Tisk - hcterm.log
- 8904 GF/PT - Tisk - LOG
- 8905 GF/PT - Tisk - LOG PT

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS - HW

- 8906 GF/PT - Opakování tisku účtenky - STORNO
- 8907 GF/PT - Opakování tisku účtenky - NÁVRAT
- 8908 GF/PT - Receipt Reprint
009) Postup zadání v pokladně
- pokud má být použito CASH BACK, zadá se
částka Shift+F2
musí být zadáno před spuštěním platební transakce,
tedy před Shift+F5
- platební transakce se spustí:
Shift + F5
bez částky, jen samostatné Shift+F5
částka se dosadí automaticky včetně CASH BACK
automaticky se tiskne účtenka pro pokladní i
pro zákazníka - obsahují některé různé údaje
010) V POS v seznamu dokladů POS doplněn jako 1. sloupec
sloupec PT - Platební transakce
v případě schválené platební transakce obsahuje
Systémové číslo transakce, viz. 003)
011) Okno POS a okno GF - Globální funkce
- v průběhu platební transakce se zobrazí červeně:
Počkejte na dokončení platební transakce ...
dokud toto oznámení nezmizí, MUSÍ obsluha POČKAT,
než se platební transakce nedokončí buď tiskem
účtenky nebo hlášením o případném problému při
transakci

2020.02.03a / 00:00
002) Doplněn popis Platebního terminálu
FAQ - Platební terminál - popis
003) Doplněn samostatný denní log pro Platební terminál

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1719

1720

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Př.:
LOGPT-2020-02-11.TXT

V roce 2018 mimo jiné připravujeme:
5) dokončíme připojení platebního terminálu k programu pro banku
Unicredit a za poplatek i pro některé další banky

FAQ - Platební terminál
verze textu k: 2016.10.26a
1) v ES manas připravujeme po kompletním doladění a ověření EET
v reálném provozu
2) pro jiné banky než UNICREDIT bude doplnění podpory pro platební
terminál v ES manas zpoplatněno
3) zašlete nám prosím mailem seznam bank a typů platebních terminálů,
které používáte, nebo plánujete používat v ES manas

16.7 Scantech
2007.01.01a / 00:00
020) Scantech.exe
- aktuálni verze programu

16.8 Skener
2010.04.27b / 14:00
002) POS / Sklad
- lépe ošetřeno použití skeneru na COM portu

2009.12.23c / 20:00
002) POSNEW2 + POSTOP1
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- upraveno pro vstup pomocí skeneru + softwarové emulace vstupu z klávesnice
SoftWedge

2009.09.30a / 00:00
006) POS - připojení snímače čárkového kódu
- snímač čárkového kódu může být k PC připojen pomocí:
- sériového COM portu
... sériové porty se již u nových počítačů nevyskytují a už vůbec ne u notebooků
je možné použít kartu do PC s několika sériovými porty nebo samostatný sériový/USB
převodník
... připojení skeneru pomocí COM portu je v programu podporováno, není ale doporučeno,
protože skener potom nelze použít ve všech polích, do nichž se má EAN načíst
nastavení je v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Scaner - lokální parametry
zvolí se COM port a zaškrtne Povolit a program je potom nutné ukončit a znovu spustit
pokud je použití skeneru přes COM port povoleno a skener není k PC připojen,
nepůjde ES manas spustit nebo až po uplynutí delší doby - v tomto případě skener
připojte nebo v manas.INI nastavte ručně parametr:
[POS]
INI_BarComOK=0
... při použití skeneru určeného pro COM port je ideální použít free utility firmy Metrologic
SoftWedge dostupný např. zde:
http://www.codeware.cz/downloady/od-zdarma-a-do-500-kc_121/softwedge_133.html
- USB
... při instalaci ovladačů se instaluje virtuální sériový COM port nebo emulace klávesnice,
tu doporučujeme zvolit
- emulace klávesnice
... nejideálnější způsob připojení, skener může být připojen přes redukci mezi klávesnici
a port klávesnice (pro PS/2 klávesnice již málo používané) nebo přes COM port nebo USB
a při instalaci ovladačů se přímo nainstaluje a nastaví emulace klávesnice
... výstup ze skeneru je generován stejně, jako by byly znaky zadávány z klávesnice
lze ověřit spustěním notepad.exe nebo jiného textového editoru, sejmutím EANu
skenerem by se měl zapsat řádek se sejmutým EANem
při zapnuté české klávesnici se místo 1234567890 sejme +ěščřžýáíé a je nutné klávesnici
přepnout na anglickou - aktuální verze programu si s tímto vstupem při zapnuté
české klávesnici již poradí a automaticky znaky +ěščřžýáíé konvertuje na 1234567890

2007.10.29a / 11:00
001) Skladový / POS doklad
- vstup dat ze snímače čárkového kódu připojeného přes COM port je
blokován při zobrazení jiného okna než je vstupní pole - v tomto případě
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zazní 3x siréna a situace je podrobně zalogovaná.

FAQ - ES manas a snímač čárkového kódu
Ve skladové evidenci a v POS je možné v ES manas použít snímač čárkového kódu
připojený přes COM port, ve všech částech programu snímač připojený přes
klávesnici, např. přes SW emulující vstup snímače připojeného přes COM port
jako by byl připojen přes klávesnici, např. následující (viz starší Novinky):
ftp://ftp.metrologic.com/pub/download/Software/softwedge.zip
... program SoftWedge
Použití tohoto SW doporučujeme, protože umožní použití snímače čárkového
kódu kdekoliv v programu tam, kde lze zadat z klávesnice nějaká hodnota.
Při pořízení řádku skladového nebo pokladního dokladu musí být při sejmutí
čárkového kódu aktivní vstupní pole a nesmí být zobrazeno žádné okno.
Pokud dojde k sejmutí čárkového kódu v případě, že je zobrazeno jiné
okno, zazní 3x siréna.

2007.10.13a / 08:00
001) manasPOS.exe + manasPOSnx.exe
- blokován vstup přes COM port v jiném okně než POSNEW2 (například
při zadání zaplacené částky nebo při tisku dokladu)

2007.10.02a / 00:00
003) Vstup do panelu POS se uvolní vždy po sejmutí EANu sejmutím čárkového
kódu přes COM port

2007.02.21a / 17:00
002) Použití snímače čárkového kódu (skeneru/scaneru) přes COM port
- ES manas umí pracovat se snímačem čárkového kódu přímo spoluprací
s COM portem, výhodnější je ale použití některého z programů, které
emulují u takového skeneru vstup z klávesnice a vstup ze skeneru tak lze
použít do libovolného textového vstupního pole
... program SoftWedge
tento program stačí spustit, nastavit a povolit požadovaný COM port
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tento program lze použít i pro emulaci USB skeneru jako klávesnice

2007.01.02b / 11:00
001) Sklad / POS - Řádky dokladu
- signalizace povolení Scaneru a LCD přes COM port
s uvedením čísla COM portu

2002.05.31b / 18:00
01) Scaner přes COM port - použita jiná komponenta
- zkoušeno na Win98

2002.05.24a / 15:00
02) Snímač čárkového kódu v Pokladně
- sejmutý kód by se měl doplnit do Pole v záložce Pokladna
- čeká se na CR nebo LF

2002.05.23a / 16:00
07) Servis / Konfigurace / Další / POS / POS
- doplněny parametry pro povolení emulace snímače čárkového kódu na COM portu
- pro ověření funkce se po sejmutí kódu sejmutý kód zobrazí v okně

Nastavení snímače čárkových kódů (skener EAN)
- doporučujeme použít takový skener připojený pomocí USB portu,
který umí emulovat vstup z klávesnice
- emulaci vstupu z klávesnice na skeneru podle popisu nastavte
na počítači, v programu potom není nutné nic dalšího nastavovat

Postup připojení skeneru MK7625 Horizon MK7625-71C47 - všesměrový, pultový, KBW
1) sestavit zdroj
2) zasunout konektor zdroje do mezičlánku kabelu a upevnit
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3) zasunout konektor kabelu do prostřední zásuvky:
KB WEDGE USB
4) síťový zdroj do el. sítě
skener svítí a "vrčí"
5) do USB, automaticky se nainstaluje ovladač pro Win XP
při sejmutí kódu hlasitě pípne
ověření snímání:
- do notepad, snímá znaky ve zvolené klávesnici

16.9 Tiskárna Star TSP 143U
FAQ - Tiskárna Star TSP 143U
- Test na termocitlivý papír:
- papírem se oběma stranami dotkněte rozpáleného kola elektrického
sporáku (žárovka nemusí stačit), strana papíru s termocitlivou vrstvou
ztmavne
- Založení termocitlivého papíru do tiskárny Star TSP-143U
- rolička musí být založena tak, že se papír musí odvíjet ze spodní
části roličky a po tisku musí být termocitlová vrstva na vnější straně
roličky, směrem k očím obsluhy
vrchní kryt tiskárny musí být zacvaknut a na přední straně tiskárny
musí svítit zelená kontrolka
po stisknutí tlačítka Feed musí po dobu stisknutí vyjíždět z tiskárny
papír
- Test funkčnosti tiskárny Star TSP 143U
- vypněte tiskárnu
- stiskněte tlačítko Feed a při stálém stisknutí tlačítka tiskárnu zapněte,
tiskárna vytiskne několik servisních informací
- Možné problémy s tiskárnou Star TSP 143U:
- nejprve zkuste tiskárnu vypínačem vlevo vypnout a zapnout, mohla by
být v nějakém nestandardním stavu
- pokud to nepomůže vypněte celý komplet včetně počítače a znovu zapněte
- pokud problémy přetrvávají, mohly by být způsobeny:
- tiskárna není připojena k počítači nebo je počítač vypnut, případně není
tiskárna nastavena
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- tiskárna je vypnuta
- místo termocitlivého papíru ja založen obyčejný papír
- termocitlivý papír je založen naopak
- není zaklapnut kryt tiskárny
- na tiskárně nesvítí zelená kontrolka
- na tiskárně svítí červená kontrolka
- Aktuální dokumentace:
- leták distributora:
http://www.penta.cz/img.asp?attid=17257
- web tiskárny:
http://www.futureprnt.com/
- ovladače:
http://www.star-micronics.co.jp/eng/dl/dl02_07_02tsp1.htm
- Command Emulator STAR Line Mode Command Specifications
http://www.star-micronics.co.jp/eng/service/usermanual/comemu_starline_pm.pdf

FAQ - Nastavení tiskárny Star TSP 143
- Spusťte:
Konfigurační nástroj
- Vyberte tiskárnu
Star TSP100 Cutter (TSP143) (kopie 1)
OK
Vyberte emulaci
Režim Star Line (výchozí)
OK
- Sériové porty:
COM5 ... vyberte nebo přidejte nový
emulovaný COM port
Kontrola stavu
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- Všeobecná nastavení:
- Výchozí nastavení textu
- Kódová stránka
- zvolte 852 (Latin 2)
Použít změny
- Loga a ořezávání:
- lze nastavit horní a dolní obrázek s logem
- Zkouška tisku:
Výchozí znaková sada
Otevřít pokladní zásuvku 1
- Zavřít
- Spusťte ES manas
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- POS - přímý tisk ... zaškrtněte
- Tisk po Enter ... zaškrtněte
- Tisk POS ... zaškrtněte
- Tisk 42 znaků ... zaškrtněte
- Tisk - zvolte L2
- ESC - ořezání papíru: 1B6433
- Servis / Konfigurace
- Editace MISPOS01.BAT
copy c:\manas\temp\printer.txt COM5
nastavte podle umístění programu a použitého COM portu
před uzavřením Soubor / Uložit
- Ukončete a znovu spusťte ES manas a ověřte tisk z POS
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FAQ - POS - nastavení tiskárny Star TSP143U pro POS
- postup lze použít i pro jiný typ POS pokladní tiskárny připojené přes USB nebo
COM port, případně převodník COM/USB portu (v tomto případě nainstalujte i ovladače
převodníku COM portu na USB a nastavte použitý COM port obdobně jak je dále popsáno
nastavení virtuálního COM portu pro tiskárnu Star TSP143U)
- tiskárna nesmí být připojena jako standardní tiskárna Windows
- tiskárna je k počítači připojena USB kabelem, pro použití v ES manas je nutné
tiskárnu nastavit tak, že bude emulovat některý COM port
k tiskárně Star TSP143U je dodáván rozsáhlý Konfigurační nástroj, k jiným tiskárnám
připojeným přes USB port bude dodáván podobný program s nastavením emulace pomocí
COM portu
- spusťte Konfigurační nástroj a nastavte:
- Vybrat emulaci:
Režim Star Line (výchozí)
- Všeobecné nastavení / Kódová stránka - 852 (Latin-2)
- Porty COM a LPT
- Sériové porty
- Přidat port: COM3 (lze nastavit i jiný nepoužitý)
- Start
- Kontrola stavu: vytiskne text
- ES manas tiskne na POS tiskárnu pomocí tiskové dávky C:\MISPOS01.BAT
pro DEMO verzi musí být tato dávka umístěna v podadresáři \DATA
tu upravte na tvar:
@echo off
copy c:\manas\temp\printer.txt COM3
manas je adresář, ve kterém je nainstalován ES manas, upravte podle Vašeho nastavení
COM3 je COM port nastavený jako virtuální COM port k USB portu tiskárny, nastavte
stejný jako při konfiguraci tiskárny
- v ES manas nastavte v konfiguraci:
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- zaškrtnout lokální parametr POS - přímý tisk
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- zaškrtnout síťový parametr Tisk po Enter
- zaškrtnout lokální parametr Tisk POS
- lokální parametr Tisk 42 znaků - nesmí být zaškrtnuto
- lokální parametr Tisk nastavte na L2
- pro ořez se u tiskárny Star TSP143U použije ESC sekvence 1B6433
tu nastavte v
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
do pole ESC - ořezání papíru
do pole ESC - otevření šuplíku nezadávejte nic
- pro ověření správnosti nastavení spusťte dávku c:\MISPOS01.bat
vytiskne se naposled vygenerovaná účtenka
předtím raději ověřte, že soubor c:\manas\temp\printer.txt je opravdu účtenka a ne
jiná tisková sestava
- tisk na POS pomocí dávky c:\MISPOS01.bat je proveden pouze u agendy nastavené jako POS
nebo u agend s nastaveným číslem prodejny pro import XML souborů

Nastavení tiskárny Star TSP 143
- Spusťte:
Konfigurační nástroj
- Vyberte tiskárnu
Star TSP100 Cutter (TSP143) (kopie 1)
OK
Vyberte emulaci
Režim Star Line (výchozí)
OK
- Sériové porty:
COM5 ... vyberte nebo přidejte nový
emulovaný COM port
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Kontrola stavu
- Všeobecná nastavení:
- Výchozí nastavení textu
- Kódová stránka
- zvolte 852 (Latin 2)
Použít změny
- Loga a ořezávání:
- lze nastavit horní a dolní obrázek s logem
- Zkouška tisku:
Výchozí znaková sada
Otevřít pokladní zásuvku 1
- Zavřít
- Spusťte ES manas
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk
- POS - přímý tisk ... zaškrtněte
- Tisk po Enter ... zaškrtněte
- Tisk POS ... zaškrtněte
- Tisk 42 znaků ... zaškrtněte
- Tisk - zvolte L2
- ESC - ořezání papíru: 1B6433
- Servis / Konfigurace
- Editace MISPOS01.BAT
copy c:\manas\temp\printer.txt COM5
nastavte podle umístění programu a použitého COM portu
před uzavřením Soubor / Uložit
- Ukončete a znovu spusťte ES manas a ověřte tisk z POS
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16.10 Váhy
2015.09.08a / 00:00
002) Doplněna poznámka (velká červená) v Servis / Váhy
Datum změny nastavte alespoň
týden před aktuální akcí.
Export do vah proveďte i v den
zahájení akce a také následující
den po ukončení akce kvůli
správnému nastavení akční ceny
ve váze.

2014.05.15a / 00:00
002) Servis / Data / Váhy DIGI + CAS LP1 a Export na váhy BERKEL GM
- pokud se do váhy neodesílají žádné informace, datový soubor se zruší a dávka
není spuštěna
- datové soubory se vytváří v adresáři:
- SM90 - adresář programu
- adresáře v Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy - Data 01 - Data 16
- ostatní váhy:
- pro uživatele 112016, 122035 a franšízové prodejny:
- standardně se použije cesta C:\ (nebo disk, na kterém je nainstalovaný program)
- pro jinou cestu nastavte:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Cesta
Cesta MIS97
pokud cesta obsahuje reálnou cestu (a ne jen prázdnou nebo \ a neobsahuje
cestu programu), použije se tato cesta
je to lokální parametr
- pro ostatní uživatele:
- v podadresáři \DATA
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2011.02.15a / 12:00
003) Servis / Data / Váhy
- Postup odeslání PLU do vah DIGI:
1) v datumovém poli nahoře zadejte minimální datum změny
v kartě zboží
aby se do vah odeslaly správně i všechny akční ceny,
zadejte datum 01.01.2000
2) spuštěním funkce
Váhy DIGI + CAS LP1
se projde číselník zboží a vyberou se z něho věty, které:
a) byly změněny po nastaveném datumu
b) mají v kartě zboží v záložce Doplněk nastaveno pole
POS / Číslo váhy
na 1
c) mají v kartě zboží v záložce Uživatel nastaven
v seznamu čárkových kódů váhový EAN
28xxxx, kde xxxx je PLU, které se odešle do váhy
všechny 3 podmínky musí být splněny současně
se vytvoří soubor vahy.dat, ten je umístěn na cestě
uvedené modře v:
Soubor vahy.dat
zároveň je zobrazeno i umístění spouštěcí dávky v.bat
pro spuštění odeslání vahy.dat do váhy modře v:
Soubor v.bat
a dále umístění programu fastl.exe/fast90.exe pro
odeslání souboru vahy.dat do vah DIGI modře v:
Soubor fastl/fast90.exe
Dále se dá nastavit:
Velikost fontu pro váhy: 1-9
Čeština v názvu zboží: 0 - ASCII / 1 - Win 1250 / 2 - Latin2
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velikost fontu a češtinu pro export vahy.dat nastavte v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy
vpravo:
Velikost fontu
Čeština
pokud existuje a je dostupná a správně nastavena dávka
v.bat, spustí se automaticky po ukončení exportu

2010.11.14a / 00:00
008) Export do vah - Servis / Data / Váhy
- do vah se exportuje případně nastavená akční cena pro datum zpracování

2010.10.20b / 17:00
002) Sklad/POS - rozšířeno logování přečtení údaje z váhy

2010.10.14a / 14:00
001) Doplněn export na váhy Metler Toledo s tiskem etiket
- současně s ostatními exportními soubory se vytvoří exportní soubor pro váhu Metler Toledo:
vahyM.dat
název zboží je uveden v ASCII kódu bez diakritiky

2010.10.14a / 14:00
003) POS - váhy připojené k POS
- vedle vah s protokolem Nixdorf doplněna ve všech modulech POS možnost připojení vah
s protokolem CAS - ověřeno na vahách CAS ER PLUS
v Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy
musí být pro tento případ navíc zaškrtnuto pole
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CAS protokol

2010.09.11b / 19:00
001) Export pro váhu CAS LP1

2008.12.04b / 08:00
001) Export do vah Bizerba - pole TEXT
- data se generují do vahyb.dat (Bizerba) pouze pro zboží, které
má v parametrech nastaven alespoň 1 řádek začínající 8

2008.12.04a / 00:00
001) Export do vah Bizerba - pole TEXT
- berou se řádky v parametrech v kartě zboží začínající znakem 8,
znak 9 je ponechán pro digi
Př. nastavení parametrů:
8radek1 bizerba
8radek2 bizerba
8radek3 bizerba
901radek1 digi
902radek2 digi
903radek3 digi

2008.12.02b / 14:00
002) Export do vah Bizerba
- 1. řádek - 35 znaků + ^3;
- další řádky - 50 znaků + ^3;

2008.11.27a / 11:00
001) Export do vah Bizerba
- upraven export textu v kódu ASCII

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1733

1734

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- odřádkování je místo /n řešeno pevnou délkou řádku 25 znaků

2008.11.20b / 12:00
001) Export do vah Bizerba
- upraven export textu v kódu Latin2 / 852

2008.11.20a / 11:00
002) Export do vah Bizerba
- upraven export textu v kódu Latin2 / 852

2008.11.05a / 12:00
001) Export na váhy Bizerba
- text je kódován v kódu 852 / Latin 2

FAQ - formát souboru vahy.dat
1, 6
7, 8
15, 2
17,14
31, 2
33, 3
36, 3
39, 1

CisloZbozi, s úvodními nulami
Cena02 * 10, s úvodními nulami
15
EAN, zleva
17
997
TrvanlivostDni mod 1000, s úvodními nulami
w

řádky s doplňujícím textem
1, 2
3, 2
5,32

$1F (1F hexadecimálně)
00-99 - velikost
text v Latin2

2008.10.30a / 12:00
001) Servis / Data / Váhy / Váhy DIGI
spolu se souborem C:\vahy.dat se vytvoří i soubor C:\vahyb.dat
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s datovým formátem vah Bizerba
...
500 text zprava doplněn mezerami na délku 500 znaků
řádky převzaty z Parametrů v kartě zboží (pole BlobMemo) - řádky začínající 9
na konci každého řádku /n
pokud není v parametrech žádný řádek začínající 9 definován, bude
obsah pole text prázdný (500 mezer)

2008.10.24a / 14:00
002) Servis / Data / Váhy / Váhy DIGI
spolu se souborem C:\vahy.dat se vytvoří i soubor C:\vahyb.dat
s datovým formátem vah Bizerba
zatím testovací verze
Popis formátu:
délka

obsah

1 0
6 zzzzzz - PLU - číslo zboží 1 - 9999
2 00
2 01
2 00
6 cccccc ... prodejní cena v desetnících
2 vv ... číslo váhy 01-99
3 ttt ... trvanlivost ve dnech 001-999
6 000000 ... tara
6 000000 ... pevná hmotnost
2 vv ... číslo váhy 01-99
2 01 ... DPH
13 028zzzz000000 ... generovaný EAN13 typu 28 - váhový kód, zzzz je
číslo zboží 1 - 9999
500 text zprava doplněn mezerami na délku 500 znaků
řádky převzaty z Parametrů v kartě zboží (pole BlobMemo) - řádky
začínající 9
na konci každého řádku /n
2 CR+LF (hexadecimálně 0D+0A)

2008.10.23a / 10:00
002) Servis / Data / Váhy / Váhy DIGI
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spolu se souborem C:\vahy.dat se vytvoří i soubor C:\vahyb.dat
s datovým formátem vah Bizerba
zatím testovací verze

2008.08.25d / 19:00
003) Nastavení doplňkových textů pro váhy SM90 - opis ze starší verze
2005.07.28a / 17:00
- Servis / Data / Váhy
- pro váhy SM90 (vahy.dat) je možné nastavit velikost fontu 1-9
- váhy SM90
- soubor c:\vahy.txt se vygeneruje současně i v adresáři programu
a pokud existuje v adresáři programu program fastl.exe pro
nastavení vah spustí se s parametrem A pro automatické nastavení
program pro nastavení vah se musí jmenovat fastl.exe a musí být
umístěn v adresáři programu (v adresáři s manas.exe)
- doplněno zaškrtávací pole pro vypnutí diakritiky (Data / Váhy)
- jako separátor je použit 1FH místo 19H
- pokud pro zboží neexistují žádné parametry, dosadí se jako text
název zboží s velikostí písma 05
- generují se celkem 4 výstupní soubory
- c:\vahy.txt - nový pro SM90
- c:\digi.dat - původní podle zaškrtnutí pole DIGI25
- c:\digi25.dat - nový pro DIGI 25 (odpovídá zaškrtnutému poli)
- c:\digi80.dat - nový pro DIGI 80 (odpovídá nezaškrtnutému poli)
- celková částka nákupu a částka pro vrácení zůstanou na obrazovce
do pořízení 1. řádku nového paragonu
- váhy SM 90
- export na váhy rozšířen na SM90
- automaticky se vytvoří soubor c:\vahy.dat
- jako číslo formátu etikety se bere 17
- jako číslo skupiny zboží se bere 997
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- zboží se bere jako vážené - w
- popisné údaje se pro konkrétní zboží uvedou v poli Parametry ve tvaru
9vzTEXT
kde
9 je identifikace řádku pro váhy SM90 (aby zůstala možnost použít
kombinaci starších vah s SM90) - bude uvedeno na každém řádku pro SM90
vz je velikost znaků v řádku 00-09
TEXT je text v kódu 1250 (Windows) - automaticky se transformuje na kód
852 (Latin2)
Př:
908Salám Herkules
906masný výrobek tepelne opracovaný
906Složení:
906hovězí maso, sůl, koření
907Uchovejte při teplotě 0-4oC

2008.06.06b / 14:00
002) POS - pořízení řádku dokladu sejmutím zboží pomocí připojené váhy
- upraveno a doplněno logování

2007.10.01b / 13:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy
- doplněna rychlost COM portu pro komunikaci s váhami 38.400 Bd

2007.03.16a / 12:00
001) Sklad / POS - konfigurace automatické váhy:
- do Servis / Konfigurace / 3. POS / POS / Váhy
doplněny parametry pro nastavení komunikace s váhou:
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- Baud: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200
- Parity: N/O/E/M/S
- Bits: 7/8
- Stop bits: 1/1,5/2
- SW Flow
- HW Flow
POZOR - změna se projeví až po ukončení
a znovuspuštění programu

2007.02.11a / 15:00
002) Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy
doplněny lokální parametry
Velikost fontu a
Čeština
pro implicitní nastavení parametrů v
Servis / Data / Váhy

2005.07.28a / 17:00
004) Servis / Data / Váhy
- pro váhy SM90 (vahy.dat) je možné nastavit velikost fontu 1-9

2005.05.09b / 10:00
01) Export zboží do vah Berkel GM
- doplněn výběr typu etikety 10/11/91

2005.05.04e / 13:00
01) Export zboží do vah Berkel GM
- nastavena samolepka typu 91 s textovými poli
je možné nastavit na typ 10 - 49x40 mm, 11 - 49x60 mm nebo typ 91
(velká, podle popisu není podporovaná)
- export se provede funkcí

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

POS - HW

Servis / Data / Váhy / Export na váhy BERKEL GM
pro datumy změny v číselníku zboží novější než zadaný datum
- export se vytvoří v souboru c:\berkelgm.txt
- po exportu se spustí dávka c:\berkelgm.bat (pokud neexistuje, vytvoří
se implicitní s upozorněním na její změnu)
a k prohlížení a tisku se nabídne kontrolní opis vygenerovaných dat
v dávce by mělo být provedeno kopírování vytvořeného souboru
c:\berkelgm.txt s případným přejmenováním do požadovaného adresáře
a spuštěn program pro export do vah, dodaný dodavatelem vah
- do exportu se zařadí zboží po splnění následujících podmínek:
a) datum změny v číselníku zboží novější než zadaný datum
b) číslo zboží 1 - 9999
c) ke zboží MUSÍ být přiřazen 6-ti místný čárkový kód 28xxxx, kde
xxxx je číslo zboží doplněné zleva nulami na délku 4 místa
d) v kartě zboží v záložce 5/Doplněk musí být u pole POS/Číslo váhy
nastavena nenulová hodnota
- v kartě zboží v záložce Q/Parametry mohou být zadány texty, které
budou vytištěny na samolepce typu 91 ve tvaru např.:
2druhý řádek
3třetí řádek
4čtvrtý řádek
5pátý řádek
6šestý řádek
7sedmý řádek
délka textu v každém řádku je max. 29 znaků, velká písmena budou
uvedena včetně diakritiky, u malých se ve váze diakritika odstraní

2005.01.25a / 06:00
01) POS / Čtení z váhy
- pokud vstupní pole obsahuje alespoň 1 hvězdičku, čtení údajů z váhy
neproběhne a zboží se zpracuje standardně
lze použít ke stornování řádku dokladu přečteného z váhy
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2005.01.07a / 12:00
04) POS - Čtení váhy
- pro libovolné množství, i pro 1,00 kg
- po přečtení množství se aktualizuje cena celkem

2003.06.26a / 09:00
01) POS
- při chybě váhy se řádek nezapíše

2003.06.25b / 18:00
02) POS - spolupráce s automatickou váhou
- v Servis / Konfigurace / POS / Váha
se zvolí COM port 1-4 a povolí spolupráce s váhou
(program je nutné ukončit a opětovne spustit)
- v číselníku zboží se u váženého zboží zaškrtne Číst hmotnost z váhy
- při zadání váženého zboží (číslem/názvem/EANem) se automaticky
z váhy sejme jeho hmotnost a nastaví jako počet MJ
v případě chyby se objeví hlášení a chybný řádek (s MJ=1.0) je
nutné vystornovat
- zrušena kombinace Ctrl+F3

2003.06.25a / 01:00
01) POS
- připravena funkce Ctrl+F3 pro vyžádání hmotnosti z váhy
- funkce zašle do váhy předepsaný povel pro vyslání hmotnosti
hmotnost se převezme do vstupního pole a doplní znakem '*' pro
zadání zboží - EANem / číslem / názvem
pro vyzkoušení je nutné do vstupního pole zadat '1' a stisknout
Ctrl+F3 - načtená váha by se měla zobrazit v informačním okně
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2002.12.14a / 00:30
01) POS
- pro váhové automaty omezen EAN 28 pouze na 281111
- na účtence se na 1. řádku tiskne jméno uživatele, na posledním
řádku info o IS
- v grafech je jako tržba započteno veškeré prodané zboží včetně
DPH a včetně vázaných obalů, v ostatních položkách jsou údaje bez
DPH
zboží 98760 a 98769-98775 tržbu neovlivňují
pro testování je nutné se přihlásit jako pokladna a v Konfiguraci
musí být zaškrtnuta pole"
Doklady / POS a Tisk POS
Servis / POS - Přímý tisk
- do číselníku zboží se automaticky doplní:

2002.12.13a / 13:13
01) POS
- EANy 240000 a 280000 fungují stejně jako EAN 291111
z váhových automatů

2002.06.10b / 12:00
03) Rozšířen výstup na váhy DIGI 25 ve tvaru:
WAFA1
WDAA1
WDBA1
WDBA1
WDBA1
WDBA1
WDBA1
WDBA1

B28000100000000
C997 L0030 X1230
B110 H1
I15
J0
K0
B1
C1200 DNazev zbozi 1
B2
C0200 DNazev zbozi 2
H1
I0200 Jingredience 1
H2
I0200 Jingredience 2
E1
F0200 Gspecial 1
E2
F0200 Gspecial 2
E3
F0200 Gspecial 3

- 11 v B110 je trvanlivost dní

2002.05.31b / 18:00
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02) Export na váhy - povolí 28xxxx i 29xxxx

2002.05.29a / 18:00
06) Váhové kódy - od pozice 8 se bere 5 míst jako množství a dělí se 1000.0

2002.05.05a / 12:00
01) Pro zboží definována další záložka - Parametry
- pro nastavení 2. až 7. řádku digitálních vah
Seznam parametrů:
B2C2radek
E1F2radek
E2F2radek
E3F2radek
H1I2radek
H2I2radek

2
3
4
5
6
7

1,2 ... identifikátor řádku B2/E1/E2/E3/H1/H2
3 ... označení velikosti písma
4 ... velikost písma
5, ... text řádku
pro nový řádek je nutné použít Ctrl+Enter

20.12.2001a/17:00
Doplněna funkce - Servis / Data / Export dat / Váhy
- zaškrtnutím lze zvolit výstup do C:\DIGI.DAT pro váhy DIGI25

2000.11.21a 08:00
3) do vah by měly jít jen položky zboží, které se od zadaného datumu
změnily

2000.11.19d 17:00
2) na váhy půjde pouze zboží s čárkovým kódem 28xxxx / 29xxxx
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2000.11.19b 15:00
1) do DIGI.DAT správně číslo zboží
2) export do DIGI.DAT lze omezit datumem poslední změny zboží

2000.11.19a 12:00
2) funkce pro generování souborů pro váhy doplněna o výstup do souboru C:\DIGI.DAT
určeném pro váhy DIGI (zatím jsou další pole samolepky prázdná)

2000.09.08a / 06:00
- pri exportu na vahy se pouzije EAN 28xxxx i 29xxxx

2000.09.02c / 17:30
- vahy:
- doplni cislo zbozi z CK
- v Konfiguraci doplnen parametr Tisk 42 znaku, pokud neni zaskrtnut, bere se
40 znaku (nazev zbozi na 18 mist) a na konci se vysle 1B 64 30

2000.09.02b / 16:30
- vahy:
- cislo zbozi se bere z 28xxxx z carkoveho kodu

2000.09.02a / 15:00
- vahy:
- do Servis / Konfigurace / Dalsi / POS / Vahy - data
lze pro vahy 1-16 doplnit nazev datoveho souboru vcetne uplne cesty
- v ciselniku zbozi lze v Doplnek
nastavit:
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POS / Cislo vahy ... 0-16
POS / Cislo zbozi ... 0 – 99999999
POS / Klavesa ... 0-999
POS / Typ ... 0-9, zatim implicitne tvar pro DIBAL
- v Servis / Export dat doplnena funkce Vahy, ktera vygeneruje datove
soubory

Postup váha CAS:
1) Pro připojení COM portu váhy se použije stejný ovladač jako pro
LCD
2) Do USB připojte redukci RS232/USB - automaticky se nainstaluje
nový COM port
3) Start / Nastavení / Ovládací panely / Systém / Hardware / Správce zařízení
Porty (COM a LPT)
- Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5) ... může být jiný COM port
- pravé tlačítko myši / Vlastnosti / Nastavení portu
9600 ... bity za sekundu
8 ... datové bity
žádná ... parita
1 ... počet stop bitů
žádné ... řízení toku - změnit na Hardwarové
OK
4) Ve spodní části váhy připojte konektor zdroje napájení
a 9-ti pinový konektor redukce RS232/USB a přitáhněte šroubky
5) Váhu umístěte na rovný povrch a podle návodu nastavte její
polohu
6) Připojte zdroj váhy k el. síti - na váze svítí červená kontrolka
akumulátor
7) Zapněte váhu tlačítkem vpravo dole - na váze proběhnou testy
a zobrazí se nulové hodnoty
8) Spustit manasNX.exe
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Servis / Konfigurace / POS
- v záložce Váhy
Port: COM5
Baud: 9600
Parity: N
Bits: 8
Stop bits: 1
SW Flow:
HW Flow:
zaškrtnout Povolit
9) Ukončete a znovu spusťte program

17

POS - připojená váha Welmec

17.1 LCD
2019.10.31a / 00:00
001) 1122 - POS - sekání displejů - Walmec
Vráceno umístění dávek *.BAT do původního adresáře z podadresáře \DATA
- zatím pouze pro jiné uživatele než 112016

2019.10.25c / 16:00
000) Kompletní distribuce
001) 1122 - POS - sekání displejů - Walmec
- upravena komunikace programu s LCD pomocí dávky MISPOS02.BAT
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17.2 POS - připojená váha Welmec
2019.01.23a / 00:00
001) manasPOSnx.exe + manasPOSnx ... uschovna.cz
manasPOSnx.exe + manasPOSnx - verze pro EET 11.67 ... uschovna.cz
003) připojené váhy
- certifikováno
- poslední úpravy dle požadavků
# = hmotnost zadaná ručně
& = váhová etiketa

2019.01.18a / 00:00
001) manasPOSnx.exe ... uschovna.cz
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
- počítání počtu mřížek a ampersandů na účtence
- informační řádky k nim dole jen pokud jsou použity
- nový informační řádek k mřížce
Hmotnost zadaná ručně
- mřížku jen pro ruční zadání hmotnosti
NE pro vstup váhou

2019.01.16d / 17:00
001) manasPOSnx.exe ... uschovna.cz
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
- LCD + účtenka pro vážené zboží

2019.01.16c / 12:00
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001) manasPOSnx.exe ... uschovna.cz
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
- řádek na LCD ořezán na 20 znaků

2019.01.16b / 10:00
001) manasPOSnx.exe + manasNX.exe ... uschovna.cz
manasPOSnx.exe + manasNX.exe ... AutoUpgrade
manasPOSnx.exe + manasNX.exe pro EET 11.67 ... uschovna.cz
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
- lépe ošetřena práce s novou verzí DLL

2019.01.15a / 00:00
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků

2019.01.14a / 00:00
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
- MJ na LCD, účtence i modré POS převedeno na malá pímena
- 3 desetinná místa pro vážené zboží

2019.01.13a / 00:00
001) manasPOSnx.exe ... uschovna.cz
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
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- sjednocení zobrazení množství
- úprava účtenky
- pro připojenou váhu se nastaví automaticky tisk na účtenku s šířkou 40 znaků
- šířku 40 znaků nastavte v konfiguraci v každém případě, aby byl tisk jednotný
podle nového návrhu

2018.12.20a / 00:00
001) připojené váhy
- úpravy dle požadavků

2018.12.19a / 00:00
001) připojené váhy
- úpravy dle požadavků

2018.12.18a / 00:00
001) připojené váhy
- úpravy dle požadavků

2018.12.17a / 00:00
001) manasNX.exe + manasPOSnx.exe ... běžný AutoUpgrade
manasNX.exe + manasPOSnx.exe ... uschovna.cz pro MO Hruška EET 11.67
002) připojené váhy
- úpravy dle požadavků
- upraven tvar účtenky a zobrazení na LCD

2018.12.05c / 00:00
001) manasPOSnx.exe
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- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL

2018.12.05b / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- doplněno logování stavu komponenty BlockSerial
- lépe ošetřeno použití komponenty BlockSerial

2018.12.05a / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- doplněno logování programu
- doplněno logování stavu komponenty BlockSerial

2018.12.04i / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- mazání Panelu při zapis_display po Enter ve vstupním poli a před oknem Zaplacení
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2018.12.04h / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- mazání Panelu při zapis_display bez ohledu na nastavení INI_Welmec_zapis_display1,2,3
tedy vždy

2018.12.04g / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
doplněny INI parametry do manas.ini ([Vahy]) - ručně doplňte a nastavte:
číselná hodnota 0 = vypnuto / 1 = zapnuto
[Vahy]
INI_Welmec_zapis_display1=0
INI_Welmec_zapis_display2=0
INI_Welmec_zapis_display3=0
zapněte (=1) postupně pro ověření mazání displeje na panelu

2018.12.04f / 00:00
001) manasPOSnx.exe + manasNX.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- doplněny logy pro práci s LCD

2018.12.04e / 00:00
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001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- doplněny logy pro parametry Display
- vypnul jsem přidané mazání původního LCD

2018.12.04d / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání
- zapis_display - zablokováno
- doplněny logy pro parametry Display

2018.12.04c / 00:00
001) manasNX.exe + manasPOSnx.exe + sep_vaha.dll
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) Váhy - POS
- před zadáním neváženého zboží se vynuluje Display váhy - Panel

2018.12.04b / 00:00
001) manasNX.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
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002) Konfigurace vah
- do Timeout pro Display doplněna hodnota 1

2018.12.04a / 00:00
001) manasNX.exe + manasPOSnx.exe + sep_vaha.dll
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání

2018.12.03c / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání

2018.12.03b / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) úpravy vah dle zadání

2018.12.03a / 00:00
001) manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) Pokud DLL neexistuje, po startu manasPOSnx.exe se zobrazí:
Nepodařilo se načíst knihovnu sep_vaha.dll - program bude ukončen!
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2018.12.02a / 00:00
001) manasNX.exe + manasPOSnx.exe + sep_vaha.dll
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
002) Poznámka k testování vah:
a) všechny parametry vah jsou lokální
b) parametry vah lze nastavit v manasNX.exe
c) po změně parametrů je nutné manasNX.exe ukončit a spustit znovu, i jen pro Test Welmec
funkcí, aby se změna parametrů projevila (například načtením DLL)
d) manasNX,exe i manasPOSnx.exe by pro nastavení parametrů a testování vah měly
být umístěny v adresáři programu
e) k testování a použití vah slouží POUZE manasPOSnx.exe
003) Aktuální verze sep_vaha.dll
CRC CA6D1FE3
2.12.2018
004) Jak ručním zásahem do lokální konfigurace vypnout použití připojené váhy
- soubor manas.ini v adresáři programu (tam kde je manas*.exe) otevřete v notepad.exe
- jde o textový soubor
- vyhledejte INI_Vaha_VelikostFontu:
Př.:
[Vahy]
INI_Vaha_VelikostFontu=10
- hodnotu 10 (= práce s připojenou váhou) změňte na 1 a soubor uložte
005) Aktivován zaškrtávací parametr:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy / Zobraz panel váhy v POS
pokud parametr není zaškrtnut, panel váhy se v okně POS nezobrazí
006) Aktivovány parametry pro LCD zobrazovač v rámci DLL:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy / Display
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- pokud není zaškrtnuto zaškrtávací pole Povolit, je do parametru Timeout dosazena
hodnota 0 a LCD zobrazovač v rámci DLL není použit
- pokud je pole Povolit zaškrtnuto, je obsluha LCD zobrazovače zapnuta přes DLL
znaková sada se zvolí v záložce LCD/Displej v poli LCD, kde se zvolí
ASCII / L2 / KK / 1250
jiné parametry v záložce LCD/Displej nemají na obsluhu LCD z DLL vliv
- pro testování vah pole Povolit nechejte nezaškrtnuté - obsluha LCD bude stejná jako
dříve
007) Pokud je připojená váha vypnuta
VelikostFontu <> 10 ... parametr je lokální
nehlásí se při startu manasNX.exe i manasPOSnx.exe nic, včetně neexistence DLL nebo chybné
CRC DLL
v tomto případě se nezobrazí ani panel váhy v modré POS

2018.12.01a / 00:00
001) manasNX.exe + manasPOSnx.exe + sep_vaha.dll
- zasláno přes uschovna.cz
- není určeno pro nejnovější verzi EET DLL
- manasNX.exe slouží POUZE pro nastavení konfigurace POS, není určeno pro POS ani pro
připojenou váhu!
- pro POS a připojenou váhu je určen POUZE manasPOSnx.exe!
002) Připojené váhy
01) Použita aktuální verze sep_vaha.dll
Verze legálně relevantního modulu sep_vaha.dll: verze 2018-11-29 CRC AA8B69A0
nastaveno odpovídající požadované CRC: AA8B69A0
02) POS
- Verze legálně relevantního modulu sep_vaha.dll
- doplněna mezera mezi textem z konfigurace
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- dole uprostřed doplněn panel pro zobrazení informací z váhy
aktivováno, ale bez fyzické připojené váhy nic nezobrazuje
- Cena Kč/MJ
- v řádcích mimo vážené zboží doplněna skutečná MJ zboží z karty zboží
03) Konfigurace - Váhy - LCD zobrazovač
- doplněno nastavení parametrů LCD zobrazovače - Display
- Protokol - EPSON / DSP-800 / ED-2500 / FL-2025
- Port
- COM01 - COM15
- BaudRate - 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400
- DataLength - 7 / 8
- StopBit - 1 / 2
- Parity
-N/ O/ E
- Timeout - 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
- zaškrtávací pole Povolit
- pokud není zaškrtnuto, zobrazují se údaje na LCD zobrazovači stejně jako dříve,
ne z DLL
- při zaškrtnutí je LCD zobrazovač obsloužen z DLL
- zatím zablokováno bez ohledu na Povolit, Timeout nastaven na 0
- doplněno zaškrtávací pole - Zobraz panel váhy v POS
- při zaškrtnutí je v POS dole zobrazen panel s údaji z váhy z DLL
- doplněna testovací funkce
Zobraz Display
po stisknutí v panelu pod tlačítkem zobrazí údaje z váhy z DLL
04) Váhy
- správně se nastaví protokol váhy: NIXDORF / DIALOG04 / DIALOG06
- funkci hmotnost je předána CenaMJ a NazevZbozi z řádku dokladu
05) Spuštění POS (manasPOSnx.exe) - konkrétní POS na základě hesla:
- při problémech s připojenou váhou se mohou zobrazit následující hlášení:
- Nepodařilo se otevřít port pro komunikaci s váhou [#x] - program bude ukončen!
- když se nepodařilo váhu připojit
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- Chyba inicializace knihovny sep_vaha.dll, nelze používat automatický přenos hmotnosti
- CRC:[...je...]/[...má být...] - program bude ukončen!
- když nesouhlasí CRC DLL váhy
- v obou případech se program ukončí ještě před zobrazením okna POS a je nutné v Konfiguraci
v manasNX.exe nastavit pro připojenou váhu správné parametry
nebo vypnout použití přípojené váhy v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy
do parametru Velikost fontu... nastavit jinou hodnotu než 10
v adresáři programu může také chybět správná verze sep_vaha.dll

2018.11.25a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasPOSnx.exe + manasNX.exe
- zasláno přes uschovna.cz

2018.11.08a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasPOSnx.exe + manasNX.exe
- manasPOSnx.exe + manasNX.exe pro EET DLL 11.67 ... bude samostatně
- manasNX.exe slouží POUZE k nastavení konfigurace
- manasPOSnx.exe je POS s možností připojené váhy
- zasláno přes uschovna.cz
- upraveno zaokrouhlení celkové částky v řádku v "modré POS"
- upravena kontrola CRC DLL knihovny sep_vaha.dll
- Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy - pouze v manasNX.exe
- doplněny 2 lokální parametry:
- Protokol:
0 - NIXDORF
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1 - DIALOG04
2 - DIALOG06
- Certifikát
text, který se v "modré POS" dole připojí k info o certifikátu

2018.11.05a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- upravena velikost informace o DLL v modré POS
- upraveno hlášení o chybném CRC
- ... automatickou váhu nelze použít! Zadejte hmotnost ručně.

2018.11.04a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
- v okně "modré POS" dole uprostřed zobrazen text, pokud je použita DLL pro připojenou váhu:
Verze legálně relevantního modulu sep_vaha.dll: verze 2018-10-05 CRC 17319958
- v okně "modré POS" je při vážení pomocí připojené váhy kontrolováno CRC použité DLL knihovny
pokud nesouhlasí, je zobrazeno hlášení a řádek s váženým zbožím není automaticky vytvořen
a je nutné jej zadat ručně
- u LCD upravena čeština

2018.11.03a / 00:00

001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasPOSnx.exe
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- zasláno přes uschovna.cz
- upraven pravý sloupec v "modré POS"
- LCD - upraveno dle zadání:
Banány
34,86Kč
2.063kg 16.90Kč/kg

2018.11.01b / 15:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasNX.exe + manasPOSnx.exe + DLL
- zasláno přes uschovna.cz
- upravena reakce na chybu '00'

2018.11.01a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasNX.exe + manasPOSnx.exe + DLL
- zasláno přes uschovna.cz
- doplněno logování hmotnosti, účtenky i LCD

2018.10.31a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
manasNX.exe + manasPOSnx.exe + DLL
zasláno přes uschovna.cz

2018.10.28a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz
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- upravena obrazovka "modré" POS pro vážené zboží připojenou váhou
- upraveno zobrazení na LCD POS pro vážené zboží připojenou váhou
- upravena účtenka POS pro vážené zboží připojenou váhou
R1/75
29.10.2018 21:25:20
----------------------------------ABC
1* 45.00 45.00b
#Tlačenka vý 1.234kg* 147.00Kč/kg
181.40Kčb
----------------------------------Celkem
Kč
226.40
Zaokrouhlení
Kč
-0.40
Po zaokrouhlení
Kč
226.00
===================================
Zaplaceno hotově
Kč
226.00
DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%
# = vážené zboží připojenou váhou

2018.10.27a / 00:00
001) Testovací verze pro připojené váhy Welmec
- manasNX.exe + manasPOSnx.exe
- zasláno přes uschovna.cz

2018.10.03a / 00:00
002) Připojené váhy Welmec
- použita aktuální verze sep_vaha.dll
- doplněno do manasPOSnx.exe
- POS, tady se připojená váha bude používat
- manasNX.exe je nadstavba POS a neslouží jako pokladna, proto je funkce POS pouze pro Admin
a ne pro reálný provoz POS

2018.10.01a / 00:00
002) Připojené váhy Welmec
- v konfiguraci doplněn Timeout 0-9999 ms, implicitně 200 ms
- sep_vaha.dll se připojí dynamicky, pokud jsou váhy Welmec nastaveny v konfiguraci (10)
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- ošetřeny stavy, kdy DLL neexistuje v adresáři programu nebo se nepodařilo otevřít port pro
komunikaci s váhou
- načtení hmotnosti z váhy dostupné přímo v POS, zatím v manasNX.exe

2018.08.24a / 00:00
001) Uživatel 112016
- pracovní testovací verze vah

2018.08.23b / 10:00
002) Uživatel 112016
- bez nutnosti sep_vaha.dll
- váhy budou zatím laděny nezávisle na distribuci programu

2018.08.20b / 08:00
002) Uživatel 112016
- testovací verze vah Welmec
- sep_vaha.dll není součástí programu, ale distrbuce, včetně AutoUpgrade
- testovací funkce - Zobraz CRC32 - sep_vaha.dll
zobrazí CR32 použité DLL
Př. pro verzi DLL z 30.07.2018:
CRC32 [C:\_manas\sep_vaha.dll] = [9B1E291E]

2018.08.20a / 00:00
002) určeno pro opravu chybějící sep_vaha.dll při spuštění programu pro všechny uživatele

2018.08.19a / 00:00
002) Uživatel 112016
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- testovací verze vah Welmec
- zatím pouze v manasNX.exe
- definitivní verze bude v manasPOSnx.exe
- DLL sep_vaha.dll je součástí programu a sama se rozbalí při spuštění programu
- k certifikaci (nebudeme sami provádět) připravíme veškeré nezbytné podklady dle zaslaných
materiálů
- ladění proběhne v POS - modrá obrazovka
- ladění komunikace s váhou v protokolu NIXDORF proběhne v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Váhy
- Velikost fontu / 10 = váhy Welmec
- pro použití váhy Welmec s protokolem Nixdorf se nastaví hodnota 10 a nastaví se další červeně
uvedené parametry v záložce
- nastavení parametrů
- protokol = NIXDORF
- Timeout = 200 ms
- testovací funkce - Zobraz hmotnost Welmec
POZOR !!!
po změně parametrů je před spuštěním Zobraz hmotnost Welmec nutné program ukončit a znovu
spustit

17.3 Připojená váha
V roce 2018 mimo jiné připravujeme:
4) připojené váhy k ES manas
- v roce 2018 připravíme podklady pro certifikaci programu k použití připojených vah
- připojené váhy k programu, které nemají dříve provedené cejchování i pro rok 2018,
nesmí od 1.1.2018 předávat váhu automaticky do programu, váha musí být zadána
ručně ve vstupním poli POS - např. 0.123 x zboží, kde 0.123 je 0.123 kg
pro cenu MJ zboží v kilogramech

FAQ - Váhy - připojené váhy k ES manas od 1.1.2017
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verze textu k: 2016.10.26a
1) od 1.1.2017 je nutné mít pro každý typ váhy, která je připojena přímo
k počítači s ES manas, certifikát
certifikaci typů vah s programem bude zajišťovat firma Hruška s.r.o.
s podklady ode mne za ES manas až v roce 2017/2018
je tedy nezbytně nutné do 31.12.2016 provést pravidelnou
kalibraci/certifikaci/údržbu všech vah, připojených přímo k ES manas,
které používáte, aby bylo možné váhy používat s ES manas i
od 1.1.2017 až do doby certifikace 2017/2018
tuto činnost prosím koordinujte přímo s Hruška s.r.o. a se
správcem Vašeho pokladního systému
certifikace bude provedena POUZE pro typy připojených vah, které
používá Hruška s.r.o., pro jiné typy vah pouze na Vaše náklady
(náklady na certifikaci za 1 typ váhy připojené k ES manas
jsou 60 - 100 tisíc Kč pro certifikační organizaci)
2) zašlete nám prosím mailem seznam typů vah, které používáte nebo je
plánujete používat a tyto váhy jsou připojeny k ES manas
(počítači, na kterém je ES manas spuštěn)

17.4

Zadání hmotnosti automaticky s připojenou váhou
001) V kartě zboží v číselníku zboží v záložce
Uživatel uprostřed nahoře zaškrtněte pole
Číst hmotnost z váhy
tím se aktivuje automatické načtení hmotnosti
zboží z připojené váhy
002) Zadání ve vstupním poli POS
stačí zadat zboží:
- číslem
- názvem ... výběr ze seznamu
- pomocí EAN
a do nového řádku dokladu se automaticky zapíše
údaj o zboží a jeho automaticky načtené
hmotnosti z připojené váhy
Př.:
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7112 <Enter>
7112 je číslo zboží
zadává se bez mezer

17.5 Zadání hmotnosti ručně bez připojené váhy
001) V kartě zboží v číselníku zboží v záložce
Uživatel uprostřed nahoře zrušte zaškrtnutí
pole:
Číst hmotnost z váhy
tím se deaktivuje automatické načtení hmotnosti
zboží z připojené váhy a hmotnost lze zadat
ručně
002) Zadání ve vstupním poli POS
hmotnost * zboží
hmotnost je reálné číslo v kilogramech
zboží lze zadat:
- číslem
- názvem ... výběr ze seznamu
- pomocí EAN
Př.:
0.123 * 7112 <Enter>
0.123 je hmotnost zboží v kilogramech
7112 je číslo zboží
zadává se bez mezer
003) v konfiguraci programu lze omezit zadání
hvězdičky:
Servis / Konfigurace / 3.POS / POS NEW
i rozsah zadávaného číslo (hmotnost):
Servis / Konfigurace / 3.POS / POS NEW
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Restaurační systém

18.1 BON
2010.12.13a / 00:00
003) Restaurační systém - BON
- tisk řádků v opačném pořadí - tak jak byly pořízeny
- pro stejné pořadí zadaných řádků na paragonu zaškrtněte lokální parametr
Pořadí jako na obrazovce
v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk

2010.12.01b / 07:00
001) Restaurační systém
- po odchodu ze stolu se automaticky vytiskne BON s novými položkami
- upraveno

2010.12.01a / 00:00
001) Restaurační systém
- po odchodu ze stolu se automaticky vytiskne BON s novými položkami

2010.10.04a / 21:00
002) Znakový tisk BONu pro Restauraci přes mustr
- lze použít stejná pole mustru jako pro účtenku, mimo:
3 011 - 3 173
3 232 - 3 234
- nastavení v konfiguraci je provedeno krokem 001)
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- nastavení mustru BON:
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry uživatelské
doplňte větu 6662 s názvem Znakový tisk BONu pro Restauraci
a do záložky Obsah zadejte následující mustr (jen řádky začínající 1/2/3)
a potvrďte zápis věty "faječkou" v navigačních tlačítkách:
Příklad mustru: BON
1^018
1^019
1^017
1
1================================
2^102@@@@
^067@@@@ x
^107@@@@
2^032@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2^109@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2================================
3Poznámka:
3^215@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^237@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^238@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^239@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^240@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^241@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^242@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^243@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3^244@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
pole 3^237 - 3^244 je prvních 8 zadaných poznámek k dokladu, pokud
bývá zadáno více poznámek, doplňte další řádky pole 3^245 - 3^268
Tvar tisku je potom následující:
Stůl: 9
Doklad: 04.10.2010 19:38:28/11
Obsluha:
================================
19:38:26
1.000 x
17012
guláš-MENU 88,================================
19:38:23
1.000 x
18001
Svíčková na smetaně
================================
Poznámka:
Restaurační Systém www.manas.info

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1765

1766

ES manas 2022 - Technická dokumentace

003) Pro restaurační systém se tiskne BON s novými položkami kuchyně
automaticky po ukončení zadávání pro stůl

2010.08.30a / 00:00
005) Restaurační systém - BON
- upraven dvojitý tisk
- tiskne se kromě TXT zároveň v PDF
- datum a čas je uveden aktuální při tisku

2010.08.03a / 13:00
001) Upraven tisk BONu
002) Pro uživatele 114997 a 114998 se tiskne BON s doplněnými řádky dokladu po ukončení práce
s dokladem stolu
v některé z dalších verzí programu doplníme parametr do konfigurace

2010.08.02b / 13:00
001) Restaurační systém - BON
- BON je pokyn kuchyni k přípravě objednaných jídel
je možné jej tisknout na hlavní POS tiskárně nebo na vzdálené tiskárně v kuchyni
na BON se tisknou pouze ty řádky z dokladu, které mají za odpovídající skupinu zboží
nastavenu v číselníku skupin zboží ve sloupci BON hodnotu 1 (pole Stav)
ke každému řádku dokladu lze doplnit krátkou poznámku (max. 32 znaků) - viz funkce 048
dále lze pomocí funkce 035 postupně doplňovat řádky poznámek k dokladu, každý řádek
je na začátku doplněn časem jeho zadání
na BONu jsou řádky doplněny na začátku časem pořízení řádku
na BONu jsou řádky dokladu a na závěr řádky postupných poznámek (Poznámka velká)
uvedeny v pořadí, jak byly postupně pořízeny
- datum a čas vytvoření dokladu POSTOP1 je uveden v hlavičce dokladu v poli DatumPlatby2
je uveden na začátku BONu
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- datum a čas posledního tisku BONu je uveden v hlavičce dokladu v poli DatumPlatby3
slouží k tisku nových řádků dokladu od posledního tisku BONu
- doplněny funkce pro tlačítka POSTOP
048 - BON - Poznámka k řádku dokladu
035 - BON - Poznámka velká
... k dokladu lze postupně přidávat řádky poznámek
049 - BON - Tisk na POS tiskárně
... tisk bonu na tiskárně
050 - BON - Tisk v kuchyni
... tisk bonu na vzdálené tiskárně v kuchyni
... tato funkce bude odblokována v některé z dalších verzí programu
051 - BON/NEW - Tisk na POS tiskárně
... tisk bonu na tiskárně - od posledního tisku
... Poznámka velká se tiskne celá bez časového omezení
052 - BON/NEW - Tisk v kuchyni
... tisk bonu na vzdálené tiskárně v kuchyni - od posledního tisku
... Poznámka velká se tiskne celá bez časového omezení
... tato funkce bude odblokována v některé z dalších verzí programu

18.2 Data
2010.11.29a / 18:00
001) Restaurační systém
- lze nastavit průběžné (trvalé) tabulky bez ohledu na měsíc a rok
xxA_X_pp
xxABY_pp
rozbory tak lze provádět za libovolný časový úsek (od 01.11.2010)
účty a osobní účty lze nechávat otevřené i přes zlom měsíce a roku

2010.08.04b / 22:00
004) Restaurační systém - Stoly - doklady a jejich řádky
- řádky dokladu jsou k dokladu přiřazeny ne podle Datumu dokladu jako v POS,
ale podle datumu pořízení dokladu - každý doklad by měl být uzavřen v měsíci,
kdy byl pořízen, nesmí být ale doplňován v měsíci následujícím !!!
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je to z toho důvodu, že doklad je tvořen hlavičkou a řádky, hlavička dokladu
je v roční tabulce, řádky jsou ale v tabulce měsíční a doklad tak NESMÍ obsahovat
řádky pořízené ve více měsících!!!
problém nastává na přelomu měsíce, v aktuálním měsíci se NESMÍ doplňovat řádky
do otevřených dokladů, které obsahují řádky měsíce minulého

18.3 Doklad
2010.11.17a / 12:00
001) manas7.exe
- pro restaurační systém se datum dokladu nenastavuje na datum poslední
aktualizace

2010.08.03b / 13:00
002) Restaurační systém - seznam dokladů stolu
- upraveny sloupce, zobrazuje se:
Číslo dokladu
Datum a čas dokladu
Obsluha ... číslo obsluhy (uživatele)
Řádků ... počet řádků dokladu
Kč ... celková částka za doklad

2010.08.03a / 13:00
003) POSTOP - při vstupu do prázdného dokladu se nastaví datum dokladu na aktuální datum

2010.02.17b / 15:00
003) Restaurační systém
- v seznamu dokladů zobrazeny pouze širší sloupce:
Číslo ... číslo dokladu
Datum ... datum a čas poslední změny dokladu
ZmenaKdo ... číslo obsluhy při poslední změně dokladu
004) Restaurační systém
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- na konci účtenky uvedeno jméno obsluhy
Př.:
Obsluhoval Vás: Jan Novák

18.4

Druhy dokladů
FAQ - Restaurační systém - druhy dokladů
xx - V - true - Stůl xxx
25 - 99
A0 - A9
B0 - B9
C0 - C9
D0 - D9
E0 - E9
F0 - F9
G0 - G9
H0 - H9
I0 - I9
J0 - J9
K0 - K9
L0 - L9
M0 - M9
N0 - N9
P0 - P9
Q0 - Q9
S0 - S9
T0 - T9
U0 - U9
W0 - W9
X0 - X9
Y0 - Y9
Z0 - Z9

25 - 99
100 - 109
110 - 119
120 - 129
130 - 139
140 - 149
150 - 159
160 - 169
170 - 179
180 - 189
190 - 199
200 - 209
210 - 219
220 - 229
230 - 239
240 - 249
250 - 259
260 - 269
270 - 279
280 - 289
290 - 299
300 - 309
310 - 319
320 - 329

18.5 Konfigurace
2010.07.22b / 11:00
001) Servis / Konfigurace
- pro Restaurační systém se nastaví záložka
Dotykový Restaurační systém
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2010.07.22a / 00:00
003) Servis / Konfigurace
- doplněna záložka
Dotykový Restaurační systém
s přímou volbou nejpoužívanějších voleb konfigurace
Firma - Základní údaje
Tisk
Zabezpečení
Číselník Zboží
Číselník Zboží - Výběr
Číselník Zboží - Sloupce
Definice tlačítek dotykové POS
Rychlá volba - 3 x 9
START Okno - 1. sloupec
START Okno - 2. sloupec
START Okno - 3. sloupec
START Okno - 4. sloupec
START Okno stoly 9x9
Tisk - POS
POS NEW
POS

18.6 Nákupní seznam
2010.01.30a / 00:00
002) POSTOP / Restaurace - NS - Nákupní seznam
- doplněno tlačítko NS - Nákupní seznam
(původní tlačítko RV5 - uprostřed vpravo)
na POS tiskárnu vytiskne přehled o zboží
a jeho zásobě, u něhož je zásoba menší
než minimální zásoba nastavená v kartě zboží
po dobu provádění funkce je zobrazeno výrazné
Moment prosím ...
Př.:
POS - Nakupni seznam
zbozi skladem pod minimalni zasobou
===================================
2 - Miluse Vocilkova
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29.1.2010 18:46:57
Cislo Nazev zbozi
Zasoba/Min.z.MJk
===============================================
201 A zbozi 5%
78/
100 #
===============================================
Uvedena aktualni zasoba v MJ,
# mensi nez kriticka

18.7 Nový doklad
2010.12.05b / 14:00
001) Restaurační systém - Rozdělení dokladu (Nový doklad)
- jsou uvedeny pouze řádky s nenulovým množstvím seřazené podle názvu zboží
- řádky se stejným číslem zboží a cenou za MJ jsou sloučeny
- v hlavičce dokladu se nastaví správně sloupce Řádků a Kč
- opraven tisk HTML dokladu

2010.11.22a / 23:00
007) Restaurační systém - Rozdělení dokladu
- dole je možné zaškrtnout pole
Placeno platební kartou
při zaškrtnutí se na dokladu vygeneruje zápis o platbě platební kartou a celková
částka dokladu k úhradě je nulová

2010.11.17a / 12:00
001) manas7.exe
- Rozdělení účtu - Nový doklad v restauračním systému
- správně nastaví obsazené stoly

2010.11.11a / 19:00
003) Restaurační systém - rozdělení dokladu
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- doplněno tlačítko >> pro přesun všech řádků původního dokladu do
nového dokladu
- po potvrzení dotazu
- doplněna funkce přesunu zvolených řádků dokladu na jiný zvolený stůl
- Na stůl

2010.10.22a / 17:00
001) Restaurační systém
- Nový doklad - rozdělení dokladu
- doplněn tisk 2x
- doplněn TXT tisk přes mustr

2010.08.02a / 00:00
002) Přesun části dokladu do nového dokladu + Storno + Přesun části dokladu na jiný stůl
- funkce ND - Nový doklad rozšířena o:
- Storno
- požadované množství z požadovaných řádků dokladu z levé části se přesune
do pravé a tlačítkem Storno se na dokladu zruší - Stornuje
- Na stůl
- postupuje se stejně jako při přesunu požadovaného množství z požadovaných řádků
dokladu na nový doklad - v tomto případě se vpravo zvolí stůl a tlačítkem
Na stůl se nový doklad vytvoří na něm a zůstane otevřen
tato funkce bude odblokována v některé z dalších verzí programu
- u všech 3 funkcí doplněn dotaz na jejich provedení
- oprávnění je u nových 2 funkcí stejné jako u funkce původní
- zvolený řádek dokladu v levé i pravé části výběru i stůl lze zvolit dotykově,
dotykově lze ovládat i posuvníky

2010.02.17b / 15:00
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005) Restaurační systém - ND - rozdělení dokladu
- při přepnutí na jiný stůl a návrat k původnímu stolu se otevře
poslední neuzavřený doklad
platí i při ukončení a znovuspuštění programu
při prvním spuštění je nutné poslední neuzavřený doklad pro každý stůl
vybrat ručně, dále se již bude pamatovat

2010.01.22c / 16:00
002) Restaurace - Nový doklad (rozdělení dokladu)
- nový doklad se automaticky vytiskne na tiskárně
- poslední zůstatek na původním dokladě se vytiskne samostatně

18.8 Otevřené stoly
2010.09.14b / 12:00
002) Restaurační systém
- u otevřených stolů se změní font názvu stolu na šikmý podtržený

18.9 Platba platební kartou
FAQ - Restaurační systém - postup doplnění platby platební kartou
- platba kreditní kartou je realizována pomocí speciálního zboží
98770 - Platební karty
např. pokud je částka dokladu 35,-- Kč a doklad je placen platební
kartou, doplní se na doklad řádek:
-1 * 35.00 * 98770
celková částka k úhradě tak bude nulová a zároveň bude platba
kreditní kartou evidována pro rozbory POS
- pro doplnění platby platební kartou nejprve v kartě zboží
98770 - Platební karty (apod.)
nastavte Cena02 na 1 Kč
potom nalezněte neuzavřený doklad (v seznamu dokladů není černý)
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se stejným datumem jako doklad, ke kterému potřebujete informaci
o platbě platební kartou připojit (původní doklad je již uzavřen = černý)
a doplňte do něj řádek:
-35*98770
tedy záporně částku původního dokladu na číslo zboží 98770
(častka bude uložena v poli MnozstviMJ, protože na POS nelze
při prodeji nastavit cenu za měrnou jednotku - ta je v kartě zboží
nastavena na 1,-- Kč a celkem tedy jde o požadovaných 35,-- Kč)
doklad potom vytiskněte, v datumu dokladu se platba platební kartou
projeví v rozborech

18.10 Prodej za zdrojovou cenu
2010.09.09a / 16:00
001) Restaurační systém - prodej za zdrojovou cenu pro stoly 90-99
- upraveno

2010.08.04b / 22:00
002) Restaurační systém - prodej za zdrojovou cenu pro stoly 90-99
- zapne se v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / POS
zaškrtnutím pole:
Pro stoly 90-99 výdej za Cena00 + DPH (Typ ceny 37),
v Cena00 je nastavena cena receptury ve zdrojových cenách bez DPH

2010.07.30a / 18:00
002) Restaurační systém - prodej za zdrojovou cenu pro stoly 90-99
- zapne se v:
Servis / Konfigurace / 3. POS / POS
zaškrtnutím pole:
Pro stoly 90-99 výdej za zdrojovou cenu
Při zaškrtnutí se použije při prodeji pro stoly 90-91 (může být použito
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např. pro osobní účty pro obsluhu) místo standardní prodejní ceny Cena 02
(prodejní cena včetně DPH) cena zdrojová (průměrná nákupní) a pokud je nulová
tak poslední nákupní cena a pokud i ta je nulová tak běžná prodejní cena Cena 02.
Zdrojová cena i poslední nákupní cena jsou v kartě zboží uvedeny bez DPH
a při jejich použití je k nim připočteno DPH a výsledná cena je zaokrouhlena
na halíře.

18.11 Receptury
===================================================
CČ: ZR
Druh: PAR1
Typ: PAR1
Název: Číselník zboží - receptury
Soubor: as__RCP1
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Restaurační systém - Přepočítej receptury
Funkce: Servis / Číselníky / Číselník zboží / Karta zboží / Uživatel - Receptura
--------------------------------------------------ZR Cislo ,,, Int32 / index ... karta ...
ZR Cislo32 ,,, ShortString/32 / index
ZR Cislo32A ,,, ShortString/32 / index
ZR Cislo32B ,,, ShortString/32 / index
ZR Cislo32C ,,, ShortString/32 / index
ZR Cislo32D ,,, ShortString/32 / index ... karta ...
ZR CisloA ,,, Int32 / index
ZR CisloB ,,, Int32 / index
ZR CisloC ,,, Int32 / index
ZR CisloD ,,, Int32 / index ... karta ... recept celkem cena suroviny * 100
ZR Currency_01 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 01
ZR Currency_02 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 02
ZR Currency_03 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 03
ZR Currency_04 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 04
ZR Currency_05 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 05
ZR Currency_06 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 06
ZR Currency_07 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 07
ZR Currency_08 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 08
ZR Currency_09 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 09
ZR Currency_10 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 10
ZR Currency_11 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 11
ZR Currency_12 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 12
ZR Currency_13 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 13
ZR Currency_14 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 14
ZR Currency_15 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 15
ZR Currency_16 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 16
ZR Currency_17 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 17
ZR Currency_18 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 18
ZR Currency_19 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 19
ZR Currency_20 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 20
ZR Currency_21 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 21
ZR Currency_22 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 22
ZR Currency_23 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 23
ZR Currency_24 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 24
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ZR Currency_25 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 25
ZR Currency_26 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 26
ZR Currency_27 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 27
ZR Currency_28 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 28
ZR Currency_29 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 29
ZR Currency_30 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 30
ZR Currency_31 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 31
ZR Currency_32 ,,, Currency ... karta ... recept zdrojová cena MJ 32
ZR DateTime_01 ,,, DateTime
ZR DateTime_02 ,,, DateTime
ZR DateTime_03 ,,, DateTime
ZR DateTime_04 ,,, DateTime
ZR DateTime_05 ,,, DateTime
ZR DateTime_06 ,,, DateTime
ZR DateTime_07 ,,, DateTime
ZR DateTime_08 ,,, DateTime
ZR DateTime_09 ,,, DateTime
ZR DateTime_10 ,,, DateTime
ZR DateTime_11 ,,, DateTime
ZR DateTime_12 ,,, DateTime
ZR DateTime_13 ,,, DateTime
ZR DateTime_14 ,,, DateTime
ZR DateTime_15 ,,, DateTime
ZR DateTime_16 ,,, DateTime
ZR DateTime_17 ,,, DateTime
ZR DateTime_18 ,,, DateTime
ZR DateTime_19 ,,, DateTime
ZR DateTime_20 ,,, DateTime
ZR DateTime_21 ,,, DateTime
ZR DateTime_22 ,,, DateTime
ZR DateTime_23 ,,, DateTime
ZR DateTime_24 ,,, DateTime
ZR DateTime_25 ,,, DateTime
ZR DateTime_26 ,,, DateTime
ZR DateTime_27 ,,, DateTime
ZR DateTime_28 ,,, DateTime
ZR DateTime_29 ,,, DateTime
ZR DateTime_30 ,,, DateTime
ZR DateTime_31 ,,, DateTime
ZR DateTime_32 ,,, DateTime
ZR DatumVytvoreni ,,, DateTime ... karta ...
ZR Double_01 ,,, Double ... karta ... recept množství 01
ZR Double_02 ,,, Double ... karta ... recept množství 02
ZR Double_03 ,,, Double ... karta ... recept množství 03
ZR Double_04 ,,, Double ... karta ... recept množství 04
ZR Double_05 ,,, Double ... karta ... recept množství 05
ZR Double_06 ,,, Double ... karta ... recept množství 06
ZR Double_07 ,,, Double ... karta ... recept množství 07
ZR Double_08 ,,, Double ... karta ... recept množství 08
ZR Double_09 ,,, Double ... karta ... recept množství 09
ZR Double_10 ,,, Double ... karta ... recept množství 10
ZR Double_11 ,,, Double ... karta ... recept množství 11
ZR Double_12 ,,, Double ... karta ... recept množství 12
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ZR Double_13 ,,, Double ... karta ... recept množství 13
ZR Double_14 ,,, Double ... karta ... recept množství 14
ZR Double_15 ,,, Double ... karta ... recept množství 15
ZR Double_16 ,,, Double ... karta ... recept množství 16
ZR Double_17 ,,, Double ... karta ... recept množství 17
ZR Double_18 ,,, Double ... karta ... recept množství 18
ZR Double_19 ,,, Double ... karta ... recept množství 19
ZR Double_20 ,,, Double ... karta ... recept množství 20
ZR Double_21 ,,, Double ... karta ... recept množství 21
ZR Double_22 ,,, Double ... karta ... recept množství 22
ZR Double_23 ,,, Double ... karta ... recept množství 23
ZR Double_24 ,,, Double ... karta ... recept množství 24
ZR Double_25 ,,, Double ... karta ... recept množství 25
ZR Double_26 ,,, Double ... karta ... recept množství 26
ZR Double_27 ,,, Double ... karta ... recept množství 27
ZR Double_28 ,,, Double ... karta ... recept množství 28
ZR Double_29 ,,, Double ... karta ... recept množství 29
ZR Double_30 ,,, Double ... karta ... recept množství 30
ZR Double_31 ,,, Double ... karta ... recept množství 31
ZR Double_32 ,,, Double ... karta ... recept množství 32
ZR Int_01 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 01
ZR Int_02 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 02
ZR Int_03 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 03
ZR Int_04 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 04
ZR Int_05 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 05
ZR Int_06 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 06
ZR Int_07 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 07
ZR Int_08 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 08
ZR Int_09 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 09
ZR Int_10 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 10
ZR Int_11 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 11
ZR Int_12 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 12
ZR Int_13 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 13
ZR Int_14 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 14
ZR Int_15 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 15
ZR Int_16 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 16
ZR Int_17 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 17
ZR Int_18 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 18
ZR Int_19 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 19
ZR Int_20 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 20
ZR Int_21 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 21
ZR Int_22 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 22
ZR Int_23 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 23
ZR Int_24 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 24
ZR Int_25 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 25
ZR Int_26 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 26
ZR Int_27 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 27
ZR Int_28 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 28
ZR Int_29 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 29
ZR Int_30 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 30
ZR Int_31 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 31
ZR Int_32 ,,, Int32 ... karta ... recept číslo 32
ZR M_01 ,,, BlobMEMO
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ZR M_01_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_02 ,,, BlobMEMO
ZR M_02_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_03 ,,, BlobMEMO
ZR M_03_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_04 ,,, BlobMEMO
ZR M_04_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_05 ,,, BlobMEMO
ZR M_05_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_06 ,,, BlobMEMO
ZR M_06_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_07 ,,, BlobMEMO
ZR M_07_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_08 ,,, BlobMEMO
ZR M_08_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_09 ,,, BlobMEMO
ZR M_09_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_10 ,,, BlobMEMO
ZR M_10_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_11 ,,, BlobMEMO
ZR M_11_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_12 ,,, BlobMEMO
ZR M_12_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_13 ,,, BlobMEMO
ZR M_13_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_14 ,,, BlobMEMO
ZR M_14_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_15 ,,, BlobMEMO
ZR M_15_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_16 ,,, BlobMEMO
ZR M_16_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_17 ,,, BlobMEMO
ZR M_17_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_18 ,,, BlobMEMO
ZR M_18_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_19 ,,, BlobMEMO
ZR M_19_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_20 ,,, BlobMEMO
ZR M_20_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_21 ,,, BlobMEMO
ZR M_21_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_22 ,,, BlobMEMO
ZR M_22_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_23 ,,, BlobMEMO
ZR M_23_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_24 ,,, BlobMEMO
ZR M_24_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_25 ,,, BlobMEMO
ZR M_25_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_26 ,,, BlobMEMO
ZR M_26_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept
ZR M_27 ,,, BlobMEMO
ZR M_27_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept

cena suroviny * 100 01
cena suroviny * 100 02
cena suroviny * 100 03
cena suroviny * 100 04
cena suroviny * 100 05
cena suroviny * 100 06
cena suroviny * 100 07
cena suroviny * 100 08
cena suroviny * 100 09
cena suroviny * 100 10
cena suroviny * 100 11
cena suroviny * 100 12
cena suroviny * 100 13
cena suroviny * 100 14
cena suroviny * 100 15
cena suroviny * 100 16
cena suroviny * 100 17
cena suroviny * 100 18
cena suroviny * 100 19
cena suroviny * 100 20
cena suroviny * 100 21
cena suroviny * 100 22
cena suroviny * 100 23
cena suroviny * 100 24
cena suroviny * 100 25
cena suroviny * 100 26
cena suroviny * 100 27
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ZR M_28 ,,, BlobMEMO
ZR M_28_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept cena suroviny * 100 28
ZR M_29 ,,, BlobMEMO
ZR M_29_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept cena suroviny * 100 29
ZR M_30 ,,, BlobMEMO
ZR M_30_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept cena suroviny * 100 30
ZR M_31 ,,, BlobMEMO
ZR M_31_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept cena suroviny * 100 31
ZR M_32 ,,, BlobMEMO
ZR M_32_Stav ,,, Int32 ... karta ... recept cena suroviny * 100 32
ZR PoleAutoInc ,,, AutoInc / index + index PoleAutoIncDesc
ZR Poznamka ,,, ShortString/64 ... karta ... recept poznámka
ZR Stav ,,, Int32 / Stav
ZR Stav32 ,,, ShortString/32 / index
ZR String_02 ,,, ShortString/2
ZR String_04 ,,, ShortString/4
ZR String_08 ,,, ShortString/8
ZR String_16 ,,, ShortString/16
ZR String_32 ,,, ShortString/32
ZR String_64 ,,, ShortString/64
ZR String_64_01 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 01
ZR String_64_02 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 02
ZR String_64_03 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 03
ZR String_64_04 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 04
ZR String_64_05 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 05
ZR String_64_06 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 06
ZR String_64_07 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 07
ZR String_64_08 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 08
ZR String_64_09 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 09
ZR String_64_10 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 10
ZR String_64_11 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 11
ZR String_64_12 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 12
ZR String_64_13 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 13
ZR String_64_14 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 14
ZR String_64_15 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 15
ZR String_64_16 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 16
ZR String_64_17 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 17
ZR String_64_18 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 18
ZR String_64_19 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 19
ZR String_64_20 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 20
ZR String_64_21 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 21
ZR String_64_22 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 22
ZR String_64_23 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 23
ZR String_64_24 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 24
ZR String_64_25 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 25
ZR String_64_26 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 26
ZR String_64_27 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 27
ZR String_64_28 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 28
ZR String_64_29 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 29
ZR String_64_30 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 30
ZR String_64_31 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 31
ZR String_64_32 ,,, ShortString/64 ... karta ... recept text 32
ZR Zarazka ,,, Int32
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ZR ZmenaDatum ,,, DateTime
ZR ZmenaDatumServer ,,, DateTime
ZR ZmenaKdo ,,, Int32
ZR ZmenaKod ,,, Int32
ZR ZmenaPC ,,, Int32
ZR ZmenaPocet ,,, Int32
ZR ZmenaVerze ,,, Int32
ZR ZmenaWMU ,,, Int32
===================================================

2010.11.18a / 16:00
002) Restaurační systém + receptury
- pro dodací listy z receptur potlačeno generování skladových exportních souborů

2010.08.05a / 06:00
002) Receptury
- suroviny se odečítají na dodacím listu až po uzavření dokladu - platí i pro
stoly 90-99

2010.08.04b / 22:00
001) Karta zboží - Receptura
- cena receptury ve zdrojových cenách se nastaví do pole Cena00
v číselníku zboží
- v poli DPCTypCenoveSkupiny27 v číselníku zboží je počet surovin receptury
- pokud je nenulový je počítáno s recepturou
- v kartě zboží vpravo dole pod tlačítkem receptura je uveden počet surovin
a orientační cena receptury ve zdrojových cenách surovin zaokrouhlená na celé
Kč (přesná cena je v poli Cena00)
003) Číselník zboží
- doplněna záložka
Restaurační systém
a v ní funkce
Přepočítej receptury
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- funkce pro všechny karty zboží, které mají nastavenu recepturu, počítá
aktuální cenu receptury v aktuálních průměrných zdrojových cenách
surovin a uloží ji do pole Cena00 = cena receptury bez DPH zaokrouhlenou
na halíře
- tuto funkci je nutné jednorázově spustit vždy, když dojde ke změně některé
receptury nebo průměrné nákupní ceny některé ze surovin

FAQ - Příklad práce s recepturami
- v číselníku zboží je zboží
18001 - Svíčková na smetaně
má nastavenu prodejní cenu včetně DPH - 109,-- Kč
pomocí funkce Receptura (vpravo dole) se otevře okno pro definování receptury,
pro konkrétní zboží má 25 položek surovin
aktuální cena receptury v aktuálních průměrných nákupních cenách surovin bez DPH
je 49,95 Kč, po ukončení okna s recepturou se vpravo dole pod tlačítkem Receptura
zobrazí modře údaje:
25 ... počet surovin receptury
50 Kč ... orientační cena receptury bez DPH zaokrouhlená na celé koruny
v záložce Ceny / AKCE
je v poli Cena 0 nastavena přesná cena receptury bez DPH - 49,95 Kč
- pokud dojde ke změně některé receptury nebo se změní aktuální zdrojová cena
některé suroviny, spustí se v číselníku zboží v záložce Restaurační systém
jednorázově funkce
Přepočítej receptury
tato funkce nastaví pro veškeré zboží s recepturou do pole Cena00 cenu receptury
bez DPH v aktuálních průměrných zdrojových cenách surovin

2010.08.02a / 00:00
001) Restaurační systém - výdej přes Receptury
- upraveno, bere se počet MJ
- připravujeme funkci pro nastavení správných pohybů v DL zpětně
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2010.07.20a / 00:00
001) Karty zboží / Receptury
- upraveno
- suroviny použité v receptuře se odečtou v dodacím listu
Sklad / Doklady / Výdejový doklad / Dodací list

2010.07.07a / 00:00
005) Karta zboží - Receptury
- receptura zboží se může skládat až z 32 složek, zadá se číslo
a množství MJ složky - suroviny
- surovina se ocení aktuální zdrojovou cenou
- při tisku a uzavření dokladu se vygeneruje dodací list s odečtem surovin
ze skladu ve zdrojových cenách

2010.01.30a / 00:00
003) Doplněna nová funkce a oprávnění:
8726 Karta zboží - Receptura

2010.01.20a / 12:00
001) Číselník zboží
- v kartě zboží v záložce Uživatel doplněna skupina
Násobek - např. rozlévaný alkohol
s poli:
Číslo zboží ... pole pro SQL UcetVynos
Násobek MJ ... pole pro SQL ObjemM3 (použito i v pekárně)
Př.:
pod číslem zboží 101 je zařazen Rum 0,5l
102

Rum malý - 2 cl
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105

Rum velký - 5 cl

u zboží 102 se dosadí do pole Číslo zboží: 101 a do pole Násobek MJ: 0,04,
protože 0,04 x 0,5 = 0,02, t.j. 2 cl z nakoupené láhve 0,5l rumu
u zboží 105 se dosadí do pole Číslo zboží: 101 a do pole Násobek MJ: 0,1,
protože 0,1 x 0,5 = 0,05, t.j. 5 cl z nakoupené láhve 0,5l rumu
při prodeji v restauraci se prodává zboží 102 a 105, při uzavření dokladu
při tisku se navíc vytvoří DL - dodací list s odečtem zboží 101 a na zboží
101 - nakoupená 0,5l láhev rumu se tak udržuje aktuální zásoba v násobku MJ
např. u 0,5l láhve rumu je měrná jednotka MJ 0,5l
při prodeji 5-ti malých a 2 velkých rumů se prodá 0,2 l rumu
a v násobcích MJ je to 5x0,04+2x0,1=0,4 násobek MJ, t.j. 0,4 x 0,5l = 0,2l
pokud byla před prodejem nakoupena 1 láhev (=1 MJ) 0,5l, je zásoba po prodeji
0,6 MJ, t.j. 0,6x0,5 = 0,3l v láhvi 0,5l

2009.09.29b / 13:00
002) POS - nastavení pro prodej zlomku/násobku MJ zboží - např. rozlévaného alkoholu
- např. pod číslem zboží 66417 je v číselníku zboží uvedeno
Rum tuz/Božkov 0,5ln 37,5%
tedy 0,5 l láhev rumu
- pro prodej rozlévaného alkoholu použijeme číselník čárkového kódu
pro možnost prodeje malého (2 cl) a velkého (5 cl) "panáka" rumu:
Servis / Číselníky / Číselník čárkového kódu
zadáme a povolíme doplnit:
rumm ... malý rum
Číslo zboží: 66417 - vybereme pomocí F9 (66417) nebo F10 (rum)
Obal: 0
Egalizace: 0.04 ... 2 cl (0,02l) je 0,04 x 0,5l, MJ je 0,5l (láhev rumu) a ne 1l
Obal2: 0
rumv ... velký rum
Číslo zboží: 66417 - vybereme pomocí F9 (66417) nebo F10 (rum)
Obal: 0
Egalizace: 0.10 ... 5 cl (0,05l) je 0,10 x 0,5l, MJ je 0,5l (láhev rumu) a ne 1l
Obal2: 0
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pomocný čárkový kód musí začínat znakem a-z a musí být zadán v malých písmenech
obdobně lze nastavit jiný rozlévaný alkohol - např. pivo malé/velké čepované
z 25/50 l sudu případné jakékoliv jiné zboží, které se prodává ve zlomku nebo násobku
z celkové měrné jednotky vedené v číselníku zboží
v pořizovacím vstupním poli POS NEW tak lze zadat např.:
rumm
-rumm
2*rumm
-2*rumm

18.12 Restaurační systém
2011.05.24a / 16:00
001) Restaurační systém
- upraveno rozdělení dokladu

2011.05.23d / 13:00
001) Restaurační systém
- nová funkce pro nastavení HTML tisku:
Servis / Konfigurace / 3. POS / Tisk / Tisk HTML
Nastav Tisk HTML (dole uprostřed)
funkce nastaví implicitní uživatelské mustry:
16671 - Tisk HTML - POS
16672 - Tisk HTML - BON
16673 - Tisk HTML - UP
po ukončení funkce je nutné nastavit tiskárny:
Nastavte všechna 3 zelená pole - Tiskárny a případně ESC pro
otevření šuplíku a ořez
funkce dále v Servis / Konfigurace / 1. Program / Firma / Základní údaje
zaškrtne pole HTML tisk POS a zruší zaškrtnutí u polí:
Zobraz tisk POS
PDF tisk POS
TXT tisk POS

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Restaurační systém

2011.04.27c / 08:00
001) Restaurační systém - upravena tlačítka stolů

2010.10.24m / 03:00
001) manas7.exe - Restaurační systém
- výrazné zrychlení

Úprava záložky Restaurace
Pro snadné nastavení pro konkrétní provozovnu a maximální variabilitu
je obsah záložky Restaurace pro volbu stolů a funkcí POS na Pracovní
ploše programu nastaven v HTML souboru:
C:\manas\rest01.htm
pro zobrazení stolů a funkcí jsou použity implicitní obrázky:
C:\manas\stul.gif ... pro stoly
C:\manas\stul1.gif ... pro funkce
snadno tak lze například použít zmenšené fotografie skutečných
stolů v restauraci a zobrazení upravit tak, že bude zhruba
odpovídat umístění stolů.
Nastavení Vám provedeme podle dodaného náčrtku a obrázků.

18.13 Rozbory POS
2011.04.05a / 09:00
001) Restaurační systém - rozbor za uzavřené doklady
- podstatně zrychleno

2010.12.11b / 14:00
002) Rozbory POS
- Restaurační systém
doplněno zaškrtávací pole:
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DPH brát z karty zboží a ne z řádku dokladu

2010.12.04a / 20:00
001) Restaurační systém - Rozbor POS
- doplněno zaškrtávací pole
Rozbor 31 za říjen 2010 a starší

2010.12.03b / 12:00
001) Restaurační systém - Rozbor POS
- doplněno zaškrtávací pole
2. tabulka (marže, ...)

2010.12.01h / 16:00
001) manas7.exe
Restaurační systém
- upraveny rozbory POS a uzávěrka POS
- místo rozboru 39 použijte rozbor 31 za skupiny zboží

2010.11.29a / 18:00
002) Restaurační systém
- oprava rozboru 31 za skupiny atd.

2010.11.22a / 23:00
008) Restaurační systém - Rozbor POS
- vpravo dole doplněn výběr za stoly:
1 - všechny
2 - uzavřené ... implicitní
3 - otevřené
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4 - původní ... původni rozbor
- vpravo dole doplněno zaškrtávací pole:
DatumServer řádku místo datum dokladu
datum vytvoření je aktuální datum a čas zápisu řádku dokladu, bez ohledu na nastavení
datumu dokladu ve starších verzích programu
- datum dokladu v hlavičce i řádcích dokladu ani pole ZmenaKdo se nemění

2010.09.03a / 09:00
002) Restaurační systém
- pro přehled tržeb používejte POS / Rozbory POS - upraveno

18.14 Rozdělení dokladu
2012.04.04a / 15:00
001) Úprava pro uživatele 114997 - v restauračním systému při rozdělení dokladu zrušeno Storno

18.15 Rychlá volba
2010.12.05a / 09:00
001) Restaurační systém
- Servis / Konfigurace / 1. Program
- doplněn lokální parametr
RV v pořadí
při zaškrtnutí je při zadání rychlé volby typu 270/271/120 (se zadáním počtu kusů)
zachováno pořadí voleb v rámci aktuální rychlé volby
má význam např. v případě, kdy rychlá volba obsahuje jak hlavní jídla tak přílohy
a postupně je zadáno několik hlavních jídel s různými přílohami - na bonu se tak
objeví příloha vždy u hlavního jídla

18.16 Tisk dokladu
2011.02.05a / 10:00
001) Restaurační systém
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- při tisku doposud neuzavřeného dokladu a jeho uzavření se nastaví
datum a čas dokladu v jeho hlavičce a všech jeho řádcích na aktuální
datum a čas v okamžiku uzavření
několik dní otevřené doklady se pak jako uzavřené (zvolit v Rozboru POS)
objeví v uzávěrce s datumem a časem jejich platby a tedy v odpovídající
směně obsluhy
týká se to např. osobních účtů
u již uzavřených dokladů (v seznamu černé) se nic nemění

2010.10.22a / 17:00
001) Restaurační systém
- upraven Tisk 2x

2010.01.22c / 16:00
005) POS / Restaurace
- netisknou se řádky s nulovým množstvím

18.17 Uzávěrka pokladny
2011.06.16a / 10:00
001) Restaurační systém / Uzávěrka pokladny
- sesouhlaseno na Rozbory POS - nezaškrtnuto:
DatumServer řádku místo datum dokladu

2010.12.01c / 08:00
001) Restaurační systém - Tisk HTML Uzávěrka pokladny
- upraveno
- náhled tisku je zobrazen v malém okně s náhledem HTML tisku,
náhled zrušen v okně běžného tisku
- po tisku se okno s náhledem HTML tisku uzavře
- je zapamatován datum a čas poslední uzávěrky (tisku), nabídne se
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jako počáteční u další uzávěrky

2010.09.03a / 09:00
002) Restaurační systém
- UP - uzávěrka pokladny
- upraveno
- časové rozmezí lze omezit i na měsíc OD/DO
- v dalších verzích bude dále upraveno, zatím používejte POS / Rozbory POS,
ve kterých se tržby berou po dnech z řádků dokladů

2010.08.05a / 06:00
001) Restaurační systém - Uzávěrka pokladny
- měsíc se nastaví podle měsíce přihlášení a je zobrazen v okně volby datumu od/do
vlevo dole
- upraveno
- přesné výsledky (z řádků dokladů) získáte pomocí funkce:
POS / Rozbory POS - 03 - Vyúčtování pokladny - měsíc (nebo jiný rozbor),
v poli Datum rozboru se nastaví datum spadající do požadované časové oblasti
a spustí se Generuj rozbor

2010.02.17b / 15:00
002) Restaurační systém
- UP - uzávěrka pokladny
otevře se okno s možností dotykově zvolit datum a čas OD a DO uzávěrky
hodiny a minuty se nastavují samostatně - kliknutím do pole hodin
nebo minut se rozliší, pro které pole má mít efekt zvýšení nebo snížení
hodnoty

2010.01.30a / 00:00
001) POSTOP / Restaurace - UP - uzávěrka pokladny
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- doplněno tlačítko UP - uzávěrka pokladny
(původní tlačítko RV4 - uprostřed vpravo)
na POS tiskárnu vytiskne přehled o tržbách
jednotlivých stolů od okamžiku přihlášení
uživatele do programu
lze spustit kdykoliv, stejná akce se provede
automaticky při přehlášení uživatele nebo
ukončení programu
údaje o tržbách za celý den, dekádu nebo měsíc
jsou dostupné ve funkci Rozbory POS
po dobu provádění funkce je zobrazeno výrazné
Moment prosím ...
doklady vytvořené před uzávěrkou zůstávají v
seznamu dokladů, řada z nich bude ještě
neuzavřených
do tržby se zahrnou pouze celkové obraty
z uzavřených dokladů
Př.:
Trzba podle stolu [v Kc vcetne DPH]
===================================
29.1.2010 18:32:14 - 29.1.2010 18:33:56
2 - Miluse Vocilkova
Stul
Trzba
====================
01
7.00
====================
Celkem
7.00

19

Saldokonto

19.1 Kniha pohledávek
2012.07.09a / 14:00
003) Účetnictví / Saldokonto / Kniha pohledávek
- Oprávnění:
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8197 ÚČTO - Saldokonto - Kniha pohledávek
- doplněna možnost filtrace:
- Typ dokladu ... alespoň 1 volba MUSÍ být zaškrtnuta:
320 - MO
330 - VO
360 - Režie
Ostatní
- Počet dní po splatnosti ... alespoň 1 volba MUSÍ být zaškrtnuta:
<=30
>30 a <=60
>60 a <=90
>90 a <=360
>360
- filtr je aktivní po zaškrtnutí pole Aktivní
- po zaškrtnutí pole Zkr. tisk je tisk omezen na sloupce
- po Tisk dojde ke sloučení účetních dokladů za stejný VS, výsledky jsou řazeny podle
čísla partnera
- Příklad sestavy:
Kniha pohledávek
Strana :

1
Za partnera+VS - podle čísla partnera+VS

VS

Datum
Rozdíl Kč Název partnera
Č.partnera
===========================================================================
===============
32160
10.06.2012
13 071.00 HORTIX-TŘEBOVICE
32809
32166
10.06.2012
2 936.00 HORTIX-TŘEBOVICE
32809
32167
10.06.2012
667.00 HORTIX-TŘEBOVICE
32809
32168
10.06.2012
26 142.00 HORTIX-TŘEBOVICE
32809
42 816.00+
----------------------------------------------------------------------------------------...
----------------------------------------------------------------------------------------1 558 618.00
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Saldokontní účty - Závazky
==========================
321101 - Dodavatelé / párované saldokonto
Saldokontní účty - Pohledávky
=============================
311101 - Odběratelé - párované saldokonto

Filtr - ke dni 09.07.2012:
Typ dokladu 320 - MO
Typ dokladu 330 - VO
Typ dokladu 360 - Režie
Typ dokladu - vše mimo 320/330/360
Datum splatnosti <= 30 dní

19.2 Konfigurace
2008.03.12a / 09:00
003) Servis / Konfigurace / 4. Účto / Saldokonto
- parametr rozšířen i na doklady minulých let / saldokontní doklady:
Vynechat doklady (záporně minulých let / saldokontní)

19.3 Pohledávky k datu
2014.12.01b / 14:00 BETA
001) Saldokonto / Pohledávky k datu za partnera
- doplněn text s uznáním dluhu
- uvedeno na konci sestavy
- sestavu omezit za konkrétního partnera (od/do)

19.4

Převod saldokonta do nového roku
FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
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3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2017 -> 2018
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2017)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2017 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2017
- přepněte se do roku 2018
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2018,
měly by být totožné s rokem 2018

FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2018
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaH_U*.* a aaI_U*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2018.01.08a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2017 -> 2018
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2017)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2017 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2017
- přepněte se do roku 2018
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2018,
měly by být totožné s rokem 2018

FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2016
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1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2015 -> 2016
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2015)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2015 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015
- přepněte se do roku 2016
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2016,
měly by být totožné s rokem 2016

FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2016
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaF_U*.* a aaG_U*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2016.01.01a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2015 -> 2016
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2015)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2015 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015
- přepněte se do roku 2016
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2016,
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měly by být totožné s rokem 2016

FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2014 -> 2015
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2014)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2014 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014
- přepněte se do roku 2015
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015,
měly by být totožné s rokem 2015

FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2015
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *F_U*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.12.31a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2014 -> 2015
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2014)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2014 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
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- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014
- přepněte se do roku 2015
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2015,
měly by být totožné s rokem 2015

FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013
- přepněte se do roku 2014
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,
měly by být totožné s rokem 2014

FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2014
0) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví *D_U*.*
0) aktualizujte ES manas na verzi min. 2014.01.02a
1) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2013 -> 2014
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2013)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
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- nastavte rok 2013 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2013
- přepněte se do roku 2014
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2014,
měly by být totožné s rokem 2014

FAQ - Převod saldokonta - (podvojné) účetnictví do roku 2012
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2011)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2011 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2011
- přepněte se do roku 2012
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2012,
měly by být totožné s rokem 2011
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
HRC_UH12.NX1
HRC_UR12.NX1
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
pokud by došlo k rozdílu, najděte srovnáním saldokonta roku 2011 a 2012
rozdíly a do saldokonta roku 2012 je doplňte ručně

FAQ - Převod saldokonta - (podvojné) účetnictví do roku 2011
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2010)
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- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2010 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2010
- přepněte se do roku 2011
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2011,
měly by být totožné s rokem 2010
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
HRB_UH12.NX1
HRB_UR12.NX1
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
pokud by došlo k rozdílu, najděte srovnáním saldokonta roku 2010 a 2011
rozdíly a do saldokonta roku 2011 je doplňte ručně

FAQ - Převod saldokonta - daňová evidence do roku 2011
- převod je nutné provést ručně nastavení neuhrazených závazků a pohledávek
do
Účetnictví / Daňová evidence / Saldokontní doklady

FAQ - Převod saldokonta - (podvojné) účetnictví do roku 2010
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2009)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2009 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2009
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- přepněte se do roku 2010
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2010,
měly by být totožné s rokem 2009
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
HRA_UH12.NX1
HRA_UR12.NX1
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné
pokud by došlo k rozdílu, najděte srovnáním saldokonta roku 2009 a 2010
rozdíly a do saldokonta roku 2010 je doplňte ručně

2009.01.17a / 00:00
002) Převod saldokonta do roku 2009 - Účetnictví
- převod saldokonta pro daňovou evidenci bude v některé z dalších verzí
programu
- jako příklad je použita agenda HS
0) POZOR - převod se musí provádět MIMO PROVOZ !!!
0) POZOR - tento postup MUSÍ být dodržen !!!
0) POZOR - před převodem doporučujeme všechna data zaarchivovat !!!
1) Spusťte ES manas a přihlašte se v datumu 31.12.2008
2) Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / Převod
3) V poli Z roku nastavte 2008
4) Spusťte: Převod saldo do roku následujícího
potvrďte Ano na dotaz:
Opravdu chcete převést saldokonto [HS8] -> [HS9]?
Převod může trvat delší dobu.
Po ukončení převodu se zobrazí zpráva:
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Převod dokončen.
5) Ověření správnosti převodu:
- zůstaňte přihlášeni v roce 2008
- Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto
- Pohledávky - Generování + Tisk
- Závazky - Generování + Tisk
poznačte si celkovou hodnotu pohledávek a závazků
6) Agenda / Změna agendy/roku
přihlašte se v roce 2009
- Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto
- Pohledávky - Generování + Tisk
- Závazky - Generování + Tisk
celková hodnota pohledávek a závazků musí být totožná s rokem 2008
- lze také srovnat Suma MD-DAL ve funkci
Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / Saldokonto
Závazky k datu a Pohledávky k datu - např. k 31.12.2099

2007.02.08a / 12:00
001) Účetnictví
- upraven převod saldokonta do následujícího roku tak, aby se převedly
všechny saldokontní účty
z převodu jsou vyloučeny ty věty, ve kterých jsou současně nulová
následující pole:
VS
CisloPartnera
MD
DAL
- pokud je převod opakován a existují už tabulky s doklady minulých let
v roce, do kterého se převod převádí, je nutné je ručně zrušit
např.:
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EG7_UH12.FF2
EG7_UR12.FF2
- pro ověření správnosti převodu ihned po převodu vygenerujte saldokonto
ve starém i novém roce - součty musí být shodné

2005.03.21a / 21:00
01) FAQ - Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2004 -> 2005
- přihlašte se v agendě do minulého roku
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2004 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2004
- přepněte se do roku 2005
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2005,
měly by být totožné s rokem 2004

2003.07.21b / 16:00
01) Saldokonto / Převod
- Převod 2002 -> 2003
- Převod 2003 -> 2004
- funkce vytvoří tabulku UH12 a UR12 v následujícím roce
(tabulky nesmí existovat nebo musí být prázdné) z aktuálního
saldokonta v aktuálním roce zpracování
- pro Převod 2002 -> 2003 je nutné se přihlásit do roku 2002

2003.01.23c / 17:00
01) Účetnictví
- funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Převod saldo 2002 -> 2003
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- při převodu se změní původní číslo dokladu (interní) tak, že se pro
účetní doklady z roku 2002 k internímu číslu dokladu připočte 2000000,
pro saldokontní doklady minulých let 1000000
(za rok 2003 to bude 3000000 atd.)
- pokud už byl proveden převod, je nutné zrušit tabulky xx3_UH12.FF2 a
xx3_UR12.FF2 a převod opakovat

2003.01.23a / 11:00
01) Účetnictví
- doplněna funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Převod saldo 2002 -> 2003
- Př. pro agendu HR:
funkce naplní tabulky
HR3_UH12 ... saldokontní doklady minulých let, hlavičky
HR3_UR12 ... saldokontní doklady minulých let, řádky
doposud neuhrazenými doklady (nenulové pole Neuhrazeno v tabulce hlaviček)
z účetních dokladů minulého roku a saldokontních dokladů minulých let v roce 2002:
t.j. z tabulek:
HR2_UH12 ... saldokontní doklady minulých let v roce 2002, hlavičky
HR2_UR12 ... saldokontní doklady minulých let v roce 2002, řádky
HR2_UH11 ... účetní doklady v roce 2002, hlavičky
HR2_UR11 ... účetní doklady v roce 2002, řádky
- při převodu se změní původní číslo dokladu (interní) tak, že se pro
účetní doklady z roku 2002 k internímu číslu dokladu připočte 20000000,
pro saldokontní doklady minulých let 10000000
(za rok 2003 to bude 30000000 atd.)

19.5 Převod saldokonta - jednouživatelská verze
FAQ - Převod saldokonta v jednouživatelské lokální verzi ES manas do roku 2021
1) zaarchivujte všechna data
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2020 -> 2021
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2020)
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- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2020 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2020
- přepněte se do roku 2021
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2021,
měly by být totožné s rokem 2020

19.6 Převod saldokonta - síťová verze
FAQ - Převod saldokonta v síťové verzi ES manas do roku 2021
1) zaarchivujte všechna data na serveru - účetnictví aaH_U*.* a aaI_U*.*
2) aktualizujte ES manas na verzi min. 2020.12.14a
3) Účetnictví - saldokonto
Převod saldokonta v PÚ do nového roku - 2207 -> 2021
- přihlašte se v agendě do minulého roku (2020)
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- záložka Převod
- nastavte rok 2020 a spusťte Převod saldo z roku do následujícího
- povolte Ano
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2020
- přepněte se do roku 2021
- pro kontrolu vygenerujte a poznačte Závazky a Pohledávky v roce 2021,
měly by být totožné s rokem 2020
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19.7 Saldo dny
2012.01.31a / 00:00
002) Saldo DNY
- upraveno:
v roce 2011:
od 12 01.01.2012 - 31.12.2099
02/11 01.07.2011 - 31.12.2011
01/11 01.01.2011 - 30.06.2011

195 616 746.22 (-1000-29)
28 472 573.93 (30-213)
1 748 169.97 (214-394)

...
od 12 * 01.01.2012 - 31.12.2099
02/11 * 01.07.2011 - 31.12.2011
01/11 * 01.01.2011 - 30.06.2011
v roce 2012:
od 13 01.01.2013 - 31.12.2099
02/12 01.07.2012 - 31.12.2012
01/12 01.01.2012 - 30.06.2012

x (-1000--337) ... od následujícího roku do roku 2099
pro odhalení případných chybných datumů
x (-336--153)
x (-152-29)

...
od 13 * 01.01.2013 - 31.12.2099
02/12 * 01.07.2012 - 31.12.2012
01/12 * 01.01.2012 - 30.06.2012

2010.12.15a / 09:00
002) Saldo dny
- doplněno:
01/2011 - pohledávky splatné od 1.01.2011-30.06.2011
02/2011 - pohledávky splatné od 1.07.2011-31.12.2011
- upraveno i pro následující roky, bude se nastavovat automaticky vždy
pro aktuální a následující rok

2008.03.29a / 09:00
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001) Saldokonto za dny - NexusDB verze - doplněn rok 2008

2004.10.12c / 10:00
1) Účetnictví - Saldo DNY
- aktualizováno pro rok 2004

2003.07.24d / 17:00
02) Sestava SALDO DNY je univerzální pro závazky i pohledávky
podle volby
Výběr dat pro tisk / SALDO DNY

2003.04.28a / 03:00
01) Saldo DNY
- doplněn součet rozdílů
- zahrnuty všechny věty - sedí všechny součty

2003.04.24a / 12:00
01) Saldo DNY
- doplněny podsoučty

2003.04.23a / 10:00
02) Saldo DNY
- na konec doplněn seznam faktur v jednotlivých pololetích
řazený podle jména partnera
- sloupce jsou generovány podle Definičního řetězce #4 v konfiguraci

2003.04.12b / 20:00
01) Saldokonto za dny

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1805

1806

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Servis / Data / Export dat / Saldokonto
Saldo DNY - pracuje s daty dle Výběr dat pro tisk a s datumem DO
Ukázka výstupu:
....
21.12.1995
25.12.1995
26.12.1995
28.12.1995

2669
2665
2664
2662

9
7
13
8

115.70
914.80
423.00
379.80

1
1
1
1

x
x
x
x

12.1995

38 833.30

4 x

1995

336 477.00

17 x

...
30
60
90
120
150
180
270
360
>360

dní
dní
dní
dní
dní
dní
dní
dní
dní

57
179
747
230
797
418
463
180
271

249.00
087.40
709.54
147.67
567.62
983.95
368.09
961.20
431.01

02/03
01/03
02/02

30.06.2003 - 31.12.2003
31.12.2002 - 29.06.2003
30.06.2002 - 30.12.2002

0.00
0.00
497 547.43

(-263--79)
(-78-102)
(103-286)

02/02
01/02
02/01
01/01
02/00
01/00
02/99
01/99
02/98
01/98
02/97
01/97
02/96
01/96
02/95
01/95
.....

30.06.2002
31.12.2001
30.06.2001
31.12.2000
30.06.2000
31.12.1999
30.06.1999
31.12.1998
30.06.1998
31.12.1997
30.06.1997
31.12.1996
30.06.1996
31.12.1995
30.06.1995
01.01.1995

545
455
251
142
238
170
723
701
91
223
111
502
113
115
336

(102-286)
(287-467)
(468-651)
(652-832)
(833-1016)
(1017-1198)
(1199-1382)
(1383-1563)
(1564-1747)
(1748-1928)
(1929-2112)
(2113-2293)
(2294-2477)
(2478-2659)
(2660-2843)
(2844-3023)

-

31.12.2002
29.06.2002
30.12.2001
29.06.2001
30.12.2000
29.06.2000
30.12.1999
29.06.1999
30.12.1998
29.06.1998
30.12.1997
29.06.1997
30.12.1996
29.06.1996
30.12.1995
29.06.1995

770.65
931.33
882.32
783.40
893.02
442.38
452.40
278.11
951.45
461.30
222.59
987.40
446.49
296.50
477.00
0.00
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19.8 Saldokonto
2012.07.19d / 12:00
002) Saldokonto
- upravena oprávnění:
2011 ÚČTO - Saldokonto - Závazky
2012 ÚČTO - Saldokonto - Pohledávky
8197 ÚČTO - Saldokonto - Kniha pohledávek
8198 ÚČTO - Saldokonto - Kniha závazků

2012.07.07c / 12:00
001) Hruška / Hruška / Saldokonto - upraveno automatické nastavení roků

2008.12.11c / 14:00
001) Saldokonto
- doplněn rok 2008-2010

2008.12.05a / 10:00
002) Saldokonto NX - Saldo dny
- upraveno pro roky 2008 a 2009

2006.10.02a / 09:00
002) Saldokonto
- upraven test na nastavení saldokontních účtů v účtové osnově
před generováním saldokonta
- při generování saldokonta nejsou vyžadovány saldokontní doklady
minulých let

2006.07.26a / 11:00
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001) Saldokonto
- v konfiguraci se uvede jen implicitní závazkový a pohledávkový
saldokontní účet
- všechny používané závazkové a pohledávkové saldokontní účty
(včetně obou implicitních) se nastaví v účtové osnově v poli Saldo:
1 = závazkový saldokontní účet
2 = pohledávkový saldokontní účet
- tisky saldokonto
- doplněna parametrizace

2006.07.25c / 14:00
003) Saldokonto - Kniha závazků / Kniha pohledávek
- zaškrtnutím lze zvolit, že mají být doklady sloučeny za stejný VS

2005.11.12c / 14:00
001) Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty
- lze doplnit až 6 typů dokladů, pro které se nemá provádět
test shody Částky s celkovým obratem na saldokontních účtech
(nastavených v konfiguraci)
jako první typ dokladu se implicitně nastaví 3

2005.04.14a / 08:00
01) Saldokonto
- doklady vyloučené ze saldokonta v konfiguraci (převod z minulého roku)
nemají vliv na doklady minulých let

2005.03.31a / 15:00
07) Saldokonto
- Účetnictví / Saldokonto
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- doplněna zaškrtávací pole pro povolení 10-ti závazkových/
pohledávkových účtů pro generování saldokonta
(účty jsou nastaveny v konfiguraci v záložce Účto/Saldokonto
a Účto/Saldokontní účty)

2005.01.26f / 13:00
01) Účetnictví / Saldokonto
- doplněny funkce:
Kniha závazků
Kniha pohledávek
- všechny závazky/pohledávky + úhrady (i částečné)
- seřazeno podle čísla partnera a VS

2003.07.24b / 11:00
01) Konfigurace / Účto / Saldokonto #2
- doplněny parametry
Středisko vyrovnání pohledávky
Středisko vyrovnání závazky
Typ dokladu vyrovnání pohledávky
Typ dokladu vyrovnání závazky
02) Vyrovnání malých závazků a pohledávek
- dosadí se zadané středisko
03) Ze saldokonta jsou vyřazeny doklady uvedené v
Konfigurace / Účto / Saldokonto / Vynechat doklady

2003.07.22c / 15:00
03) v saldokontu se VŽDY doplňuje název partnera a IČO z číselníku partnerů
(zanedbatelné zpomalení)
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2003.07.20b / 17:00
01) Saldokonto - Shift + F9
- na tlačítku Saldo a Saldo za IČO je aktuální saldokonto generované
za daného partnera nebo IČO z aktuálního stavu řádků účetních dokladů

2003.07.19b / 18:00
01) Saldokonto
- doplněny 2 funkce pro samotný tisk dříve vygenerovaného saldokonta:
Účetnictví / Podvojné účetnictví / Saldokonto
- Pohledávky - Tisk ... oprávnění 2084
- Závazky - Tisk ... oprávnění 2085

2003.07.19a / 12:00
01) Saldokonto
- generování se provádí z řádků účetních dokladů bez nutnosti doplňování
údajů z hlavičky účetního dokladu a číselníku partnerů (potřebné údaje se
do řádků účetních dokladů dosazují automaticky v reálu)
- pro správné generování saldokonta z řádků účetních dokladů je nutné postupně
provést následující funkce (i pokud již byly provedeny dříve):
Účetnictví / Podvojné účetnictví / Saldokonto / Převod
1) Doplň saldo UH11 - hlavičky aktuální rok
2) Doplň saldo UH12 - hlavičky minulý rok
3) Doplň saldo UR11 - řádky aktuální rok
4) Doplň saldo UR12 - řádky minulý rok
- díky této úpravě je generování saldokonta několikanásobně rychlejší
- v saldokontu nesmí být zahrnuty účetní doklady s účty 701/702/710
- čísla takových dokladů se zadají v polích:
- Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Vynechat doklady
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2003.06.30b / 10:00
01) Saldokonto
- doplněny funkce \Saldokonto\Převod
- Doplň saldo UH11 - hlavičky aktuální rok
- Doplň saldo UH12 - hlavičky minulý rok
- Doplň saldo UR11 - řádky aktuální rok
- Doplň saldo UR12 - řádky minulý rok
- funkce jsou totožné s funkcemi v záložce Hruška
- upraveno generování saldokonta k datu

2003.06.30a / 08:00
01) Saldokonto
- název partnera se převezme z pole ZakazkaEGP, kde je název partnera
v reálu doplňován z hlavičky
- do pole Poznamka v řádku účetního dokladu se v reálu doplní i poznámka
z hlavičky účetního dokladu
pole má délku 32 znaků, poznámka z hlavičky je po znaku '~' až do
vyčerpání délky pole

2003.06.05a / 12:00
01) Druhé využití datového skladu
- saldokonto pracuje přes datový sklad - generování lze provést
jednorázově na libovolném klientovi a vstupní data pro saldo
jsou z datového skladu dostupná všem ostatním klientům
9001 - Závazky k 31.12.2001
9002 - Pohledávky k 31.12.2001
9003 - Závazky k 31.12.2002
9004 - Pohledávky k 31.12.2002
9005 - Závazky k 31.12.2003
9006 - Pohledávky k 31.12.2003
9007 - Závazky k datu
9008 - Pohledávky k datu
9009 - Závazky k datu za partnera
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9010 - Pohledávky k datu za partnera

2003.04.22a / 10:00
03) Účetnictví / Podvojné účetnictví / Saldokonto
- doplněna funkce obecného saldokonta k datu

2003.04.12a / 09:00
04) Konfigurace / Účto 3 / Saldokonto #2
doplněna pole
Vyrovnání +/- Kč ... hranice pro vyrovnání malých pohledávek a závazků
standardně 10,00 Kč
Účet vyrovnání pohledávky
Účet vyrovnání závazky ... pro výběr z UO lze použít F9/F10
05) Saldokonto do data
Servis / Data / Export dat / Saldokonto
- zvolí se:
- datum do
- účet závazky
- účet pohledávky
- partner OD/DO - má-li být výstup omezen na rozsah čísel partnera
- číst hlavičku dokladů - při zaškrtnutí doplní údaje z hlavičky dokladu
- číst partner - při zaškrtnutí doplní údaje z číselníku partnerů
- sloučit za VS - při zaškrtnutí sloučí údaje za partnera+VS
- generování:
- Závazky k datu
- Pohledávky k datu
- tisk:
- zvolit výběr pro tisk - 7/8, za partnera 9/10
- zvolit výběr způsobu tisku 1-7
- Tisk

2002.09.04b / 21:00
01) Účetnictví
- Shift+F9 / Saldo + SALDO.F5 - pouze saldokontní doklady (ZP= +/- 1/2/11/12/99)
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2002.07.01a / 07:00
02) Saldokonto / Export neuhrazeno - tabulka
- z UH11/UH12 se vytvoří tabulka EXP_UH11.FF2 obsahující pouze neuhrazené
věty (Neuhrazeno > 10 Kč) - po přejmenování (na jméno tabulky UH11) a ZIPu (asi 1/6 velikosti)
možno přenést na vzdálenou provozovnu
+ se vytvoří exportní soubor C:\EXP_UH11.TXT
03) Saldokonto / Export neuhrazeno - soubor
- z UH11/UH12 se vytvoří exportní soubor C:\EXP_UH11.TXT obsahující pouze neuhrazené
věty (Neuhrazeno > 10 Kč)
+ se vytvoří exportní soubor C:\SALDO.F5

2002.06.18d / 23:00
- Saldokonto / Generování UHS1
/ Generování UHS2
/ Zrušení UHS1
/ Zrušení UHS2
tabulka aar_UHS1 ... neuhrazené doklady, server skladu, použito v záložce Shift+F9
tabulka aar_UHS2 ... neuhrazené doklady, server skladu, neobsazeno, určeno k přejmenování
a přenosu na jinou provozovnu
- zahrnuty i doklady z minulých let

Saldokonto
Jednotlivými funkcemi modulu Saldokonto vytváříme z účetních dat tiskové sestavy pohledávek nebo
závazků. Typ sestavy se liší podle toho, jakou spustitelnou funkci zvolíme:
1.
Pohledávky - Generování+Tisk - vytvoří ze všech doposud zadaných prvotních dat aktuální
soubor pohledávek
2.
Závazky - Generování+Tisk - vytvoří ze všech doposud zadaných prvotních dat aktuální soubor
závazků
3.
Pohledávky - Tisk - nabídne při posledním generování zpracovanou tiskovou sestavu pohledávek
k prohlížení či tisku
4.
Závazky - Tisk - nabídne při posledním generování zpracovanou tiskovou sestavu závazků k
prohlížení či tisku
5.
Saldokonto - vytvoří tiskovou sestavu podle zadaných kritérií
6.
Kniha pohledávek - seznam všech pohledávek evidovaných v účetnictví v daném účetním období,
uhrazených i neuhrazených
7.
Kniha závazků - seznam všech závazků evidovaných v účetnictví v daném účetním období,
uhrazených i neuhrazených
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Podrobnější popis jednotlivých funkcí se zobrazí po jednoduchém kliknutí na název funkce v levém
rozbalovacím menu.
Funkce Saldokonto nám po spuštění umožní nastavit omezující podmínky pro generování závazků či
pohledávek k libovolnému datu, za partnera či za partnera a VS. Panel funkce má čtyři záložky Saldokonto, Převod, Vyrovnání malých Z/P (závazků a pohledávek), SALDO.F5.
a) Saldokonto
Nejprve zadáme vlevo nahoře do bílého pole požadované datum. Můžeme zadat přímo z klávesnice, nebo
vybereme datum z kalendáře, který se nám nabídne po kliknutí na šipku umístěnou vpravo od pole.
Potom volíme některou z možností nabízených níže, tj.
Závazky k datu - vygenerovaná sestava obsahuje pouze závazky do námi zadaného data splatnosti.
Postup:
1. zadáme požadované datum
2. klikneme na tlačítko Závazky k datu, vygenerují se data, která poté můžeme vytisknout do sestav
podle našich potřeb. 3. vybereme v části "Výběr způsobu tisku" druh požadované tiskové sestavy a
tlačítkem
4. "Tisk" sestavu vytiskneme (nabídne se k prohlížení na monitoru počítače, lze vytisknout na tiskárně)
5. můžeme zvolit jinou definici sestavy pro tisk a znovu data vytisknout v jiném tvaru (definice sestav pro
tisk saldokonta jsou nastaveny v Konfiguraci - Účto - Saldokonto, kde je možná i jejich případná úprava.
Pohledávky k datu - vygenerovaná sestava obsahuje pouze pohledávky do námi zadaného data
splatnosti. Postup při tisku je stejný jako u závazků.
Saldo DNY - nejprve zvolíme datum, potom vpravo od tlačítka "Saldo DNY" zatrhneme námi požadovaný
druh zpracovávaných dat (Závazky k datu, Pohledávky k datu atd.) Po stisku tlačítka "Saldo DNY" nám
program nejprve
v malém okně ukáže celkový stav zpracovávaných dat a po potvrzení "OK" je nabídnuta tisková sestava k
prohlížení na monitoru nebo k tisku.
b) Převod
Jakmile máme účtování o saldokontních dokladech v minulém účetním roce uzavřeno, můžeme provést
převod saldokontních dokladů do roku následujícího. Program z databáze účetních dokladů a z databáze
dokladů minulých let v právě dokončeném roce vybere všechny doklady (přijaté i vydané), které doposud
nebyly uhrazeny a převede je do databáze dokladů minulých let v účetnictví nového účetního roku.
Musíme dodržet následující postup:
Postup převodu:
1. Otevřeme nový účetní rok pro požadovanou firmu (Agendu) funkcí Nový rok.
2. Prostřednictvím funkce Změna agendy se vrátíme do účetnictví minulého roku a v původním právě
dokončeném roce zvolíme funkci Převod saldo z roku do roku následujícího (viz obrázek) v panelu
Saldokonto - Převod.
Potvrdíme Ano na dotaz o převodu tabulek a počkáme než program zpracuje účetní data a vybere pouze
neuhrazené přijaté či vydané faktury.
3. Otevřeme agendu v novém účetním roce a v panelu Účetní doklady - minulých let (není v rychlé
navigaci na pracovní ploše, musíme volit přímo z horní lišty, funkce Účetnictví) zkontrolujeme převedené
doklady.
c) Vyrovnání malých Z/P
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Do panelu této funkce se převezmou údaje z nastavení pro vyrovnání malých pohledávek či závazků v
konfiguraci. Převezme se účet závazky či pohledávky (na těchto účtech bude program hledat případné
rozdíly), interval pro vyrovnání, účet MD a DAL pro zaúčtování rozdílu, typ dokladu a středisko pro
vytvoření účetního dokladu. Po případné změně údajů v jednotlivých polích zvolíme funkci Generovat a
program vyhledá všechny nevyrovnané závazky / pohledávky do zadané hodnoty +/- vyrovnání. ¨
Pokud chceme nalezené hodnoty automaticky zaúčtovat, zaškrtneme nejprve pole Generovat účetní
doklady a poté provedeme funkci Generovat. Program pak vygeneruje pro každý rozdíl samostatný účetní
doklad s nastavenými parametry.
d) Saldo F5
Funkce slouží k vygenerování a importu aktuálního stavu saldokonta pro použití na odloučeném
pracovišti.

Pohledávky - Gen+Tisk
Touto funkcí vytváříme z účetních dat vždy aktuální soubor pohledávek ze všech doposud pořízených
účetních dokladů. Její použití je při větším objemu zpracovávaných dat náročné na čas, ale lze ho
nastavit v konfiguraci (Konfigurace/Plánovač/Saldokonto - nastavíme hodinu, kdy má generování
pohledávek či závazků proběhnout). Funkci je nutno zvolit pokaždé po pořízení většího počtu
saldokontních dokladů či po účtování plateb těchto dokladů. Vytvořený přehled potom můžeme
operativně prohlížet na obrazovce nebo vytisknout. Uživatelé s běžným objemem zpracovávaných dat
vytváří sestavu pohledávek a závazků vždy aktuální, tj. ze všech pořízených dokladů.
Po spuštění funkce můžeme vytisknout účetní stav pohledávek/závazků. Spodní část panelu je
rozdělena na dva sloupce:
•
v levém jsou nabízeny všechny účty, které jsou v účtové osnově označeny jako závazkové
(sloupec saldo - závazek = znak 1)
•
v pravém jsou naopak všechny účty označené jako pohledávkové (sloupec saldo - pohledávka =
znak 2)
Implicitně je zvolen (zaškrtnutím ve čtverečku před názvem) jeden účet závazkový a jeden účet
pohledávkový a to ten, který je v konfiguraci v části Účto nastaven jako hlavní účet pro pohledávky resp.
závazky.
Tlačítko TISK - vytiskne vygenerovanou sestavu pohledávek. Sestava je tak jako u všech tisků nejprve
nabídnuta k prohlížení na monitoru a teprve po prohlédnutí je možno ji vytisknout nebo případně prohlížení
ukončit bez tisku. Touto funkcí lze tisknout již dříve vytvořenou sestavu, případně můžeme využít aktivní
tlačítko Generovat před tiskem, jehož funkce je vysvětlena níže.
Další volitelná pole v panelu mají tento význam:
•
Generovat před tiskem - v panelu "Saldokonto-pohledávky-generování a tisk" je implicitně volba
zaškrtnuta, to znamená, že při kliknutí na tlačítko Tisk je nejprve vygenerována aktuální sestava a ta je
pak nabídnuta k prohlížení případně k tisku. Není-li pole zaškrtnuto, vytiskne se poslední vygenerovaná
sestava bez ohledu na doklady od jejího generování zaúčtované.
Vzhled tiskové sestavy můžeme ovlivnit aktivováním dalších polí.
•
Sloučit doklady za stejný VS - při generování sestavy jsou data načítána ze všech typů dokladů,
tj. faktury přijaté či vydané a doklady o úhradě, tj. buď pokladní doklady nebo výpisy z účtu. Při provádění
plateb prostřednictvím modulu platby je do dokladu u provedené platbě přebrán i variabilní symbol (VS)
placeného dokladu. Pokud zvolíme tuto funkci, jsou doklady se stejným variabilním symbolem sloučeny
a v sestavě se objeví pouze případný rozdíl MD-Dal. Pokud pole nezatrhneme, sestava bude obsahovat
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jak řádek s prvotním saldokontním dokladem (pohledávka, závazek), tak řádek s dokladem o platbě.
•
Třídit podle jména partnera - zatrhnutí zabezpečí třídění výsledné sestavy podle jména partnera,
tj. abecedně.

Závazky - Gen+Tisk
Touto funkcí vytváříme z účetních dat vždy aktuální soubor závazků ze všech doposud pořízených
účetních dokladů. Její použití je při větším objemu zpracovávaných dat náročné na čas, ale lze ho
nastavit v konfiguraci (Konfigurace/Plánovač/Saldokonto - nastavíme hodinu, kdy má generování
pohledávek či závazků proběhnout). Funkci je nutno zvolit pokaždé po pořízení většího počtu
saldokontních dokladů či po účtování plateb těchto dokladů. Vytvořený přehled potom můžeme
operativně prohlížet na obrazovce nebo vytisknout. Uživatelé s běžným objemem zpracovávaných dat
vytváří sestavu závazků vždy aktuální, tj. ze všech pořízených dokladů.
Po spuštění funkce můžeme vytisknout účetní stav závazků. Spodní část panelu je rozdělena na dva
sloupce:
•
v levém jsou nabízeny všechny účty, které jsou v účtové osnově označeny jako závazkové
(sloupec saldo - závazek = znak 1)
•
v pravém jsou naopak všechny účty označené jako pohledávkové (sloupec saldo - pohledávka =
znak 2)
Implicitně je zvolen (zaškrtnutím ve čtverečku před názvem) jeden účet závazkový a jeden účet
pohledávkový a to ten, který je v konfiguraci v části Účto nastaven jako hlavní účet pro pohledávky resp.
závazky.
Tlačítko TISK - vytiskne vygenerovanou sestavu závazků. Sestava je tak jako u všech tisků nejprve
nabídnuta k prohlížení na monitoru a teprve po prohlédnutí je možno ji vytisknout nebo případně prohlížení
ukončit bez tisku. Touto funkcí lze tisknout již dříve vytvořenou sestavu, případně můžeme využít aktivní
tlačítko Generovat před tiskem, jehož funkce je vysvětlena níže.
Další volitelná pole v panelu mají tento význam:
•
Generovat před tiskem - v panelu "Saldokonto-pohledávky-generování a tisk" je implicitně volba
zaškrtnuta, to znamená, že při kliknutí na tlačítko Tisk je nejprve vygenerována aktuální sestava a ta je
pak nabídnuta k prohlížení případně k tisku. Není-li pole zaškrtnuto, vytiskne se poslední vygenerovaná
sestava bez ohledu na doklady od jejího generování zaúčtované.
Vzhled tiskové sestavy můžeme ovlivnit aktivováním dalších polí.
•
Sloučit doklady za stejný VS - při generování sestavy jsou data načítána ze všech typů dokladů,
tj. faktury přijaté či vydané a doklady o úhradě, tj. buď pokladní doklady nebo výpisy z účtu. Při provádění
plateb prostřednictvím modulu platby je do dokladu u provedené platbě přebrán i variabilní symbol (VS)
placeného dokladu. Pokud zvolíme tuto funkci, jsou doklady se stejným variabilním symbolem sloučeny
a v sestavě se objeví pouze případný rozdíl MD-Dal. Pokud pole nezatrhneme, sestava bude obsahovat
jak řádek s prvotním saldokontním dokladem (pohledávka, závazek), tak řádek s dokladem o platbě.
•
Třídit podle jména partnera - zatrhnutí zabezpečí třídění výsledné sestavy podle jména partnera,
tj. abecedně.

Pohledávky - Tisk
Generování aktuálního souboru pohledávek ze všech zaúčtovaných dat trvá při větším objemu dat delší
dobu, která závisí jednak na rychlosti počítače, ale také na rozsahu účetních dat. Proto je u firem s
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větším objemem dat možno soubor Pohledávek vygenerovat předchozími funkcemi (například v nočních
hodinách) a takto vytvořený soubor je poté přístupný k okamžitému prohlížení a tisku až do okamžiku
dalšího přegenerování.

Závazky - Tisk
Generování aktuálního souboru závazků ze všech zaúčtovaných dat trvá při větším objemu dat delší
dobu, která závisí jednak na rychlosti počítače, ale také na rozsahu účetních dat. Proto je u firem s
větším objemem dat možno soubor závazků vygenerovat předchozími funkcemi (například v nočních
hodinách) a takto vytvořený soubor je poté přístupný k okamžitému prohlížení a tisku až do okamžiku
dalšího přegenerování.

Kniha pohledávek
Vytvoří se sestava obsahující seznam všech pohledávek evidovaných v účetnictví v daném účetním
období, uhrazených i neuhrazených.

Kniha závazků
Vytvoří se sestava obsahující seznam všech závazků evidovaných v účetnictví v daném účetním období,
uhrazených i neuhrazených.

Saldokonto
1. Pohledávky - generování a tisk
2. Závazky - generování a tisk
Těmito funkcemi vytváříme z účetních dat vždy aktuální soubor pohledávek nebo závazků ze všech
doposud pořízených účetních dokladů. Její použití je při větším objemu zpracovávaných dat náročné na
čas, ale lze ho nastavit v konfiguraci (Konfigurace/Plánovač/Saldokonto - nastavíme hodinu, kdy má
generování pohledávek či závazků proběhnout). Funkci je nutno zvolit pokaždé po pořízení většího počtu
saldokontních dokladů či po účtování plateb těchto dokladů. Vytvořený přehled potom můžeme
operativně prohlížet na obrazovce nebo vytisknout. Uživatelé s běžným objemem zpracovávaných dat
vytváří sestavu pohledávek a závazků vždy aktuální, tj. ze všech pořízených dokladů.
Pomocí této funkce můžeme vytisknout účetní stav pohledávek/závazků. Spodní část panelu je
rozdělena na dva sloupce:
•
v levém jsou nabízeny všechny účty, které jsou v účtové osnově označeny jako závazkové
(sloupec saldo - závazek = znak 1)
•
v pravém jsou naopak všechny účty označené jako pohledávkové (sloupec saldo - pohledávka =
znak 2)
Implicitně je zvolen (zaškrtnutím ve čtverečku před názvem) jeden účet závazkový a jeden účet
pohledávkový a to ten, který je v konfiguraci v části Účto nastaven jako hlavní účet pro pohledávky resp.
závazky.
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Tlačítko TISK - vytiskne vygenerovanou sestavu pohledávek. Sestava je tak jako u všech tisků nejprve
nabídnuta k prohlížení na monitoru a teprve po prohlédnutí je možno ji vytisknout nebo případně prohlížení
ukončit bez tisku. Touto funkcí lze tisknout již dříve vytvořenou sestavu, případně můžeme využít aktivní
tlačítko Generovat před tiskem, jehož funkce je vysvětlena níže.
Další volitelná pole v panelu mají tento význam:
•
Generovat před tiskem - v panelu "Saldokonto-pohledávky-generování a tisk" je implicitně volba
zaškrtnuta, to znamená, že při kliknutí na tlačítko Tisk je nejprve vygenerována aktuální sestava a ta je
pak nabídnuta k prohlížení případně k tisku. Není-li pole zaškrtnuto, vytiskne se poslední vygenerovaná
sestava bez ohledu na doklady od jejího generování zaúčtované.
Vzhled tiskové sestavy můžeme ovlivnit aktivováním dalších polí.
•
Sloučit doklady za stejný VS - při generování sestavy jsou data načítána ze všech typů dokladů,
tj. faktury přijaté či vydané a doklady o úhradě, tj. buď pokladní doklady nebo výpisy z účtu. Při provádění
plateb prostřednictvím modulu platby je do dokladu u provedené platbě přebrán i variabilní symbol (VS)
placeného dokladu. Pokud zvolíme tuto funkci, jsou doklady se stejným variabilním symbolem sloučeny
a v sestavě se objeví pouze případný rozdíl MD-Dal. Pokud pole nezatrhneme, sestava bude obsahovat
jak řádek s prvotním saldokontním dokladem (pohledávka, závazek), tak řádek s dokladem o platbě.
•
Třídit podle jména partnera - zatrhnutí zabezpečí třídění výsledné sestavy podle jména partnera,
tj. abecedně.
3. Pohledávky - tisk
4. Závazky - tisk
Generování souboru pohledávek a závazků trvá delší dobu, která závisí jednak na rychlosti počítače, ale
také na rozsahu účetních dat. Proto je u firem s větším objemem dat možno soubor Pohledávek nebo
Závazků vygenerovat předchozími funkcemi (například v nočních hodinách) a ten je poté přístupný k
okamžitému prohlížení a tisku až do okamžiku dalšího přegenerování.
5. Saldokonto
V panelu Saldokonto lze parametricky nastavit omezující podmínky pro generování závazků či
pohledávek k libovolnému datu, za partnera či za partnera a VS. Panel má na horní straně čtyři záložky Saldokonto, Převod, Vyrovnání malých Z/P (závazků a pohledávek), SALDO.F5.
5a) Saldokonto
Nejprve zadáme vlevo nahoře do bílého pole požadované datum. Můžeme zadat přímo z klávesnice, nebo
vybereme datum z kalendáře, který se nám nabídne po kliknutí na šipku umístěnou vpravo od pole.
Potom volíme některou z možností nabízených níže, tj.
Závazky k datu
- vygenerovaná sestava obsahuje pouze závazky do námi zadaného data splatnosti. Postup:
1. zadáme požadované datum
2. klikneme na tlačítko Závazky k datu, vygenerují se data, která poté můžeme vytisknout do sestav
podle našich potřeb. 3. vybereme v části "Výběr způsobu tisku" druh požadované tiskové sestavy a
tlačítkem
4. "Tisk" sestavu vytiskneme (nabídne se k prohlížení na monitoru počítače, lze vytisknout na tiskárně)
5. můžeme zvolit jinou definici sestavy pro tisk a znovu data vytisknout v jiném tvaru (definice sestav pro
tisk saldokonta jsou nastaveny v Konfiguraci - Účto - Saldokonto, kde je možná i jejich případná úprava.
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Pohledávky k datu
- vygenerovaná sestava obsahuje pouze pohledávky do námi zadaného data splatnosti. Postup při tisku
je stejný jako u závazků.
Saldo DNY - nejprve zvolíme datum, potom vpravo od tlačítka "Saldo DNY" zatrhneme námi požadovaný
druh zpracovávaných dat (Závazky k datu, Pohledávky k datu atd.) Po stisku tlačítka "Saldo DNY" nám
program nejprve
v malém okně ukáže celkový stav zpracovávaných dat a po potvrzení "OK" je nabídnuta tisková sestava k
prohlížení na monitoru nebo k tisku.
5b) Převod
Jakmile máme účtování o saldokontních dokladech v minulém účetním roce uzavřeno, můžeme provést
převod saldokontních dokladů do roku následujícího. Program z databáze účetních dokladů a z databáze
dokladů minulých let v právě dokončeném roce vybere všechny doklady (přijaté i vydané), které doposud
nebyly uhrazeny a převede je do databáze dokladů minulých let v účetnictví nového účetního roku.
Musíme dodržet následující postup:
Postup převodu:
1. Otevřeme nový účetní rok pro požadovanou firmu (Agendu) funkcí Nová agenda/rok.
2. Prostřednictvím funkce Změna agendy se vrátíme do účetnictví minulého roku a v původním právě
dokončeném roce zvolíme funkci Převod saldo z roku do roku následujícího (viz obrázek) v panelu
Saldokonto - Převod.
Potvrdíme Ano na dotaz o převodu tabulek a počkáme než program zpracuje účetní data a vybere pouze
neuhrazené přijaté či vydané faktury.
3. Otevřeme agendu v novém účetním roce a v panelu Účetní doklady - minulých let (není v rychlé
navigaci na pracovní ploše, musíme volit přímo z horní lišty, funkce Účetnictví) zkontrolujeme převedené
doklady.
5c) Vyrovnání malých Z/P
Do panelu této funkce se převezmou údaje z nastavení pro vyrovnání malých pohledávek či závazků v
konfiguraci. Převezme se účet závazky či pohledávky (na těchto účtech bude program hledat případné
rozdíly), interval pro vyrovnání, účet MD a DAL pro zaúčtování rozdílu, typ dokladu a středisko pro
vytvoření účetního dokladu. Po případné změně údajů v jednotlivých polích zvolíme funkci Generovat a
program vyhledá všechny nevyrovnané závazky / pohledávky do zadané hodnoty +/- vyrovnání. ¨
Pokud chceme nalezené hodnoty automaticky zaúčtovat, zaškrtneme nejprve pole Generovat účetní
doklady a poté provedeme funkci Generovat. Program pak vygeneruje pro každý rozdíl samostatný účetní
doklad s nastavenými parametry.
5d) Saldo F5
Funkce slouží k vygenerování a importu aktuálního stavu saldokonta pro použití na odloučeném
pracovišti.
6. Kniha pohledávek
7. Kniha závazků
Vytvoří se sestava obsahující seznam všech pohledávek či závazků evidovaných v účetnictví v daném
účetním období, uhrazených i neuhrazených.
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19.9 Saldokonto - Ctrl+F9
2021.05.12a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2167 - Účto - Ctrl+F9 - Číselník partnerů
- funkce obnovena

19.10 Saldokonto - Shift+F9
2021.05.31a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2196 - Info Partner - Shift + F9
- funkce navrácena

¨2020.12.31a / 00:00
002) 2059 - Saldokonto Shift+F9 z hlaviček účetních dokladů
- vývoj nové funkce bude dále pokračovat
- první verze pro ověření bude dostupná v následujících dnech

19.11 SALDO.F5
2021.05.17a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2168 - SALDO.F5
- upraveno dle zadání

2010.12.15a / 09:00
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001) Odeslání SALDO.F5 a PRM - uživatel 112016
- upraveno hlášení o správném odeslání - samostatné signalizuje SALDO.F5 a PRM

2010.10.02a / 00:00
001) Export / Import SALDO.F5
- doplněny informace o PC, ze kterého je prováděn export

2010.02.26a / 07:00
002) SALDO.F5 - doplněno logování

2010.02.15a / 00:00
002) Upraveno generování SALDO.F5

2009.12.08b / 15:00
002) Odesílání SALDO.F5
- SALDO.F5 se odešle pouze z toho počítače, který bude mít ve smluveném
adresáři umístěn smluvený soubor

2009.08.28a / 09:00
002) Odeslání + příjem a import SALDO.F5
- omezeno POUZE na uživatele 112016

2009.02.04a / 11:00
002) Odeslání SALDO.F5 přes webovou službu
- změněno oprávnění z
8661 Odešli SALDO.F5 přes WS
na
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8679 Odešli SALDO.F5 přes WS
- na serveru použit jiný adresář pro synchronizaci
- tato verze by měla být nainstalována na počítači pro odesílání
i pro příjem SALDO.F5

2009.01.28b / 17:00
001) Generuj SALDO.F5
- oprávnění změněno z 2099 na
8675 Generuj SALDO.F5 po generování Pohledávek a Závazku k datu NEW
generování SALDO.F5 spolu s odesláním se spouští automaticky podle
časovače, změna čísla oprávnění by měla zabránit generování
na jiném počítači

2008.12.17a / 08:00
003) Uživatel 112016
- na pracovní ploše doplněna přímá funkce:
Načti SALDO.F5 přes WS
funkce stáhne aktuální SALDO.F5 a uloží ho do podadresáře \DATA
k importu

2008.12.15c / 18:00
001) Generování SALDO.F5
- upraveno pro použití v časovači

2008.12.12a / 14:00
001) Generování SALDO.F5
- upraveno odesílání souboru na komunikační server - vypnuta proxy
- doplněna nová funkce a oprávnění - funkce se spouští na konci funkce
Generuj SALDO.F5 + Pohledávky + Závazky k datu
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8661 Odešli SALDO.F5 přes WS
- doplněna nová funkce a oprávnění:
8662 Načti SALDO.F5 přes WS (POUZE uživatel 112016)
funkce načte aktuální SALDO.F5 z komunikačního serveru do podadresáře \DATA,
odkud potom může být proveden import
po správném načtení se zobrazí zpráva:
SALDO.F5 [SALDOF5_20081212.zip] přijato z komunikačního serveru
a uloženo do adresáře [C:\manas\data\].
v názvu přijatého souboru SALDOF5_20081212.zip (obsahuje aktuální SALDO.F5)
znamená 20081212 datum ve tvaru RRRRMMDD posledního exportu SALDO.F5

2008.07.28c / 12:00
001) SALDO.F5
- po generování se soubor automaticky odešle - upraveno

2008.01.10b / 09:00
001) Generování SALDO.F5 / NexusDB
- nahrazeno použití SQL dotazu UPDATE pro nulování pole Neuhrazeno

2003.07.24c / 13:00
01) Saldokonto / SALDO.F5
- na konec souboru SALDO.F5 doplněna pole:
- 148, 8 ... jméno tabulky UH00
- 157,10 ... číslo věty tabulky UH00
02) Saldokonto / SALDO.F5
- zaškrtávací pole Blokuj import informací ze SALDO.F5 do Neuhrazeno
pracuje
nejprve se v tabulkách UH11 a UH12 vynuluje pole Neuhrazeno a poté
se nastaví podle SALDO.F5
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původní Hodnota Neuhrazeno je přesunuta do Pole Currency_04
pole Neuhrazeno se nadále v reálu aktualizuje každou provedenou
úhradou

2003.07.24b / 11:00
04) Saldokonto / SALDO.F5
- zaškrtávací pole Blokuj import informací ze SALDO.F5 do Neuhrazeno
pole zatím není aktivní, při generování SALDO.F5 se musí projít
celá tabulka UH00, vynulovat nenulové Neuhrazeno a poté nastavit
podle SALDO.F5

2003.07.22c / 15:00
01) upraveno generování SALDOF5P
02) upraven zápis IČO v SALDO.F5 (8 pozic od 139., včetně úvodních nul)

2003.07.22b / 13:00
01) Saldokonto / SALDO.F5
- zaškrtávací pole Blokuj import informací ze SALDO.F5 do Shift+F9
- při zaškrtnutí se vygeneruje samotný soubor SALDO.F5

2003.07.22a / 12:00
01) Upraveno generování SALDO.F5

2003.07.20a / 01:00
01) Saldokonto
- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / SALDO.F5
- Generuj SALDO.F5 + Pohledávky + Závazky k datu
současně se vygenerují informace pro Shift+F9, stačí tedy naplánovat
tuto funkci na noční hodiny, vygeneruje vše potřebné a připraví
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v c:\SALDO.F5 export na jiný sklad
- generování je možné provést na libovolném PC, data se čtou a zapisují
z/do datového skladu:
9011 Z______1
9012 P______1
9013 SALDO.F5
- tato funkce nahrazuje funkci Hruška / SALDO.F5
- popis polí souboru SALDO.F5:
1, 7
8,10
20, 6
26,12
38,12
50,12
62, 1
64, 6
70, 6
77, 1
78, 7
86,12
99, 6
106,32
139,10

CisloPartnera mod 10000000
VS
DatumSplatnosti DDMMRR
Castka 12:2
Uhrazeno 12:2
Neuhrazeno 12:2
VeSplatnosti = *
DatumUhrady DDMMRR
počet dní mezi aktuálním datumem a datumem splatnosti
počet úhrad ... nepoužito, nastaveno na 0
procento penále 7:2 ... nepoužito, nastaveno na 0.00%
Penále v KČ 12:2 ... nepoužito, nastaveno na 0.00
DatumDokladu DDMMRR
Název partnera ... rozšířeno z původních 32 znaků
IČO ... doplněno

148

délka věty

03) Servis / Konfigurace / Plánovač / Saldokonto
- je možné nastavit a povolit automatické generování SALDO.F5
- mezi jednotlivými akcemi plánovače je nutné volit takové časové odstupy,
aby se s rezervou akce stihla dokončit
04) Popis práce se souborem SALDO.F5
+ Data / Import dat / SALDO.F5
- čte c:\SALDO.F5 ... z datového skladu
- generuje informace pro Shift+F9 v záložkách
- odstraněn konflikt při zápisu do již otevřené věty
+ Hruška / SALDOF5P
- čte c:\SALDO.F5 ... z datového skladu
- čte c:\SALDO.ICO ... nahrazeno polem ICO přímo v SALDO.F5
- generuje c:\BANKAF5.CSV
+ Info Partner (Shift+F9) / Saldo + Saldo
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- generuje c:\SALDO.F4 přímo z účetnictví za konkrétního partnera nebo IČO
===> nahrazeno čtením c:\SALDO.F5 ... z datového skladu
+ Tisk dokladu sklad
- čte c:\SALDO.F5 ... z datového skladu

2002.07.01a / 07:00
04) Saldokonto / SALDO.F5
- z UH11/UH12 se vytvoří C:\SALDO.F5 obsahující pouze neuhrazené
věty (Neuhrazeno > 10 Kč)

1999.11.23b
- Import SALDO.F5
---> "Index neplaceni"
jako setinu teoretickeho penale z neuhrazene castky
---> takto vypocitany index zohlednuje jak vysku nedoplatku tak
dobu neplaceni
---> podle mne Index do 1.0 je vcelku O.K. (t.j. teoreticky
vymerene penale je do 100,-- Kc)
- "Top 100" neplaticu podle tohoto indexu
(viz <F11> - Neplatici - Index):
0197263 aaaaaaa
12965.30870000
2187323 bbbbbbbbbbbbbbbbb
6906.22401000
…
0197858 cccccccccccccccc
553.30912550

507335.00 Kc

2528.25 dni, Index =

283684.00 Kc

2434.11 dni, Index =

107148.70 Kc

859.00 dni, Index =

- "Top 100" neplaticu podle doby
neplaceni (viz <F11> - Neplatici - doba):
0187207 aaaaaaa
1894.47631000
0187329 bbbbbbb
1444.23770000
…
0187285 cccccccccc

124136.00 Kc

3053.50 dni, Index =

95891.00 Kc

2992.77 dni, Index =

951.00 Kc

1957.00 dni, Index =
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1999.11.22a
- vsechny faktury rozskatulkovany do souctu:
dodavatel ve splatnosti + ... Vy dluzite dodavateli
dodavatel ve splatnosti - ... dodavatel Vam dluzi dobropis
dodavatel po splatnosti +
dodavatel po splatnosti odberatel ve splatnosti + ... odberatel Vam dluzi
odberatel ve splatnosti - ... Vy dluzite odberateli dobropis
odberatel po splatnosti +
(NEPLATIC)
odberatel po splatnosti soucty jsou doplneny do salda za kazdeho partnera a za ICO,
a to celkem, po dnech, tydnech a mesicich !!!
- na klavesu <F11> se zobrazi 'Globalni informace' - po importu
SALDO.F5 zatim obsahuji:
- Saldokonto celkem za partnery
- Saldokonto celkem za ICO (musi byt stejne, jen pro kontrolu)
---> aktualni prehled zavazku a pohledavek, pro dny a tydny
ve splatnosti suma ocekavanych prijmu pro nasledujici dny !!!
- Prehled neplaticu (odberatel po splatnosti +)
---> aktualni prehled neplaticu sestupne podle dluzne castky
po splatnosti
- upraven tisk - lze tisknout saldo
- po <Shift>+<F5> se nabizi zalozka 'Saldo'
- do konfigurace doplnena do zalozky FF polozka DelayLAN - zpozdeni
sitovych operaci v milisekundach - ma vyznam zatim pro Import SALDO.F5
na Windows NT, nastaveno na 50 ms, nemelo by hlasit 'Chyba: XX'
- nove databaze se saldem - HR__PP00.FFD a HR__PI00.FFD misto
(P5/P6) ---> nutno provest Import SALDO.F5

Saldo F5 - saldo na pobočky
Funkce slouží k vygenerování a importu aktuálního stavu saldokonta pro použití na odloučeném
pracovišti, v současné době je využívána specifickým zákazníkem.
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Generování SALDO.F5
Funkce slouží k vygenerování aktuálního stavu saldokonta pro použití na odloučeném pracovišti, v
současné době je využívána specifickým zákazníkem.
Import SALDO.F5
Funkce slouží k importu aktuálního stavu saldokonta pro použití na odloučeném pracovišti, v současné
době je využívána specifickým zákazníkem.

19.12 Sestavy
2015.02.28a / 00:00
001) Saldokonto
- po sestavě saldokonta se nabídne sestava, která obsahuje pouze řádky s nevyrovnaným MD/DAL,
kdy jsou
MD i DAL oba nenulové
např. pro:
- partner vystavil několik faktur se stejným VS (VS je číslo smlouvy nebo partner vystavuje např.
každý rok VS 101-112)
- v Saldokonto / Pohledávky / Generování + Tisk lze potom nalézt všechny faktury/platby pro
konkrétní VS,
pro odpovídající fakturu + platbu se v účetních dokladech ručně VS změní na jedinečné (např. z 108
na 999108)
a změna se poznamená v poznámce účetního dokladu a fyzicky na papírové faktuře

19.13 Tisk
2007.02.21a / 17:00
003) Účetnictví / Saldokonto - Pohledávky/Závazky - Tisk
- doplněna zaškrtávací pole
Označ všechny účty

19.14 Úhrada závazků po splatnosti
2010.11.22a / 23:00
001) Saldokonto / Úhrady závazků před splatností
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Generuje se pro:
ZP = 1 nebo 11 ... závazky

2010.08.30b / 15:00
001) Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Saldokonto / Saldokonto
- doplněna záložka s funkcí:
Úhrady závazků před splatností
výsledek lze omezit za:
- Datum splatnosti Od/DO
- Datum úhrady OD/DO
- Částka OD/DO
- Číslo partnera OD/DO
- pouze pro Nx server
- data jsou získána z hlaviček účetních dokladů - pole Castka, DatumSplatnosti,
ZaplacenoDatum_01
- oprávnění:
8736 Saldo - Úhrady závazků před splatností
- výstup je řazen podle sloupce DnuPredSpl sestupně
- příklad výstupu:
DnuPredSpl VS
Partner
Částka
Kč Zaplaceno Splatnost
Platba
===========================================================================
====================================
13 433766785
10005 Partner 1
1059
1059 25.02.2010 12.02.2010
12 253411510
10075 Partner 2
1139
1139 31.03.2010 19.03.2010
===========================================================================
====================================

19.15 Vyrovnání malých závazků a pohledávek
2003.06.26c / 16:00
01) Účetnictví
- nová funkce \ Saldokonto \ Vyrovnání malých závazků a pohledávek
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vyhledá všechny nevyrovnané závazky / pohledávky do zadané hodnoty
+/- vyrovnání a při zaškrtnutí pole Generovat účetní doklady
vygeneruje pro každý rozdíl samostatný účetní doklad s nastavenými
parametry

20

Sklad

20.1 AKCE
2017.10.05a / 00:00
002) Import akcí - upraveny hlášky programu

2017.06.13a / 00:00
002) Import akcí po startu programu - uživatel 112016
- upraveno - test na 5-ti a 7-mi místné číslo zboží

2017.06.05a / 00:00
002) Import akcí po startu programu - uživatel 112016
- po importu se nezobrazí informační okno
- akce se importují pouze pro zboží s 5-ti a 7-mi místným číslem

2017.05.31a / 00:00
002) Import AKCÍ - uživatel 112016, agenda XX, POS
- import akcí se spustí:
- automaticky po startu programu
- v Importu XML dokladů
- automaticky ve funkci - Načti seznam dokladů
- ručně v záložce Import dat ve funkci - Import AKCÍ NEW
- ve všech 3 případech (po startu programu doplněno) se zobrazí informační okno
s informací o provedeném importu
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2017.05.02b / 10:00
002) Import akcí MO - pouze uživatel 112016
- zařazen automaticky do spuštění programu

2017.05.01a / 00:00
004) Import akcí MO - NEW - pouze uživatel 112016
- POZOR - původní Import akcí MO vypnut
pod touto nebo novější verzí programu proveďte nejprve Export Akcí MO
- pouze pro uživatele 112016
- pouze na POS
- importuje se pouze v případě, že jsou dostupná novější data
- import je proveden pomocí SQL, tedy na serveru zcela mimo program
- importují se pouze změněná pole
- bez zpoždění
- log o generování SQL je v souboru:
\TEMP\akce01-SQL.txt
- v okně Import XML dokladů
- provede se automaticky při spuštění
Načti seznam dokladů
před načtením seznamu dokladů
- lze spustit ručně v záložce Import dat funkcí
Import AKCÍ NEW
- po dobu importu dole v okně zobrazeno výrazně:
Vyčkejte prosím ...
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2017.04.30a / 00:00
002) Servis / Data / Export akcí - pouze uživatel 112016
- vygeneruje se soubor s datumem a časem posledního generování a odešle na komunikační server

2017.01.18a / 00:00
003) Import akcí MO - uživatel 112016
- doplněno zpoždění v řádu desítek milisekund při zpracování každého importovaného řádku
- import ponechán na konci programu při jeho ukončení, kdy obsluha již nemusí s programem nic
dělat

2016.09.05a / 00:00
003) Import AKCÍ pro uživatele 112016
- po hlášení o halířové ceně import akcí pokračuje

2016.07.14a / 09:00
001) Import akcí
- doplněno logování

2016.07.14a / 09:00
002) Nulování akcí
- doplněno logování

2016.06.14b / 13:00
003) Export / Import dokladu XML - uživatel 112016
- verze XML: 2016.06.14b
- doplněny akce MO - pole Cena06/16/26/07/17/27
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2016.06.14b / 13:00
002) Při Exportu AKCÍ MO se na komunikační server neodešle soubor s verzí dat - i pro
starší verze klientů na MO se budou Akce MO automaticky vždy importovat při
každém ukončení programu
tuto verzi programu nainstalujte na počítač, ze kterého se exportují akce MO

2016.06.14a / 12:00
001) Na MO se Import AKCÍ MO provede při každém ukončení programu bez ohledu na
verzi importovaných dat

2016.06.02a / 09:00
001) Doplněn log pro Import AKCÍ

2016.01.14a / 00:00
002) Import akcí MO na MO
- nastavují se jen nenulové hodnoty

2016.01.05a / 00:00
001) Doplněn log - ImportAkciMO

2015.11.26a / 00:00
001) VO sklad - uživatel 112016
- VO AKCE se použije pro:
- uživatel 112016
- není POS
- je agenda HR/HD/HP, ne XX
- místo Cena06 použita Cena21
- karta zboží VO:
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- Cena21 - nový význam: C06-VO PC bez DPH ... pole podbarveno světle žlutě
- Cena23 - nový význam: C01-MO NC bez DPH ... pole podbarveno žlutě
Cena24 - nový význam: C02-MO PS s DPH ... pole podbarveno žlutě
Cena25 - nový význam: C03-MO sleva s DPH ... pole podbarveno žlutě
- Cena08/18/28 - na VO brána jako AKCE katalogová
Cena09/19/29 - na VO brána jako AKCE týdenní
odděleny nadpisem VO - AKCE
- Servis / Centrální číselník
- číselníky pro agendu XX se nastaví podle POS, ne VO
- Nový význam cen na VO:
- Cena21 = běžná cena pro 137xxx (dříve Cena06)
- Cena06/16/26/07/17/27 - akční ceny na MO (katalog + týden)
- Cena08/18/28 - katalogová akce na VO
- Cena09/19/29 - týdenní akce na VO
- Servis / Data / Export akcí
- z VO na MO se exportují pouze pole:
Cena06/16/26 a Cena07/17/27 - katalogová a týdenní akce MO
následující pole se exportují nulová - na VO jde o akce VO:
Cena08/18/28 a Cena09/19/29
- při zaškrtnutí HR+HD+HP místo XX (nyní implicitně zaškrtnuto) bude export proveden z VO
číselníků zboží HR+HD+HP
- ty potom musí mít naimportovány akce MO podle rozsahů čísel zboží (připravujeme)
- Servis / Data / Import akcí - na MO
- importují se pouze pole:
Cena06/16/26 a Cena07/17/27 - katalogová a týdenní akce MO
- na MO tak lze importovat pouze katalogovou a týdenní akci z MO, ne případnou víkendovou nebo
vlastní
- Číselník zboží - záložka AKCE MO / VO
- Import Excelové tabulky s akcemi MO/VO provádějte ve funkci Servis / Centrální číselník pro
zvolenou agendu
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- ideální je import provést pro agendy HR+HD+HP, aby uživatelé těchto agend měli k dispozici
informace o
akcích MO i VO
- současně se provádí import akcí MO i VO (agendy HR+HD+HP)

2015.10.16a / 00:00
001) Uživatel 112016/MO - Import akcí
- při importu akcí se testuje, zda se do nastavovaných cenových polí 06-09/16-19/26-29 nedosazuje
halířová hodnota (0,0109-0.0299)
pokud by k tomu došlo, zobrazí se hlášení
Halířová cena pri importu akcí!
a import akcí se přeruší
- v akčních cenách se nesmí vyskytovat cena 0,02 Kč

2015.10.15a / 00:00
002) Import akcí - uživatel 112016
- provádí se jednorázově při ukončení programu

2015.10.14a / 00:00
007) Import AKCÍ - uživatel 112016
- zrušen při spuštění programu

2015.10.08a / 00:00
002) Doplněno logování importu akcí MO

2015.10.08a / 00:00
003) Upraven Import akcí MO
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2015.08.20a / 00:00
002) Číselník zboží / AKCE MO / 3. Nastav AKCE - 3. Nastav AKCE
- pro zboží s navazující akcí se nemění původní datum akce OD
- v logu **001**

2015.08.15c / 02:00
001) Upraven automatický import akcí - uživatel 112016

2015.08.14a / 00:00
002) Upraven import akcí
- vyřazena funkce spojování navazujících akcí
- importují se všechna pole důlažitá pro definování akcí

2015.08.13a / 00:00
001) Automatický import AKCÍ - 112016
- zrychleno
- u zboží s pokračující akcí se aktualizuje pouze datum akce do

2015.08.13a / 00:00
002) Export AKCÍ
- exportují se pouze akce s datumem konce akce rovným nebo větším než je aktuální datum

2015.08.12a / 00:00
001) Doplněno oprávnění:
8864 POS / 112016 / Povolení změny akčních cen v kartě zboží
s odpovídající funkcí, jinak budou pole šedá bez možnosti změny
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2015.08.12a / 00:00
002) Pro uživatele 112016 potlačeno hlášení o změně ceny v průběhu akce

2015.08.10a / 00:00
001) Doplněno automatické načtení aktuálních akcí po spuštění programu
- pouze na POS pro uživatele 112016
- v průběhu zpracování se vlevo dole ve stavovém řádku programu zobrazí
Načítám AKCE ...
a ostatní funkce programu jsou blokovány

2015.08.10a / 00:00
002) Export / Import AKCÍ - zjednodušený - 112016 - doplnění
- v kartě zboží na VO / Ceny zapnuto zobrazení AKCÍ jako na MO
- Servis / Data / Import/Export dat - ve verzi programu manasNX.exe
- pole Cena06-09/16-19/26-29 v karté zboží nesmí obsahovat běžné ceny (např. Cena06), ale pouze
AKCE
- vlevo dole funkce:
- Export AKCÍ MO (112016)
- oprávnění: 8862 Servis / Data / Export AKCÍ
- pouze pro uživatele 112016
- na VO vygeneruje ze zvolených číselníků zboží - zaškrtnutí HR/HD/HP/XX exportní soubor
(\DATA\akce01.txt)
a uloží jej na komunikační server
- implicitně je zaškrtnuta agenda XX, ve které by na VO měly být připraveny akční ceny - pole
Cena06-09/16-19/26-29
- bere se pouze zboží s nenulovými poli Cena06-09/Cena16-19/Cena26-29
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2015.06.22b / 07:00
001) Export / Import AKCÍ - zjednodušený - 112016
- upraven export
- zahrne se pouze zboží s kompletně nastavenou akcí - cema, datum od a datum do
- u zboží bez akce je tak možné zachovat původní nastavení polí Cena06-09/16-19/26-29
- po ověření nastavím zaškrtávací pole (volba agendy, import do číselníku zboží XX) dle zadání jako
implicitní
- funkce importu na MO pouze nastaví aktuální akční ceny pro až 4 úrovně akcí, negeneruje cenovky
ani podklady
pro jejich tisk
- po přidání nového zboží na MO doporučujeme funkci importu opakovat (lze opakovat bez omezení),
aby se jednak
aktualizovaly akční ceny pro celý sortiment a případně nastavila i akce pro toto nové zboží
- změny v číselníku zboží XX na MO se projeví pouze po zaškrtnutí pole
Aktualizovat AKCE v číselníku zboží - XX
po ověření nastavíme pole jako implicitně zaškrtnuté

2015.06.22a / 00:00
001) Export / Import AKCÍ - zjednodušený - 112016
- v kartě zboží na VO / Ceny zapnuto zobrazení AKCÍ jako na MO
- Servis / Data / Import/Export dat - ve verzi programu manasNX.exe
- pole Cena06-09/16-19/26-29 v karté zboží nesmí obsahovat běžné ceny (např. Cena06), ale pouze
AKCE
- vlevo dole doplněny funkce:
- Export AKCÍ MO (112016)
- oprávnění: 8862 Servis / Data / Export AKCÍ
- pouze pro uživatele 112016
- na VO vygeneruje ze zvolených číselníků zboží - zaškrtnutí HR/HD/HP/XX exportní soubor
(\DATA\akce01.txt)
a uloží jej na komunikační server
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- bere se pouze zboží s nenulovými poli Cena06-09/Cena16-19/Cena26-29
- Import AKCÍ MO (112016/XX)
- oprávnění: 8863 Servis / Data / Import AKCÍ
- na MO načte importní soubor z komunikačního serveru a aktualizuje číselník zboží XX
- aktualizuje se pouze existující zboží

20.2 AKCE VO
2016.05.24b / 13:00
003) Doplněn Servis / Testy / Test dokladu/Akce VO

2016.05.24a / 06:00
001) Sklad + Akce VO
- provedeny rozsáhlé úpravy pro práci s datumem zpracování a datumem akce VO

2016.04.20a / 08:00
001) Test Akce VO
- upraven výpis cen 00-29
- doplněna ZdrojovaCena

2016.03.30a / 08:00
001) Akce VO
- doplněno logování
- lépe ošetřeno přidání řádků do prázdného dokladu po několikerém pořízení
jiných dokladů s přepínáním do jiných datumů

2016.02.23c / 02:00
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002) Akce VO
- pro cesty 600 se bere cena zdrojová
- pro doprodej se místo obsahu pole CelniSazebnik z karty zboží dosadí text DOPRODEJ

2016.02.19a / 00:00
002) Akce VO - Doprodej
1) obsluha na VO provede změnu v řádku dokladu pomocí F7 - Tara, vada
pro ovoce a zeleninu nebo F8 - Oprava řádku pro VPZ
2) může změnit např. i množství, ale ne nabídnutou CenaMJ
3) změnu ceny dosáhne změnou Typu ceny např. z 21 na typ ceny 20
4) v kartě zboží dostanou nový význam 2 ceny:
Cena20 ... VOC cena
Cena22 ... zatížení MO prodejny
obojí musí být dopředu nastaveno a při změně typu ceny na 20
se nenulové hodnoty v cena20 i cena22 při F7/F8 bude kontrolovat
5) v F7/F8 se zadaný typ ceny uloží do řádku dokladu do pole
CenovaSkupina
pokud bude hodnota tohoto pole 20, použiji jako VOC Cena20
a zatížení Cena22

2016.02.18a / 00:00
001) Akce VO
- pro cesty 90, 99, 590, 599, 806, 808, 820 se bere cena zdrojová
- upraveno zatížení, pokud je VO akce jen katalogová

2016.02.10c / 14:00
002) Akce VO
- pro jiné odběratele než 137xxx a pro skupinu zboží 7777 se jako DPC použije Cena24
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2016.02.10a / 00:00
001) Akce VO
- upraven import dokladu

2016.02.09b / 13:00
001) Akce VO
- TypCeny 0 se bere jako 1

2016.02.09a / 12:00
001) Akce VO
- doplněno logování
- běžný odběratel může mít TypCeny 00/01/02/03/04/05/20/24
odpovídající cena se bere jako prodejní, akční cena VO se pro běžné odběratele
nepoužije

2016.02.08c / 09:00
001) Akce VO
- karta zboží - v záložce Ceny / AKCE
- upraveno procento Cena24 / Cena21
- zobrazeno DPH a číslo a název zboží

2016.02.08b / 06:00
001) Akce VO
- karta zboží - v záložce Ceny / AKCE doplněna modře procenta:
Cena24 / Cena21
Cena21 / ZdrojovaCena
Cena21 / NakupniCena
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záporná hodnota je červená
zobrazena je i aktuální ZC - zdrojová cena a NC - poslední nákupní cena
procenta se mění v reálu při změně MOC (Cena24) nebo VOC (Cena21)

2016.02.08a / 00:00
001) Import Akcí MO + VO v rámci Akce VO - uživatel 112016
- akce se nastavují samostatně v jednotlivých číselnících HR/HD/XX podle čísla zboží:
- 1000000 - 9999999 - drogerie - HD
- 50000 - 59999 - pekárna + VO potraviny - HP + HR
- ostatní - VO potraviny - HR

2016.02.07b / 00:00
001) AKCE VO
- doplněna oprávnění pro změny akcí MO/VO cen na VO:
8871 AkceVO - Karta zboží - změna MO-AKCE - Katalog
8872 AkceVO - Karta zboží - změna MO-AKCE - Týden
8873 AkceVO - Karta zboží - změna MO-AKCE - VP
8874 AkceVO - Karta zboží - změna VO-AKCE - Katalog
8875 AkceVO - Karta zboží - změna VO-AKCE - Týden
8876 AkceVO - Karta zboží - změna VO-AKCE - VP

2016.02.07a / 00:00
001) AKCE VO
- akční ceny na VO - maloobchodní i velkoobchodní
- ostrá verze
- doplněna oprávnění pro změny maloobchodních cen na VO:
8868 AkceVO - Karta zboží - změna ceny 23 (MO Cena01)
8869 AkceVO - Karta zboží - změna ceny 24 (MO Cena02)
8870 AkceVO - Karta zboží - změna ceny 25 (MO Cena02 #2)
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2016.02.06a / 09:00
001) AKCE VO
- upraven tisk, generování XML

2016.02.05c / 15:00
001) AKCE VO
- akční cena nesmí být nulová - upraveno

2016.02.05b / 14:00
001) AKCE VO
- akční cena nesmí být nulová
- doplněno logování

2016.02.05a / 11:00
001) AKCE VO
- doplněn Test - verze programu, pod jakou byl pořízen doklad a jednotlivé jeho
řádky
- pro stanovení DPC se použije rozsah datumů akcí pro akci VO s nejvyšší
prioritou
- DPC + zatížení prodejny prosím ověřujte až od této verze programu

2016.02.04d / 15:00
001) AKCE VO
- doplněn Test - verze programu, pod jakou byl pořízen doklad a jednotlivé jeho
řádky
- pro stanovení DPC se použije rozsah datumů akcí pro akce VO
- DPC + zatížení prodejny prosím ověřujte až od této verze programu
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2016.02.04c / 12:00
001) AKCE VO
- doplněno logování
- upraven algoritmus výpočtu DPC
- DPC + zatížení prodejny prosím ověřujte až od této verze programu

2016.02.04b / 10:00
001) AKCE VO
- doplněno logování
- upraven algoritmus výpočtu akčních MOC a VOC

2016.02.04b / 10:00
002) Karta zboží
- upraveno zadávání akčních cen
- vizuální ověření akčních cen
- pokud je zboží v jakékoliv akci (pro VP 137xxx a datum přihlášení),
podbarví se odpovídající cena světle zeleně
- přednost akcí je násedující: VP (137xxx) > T (týden) > K (katalog)

2016.02.04b / 10:00
003) Seznam zboží
- vizuální ověření akčních cen
- při posunu aktuálního řádku po zboží se vpravo dole v panelu Akce VO
zobrazuje aktualní maloobchodní (MOC) a velkoobchodní (VOC) cena
platí pro odběratele VP 137xxx a datum pořízení
stupeň akce je barevně odlišen podle barevného schématu Akce (kousek výš v okně)
podle aktuálního stupně akce VP / T / K v odstínech zelené
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2016.02.04a / 00:00
001) AKCE VO
- doplněno logování
- upraven algoritmus výpočtu akčních MOC a VOC

2016.02.04a / 00:00
002) Funkce pro přehledné testování Akcí MO + VO:
- pro PDF tisk jen jedno zaškrtávací pole
- odškrtnutím polí lze ze sestavy vynechat:
- Doklad
- SKU
- XML

2016.02.03c / 22:00
001) AKCE VO
- doplněno logování

2016.02.03c / 22:00
002) Funkce pro přehledné testování Akcí MO + VO:
- doplněna skupina a název skupiny Z
- doplněn opis dokladu
- doplněn opis SKU
- doplněn opis XML
- po zaškrtnutí obou polí PDF i PDF otevřít se ze sestavy vygeneruje PDF
a otevře se v prohlížeči PDF
- funkce testu nyní obsahuje veškeré podklady pro ověření správnosti generování
Akcí VO
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2016.02.03b / 17:00
001) AKCE VO
- doplněno logování

2016.02.03b / 17:00
002) Doplněna funkce pro přehledné testování Akcí MO + VO:
Servis / Data
- oprávnění: 8867 Servis / Data - Testy - AkceVO - Test
- v nové záložce Testy:
- zvolte Druh dokladu
- zadejte Číslo dokladu / 0 = poslední pořízený doklad
- stiskněte Test
Příklad sestavy:
Test Akce VO
============
3.2.2016 17:08:37
Tabulka [HRG_X_VP] obsahuje [3538] vět
Poslední číslo dokladu [3538] z [09.01.2016]
Číslo dokladu [0]
Tabulka řádků [HRG1Y_VP]
Zvolen doklad Tabulka:[HRG_X_VP] CisloDokladu:[3538] DatumDokladu:[09.01.2016]
Barva: 1 - doklad uzavřen - černá
AkceVO_D_DatumDokladu:
[09.01.2016]
AkceVO_D_DatumDokladu_RRRRMMDD:
[20160109]
AkceVO_D_CastkaPoslednihoSmiru_ZatizeniProdejny: [23276.0787]
Zatížení prodejny (CastkaPoslednihoSmiru): [23276.0787]
Číslo partnera: [137716]
Název partnera: [Hruška 716 / Bílovec,Dukelská]
TypCeny
: [6]
MO Cena #2 : [0] -> Cena24
PKoef:
[0]
AkceVO_P_Cislo: [137716]
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AkceVO_P_TypCeny: [6]
AkceVO_P_MOC2_OK: [FALSE]
Tabulka [HRG1Y_VP] obsahuje [190864] vět
Doklad [HRG_X_VP] / [HRG1Y_VP] CisloDokladu:[3538] má [37] řádků
DPC = CenaPalety
Marze = HmotnostPaletyG
1. Z:[98881 - Překlas. ovo-zel
] DPH:[1] MnozstviMJ:[ -1.00000] CenaMJ:[ 471.61000]
CenaMJBezSlevy:[ 471.61000] DPC:[ 677.90000] Marze:[ 25.00000]
- AkceVO_R_CenaPalety_DPC_SKU: [0]
- AkceVO_Z_Cislo:
[98881]
- AkceVO_Z_DPHTyp: [1]
- AkceVO_Z_DPHSazba: [15]
- AkceVO_Z_MOC:
[0]
- AkceVO_Z_AkciCenaMO: [0]
- AkceVO_Z_AkciCenaVO: [0]
- Z:Cena01: [0] ... běžná VOC bez DPH
- Z:Cena21: [0] ... VOC bez DPH - franšíza a VP
- Z:Cena24: [0] ... MOC s DPH VP
- Z:Cena25: [0] ... MOC s DPH #2 VP
- Z:AkceMO/K : [ 0.00000] Kč [
0] - [
0] ... 06/16/26 ...
- Z:AkceMO/T : [ 0.00000] Kč [
0] - [
0] ... 07/17/27 ...
- Z:AkceMO/VP: [ 0.00000] Kč [
0] - [
0] ... 10/11/12 ...
- Z:AkceVO/K : [ 0.00000] Kč [
0] - [
0] ... 08/18/28 ...
- Z:AkceVO/T : [ 0.00000] Kč [
0] - [
0] ... 09/19/29 ...
- Z:AkceVO/VP: [ 0.00000] Kč [
0] - [
0] ... 13/14/15 ...
...

2016.02.03a / 00:00
001) AKCE VO
- doplněno logování

FAQ - AKCE VO - Aktualizováno k 2016.02.05
- AKCE VO se použije pouze pro:
- uživatel 112016
- není POS
- je agenda HR/HD/HP, ne XX
- typ dokladu 21 (dříve 6)
- Ceny VO:
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- Cena01 - běžná VO prodejní cena bez DPH
- Cena21 (TypCeny=21) - místo původní Cena06 (TypCeny=6)
- podbarveno slabě žlutě
- běžná VO cena bez DPH pro VP a franšízy
- akční ceny MO (cena/datum od/datum do):
- nahradí původní MO akční ceny Cena09 a Cena19 (vyšší priorita)
- Cena06/16/26 - AKCE katalog
- importuje se z Excelu
- má stejný význam jako na MO
- Cena07/17/27 - AKCE týdenní
- importuje se z Excelu
- má stejný význam jako na MO
- Cena10/11/12 - AKCE VP (vlastní prodejny)
- na VO se nastavuje ručně
- pouze pro vlastní prodejny 137xxx
- akce VP má přednost před týdenní a ta má přednost před
katalogovou
- akční ceny VO (cena/datum od/datum do):
- v případě akce nahradí Cena21 (původně Cena06) nebo běžnou Cena01
- Cena08/18/28 - AKCE katalog
- importuje se z Excelu
- Cena09/19/29 - AKCE týdenní
- importuje se z Excelu
- Cena13/14/15 - AKCE VP (vlastní prodejny)
- na VO se nastavuje ručně
- pouze pro vlastní prodejny 137xxx
- akce VP má přednost před týdenní a ta má přednost před
katalogovou
- zda VO/MO akce odpovídajícího typu probíhá se stanoví podle
datumu dokladu
- MO cena:
- Cena24 = maloobchodní prodejní cena s DPH, na MO = Cena02
- podbarveno žlutě
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- Cena25 = 2. maloobchodní prodejní cena s DPH, na MO = Cena02
- podbarveno žlutě
- pro prodejny v číselníku partnerů, které mají v záložce Zařazení zaškrtnuté
zelené pole AKCE VO MOC C02 #2
- Zatížení prodejny
- rozsahy čísel zboží pro DPC:
- 10000 - 49998 - ovoce a zelenina
- 49999 - 89999 - VPZ
- 1000000 - 9999999 - drogerie
- přes XML se přenese do PL na MO - pro 49999-89999 (VPZ) a
1000000-9999999 (drogerie) na MO nepůjde změnit v řádku dokladu
ani v kartě zboží (pouze na oprávnění)
- DPC
- původně:
- výpočtem z parametrů
nebo akční MO cena s DPH - dříve Cena09 / Cena19 s vyšší prioritou
- nově:
- franšízy:
- výpočtem z parametrů
nebo akční cena MO Cena06/07/10
- vlastní prodejny:
- Cena24 (maloobchodní prodejní cena s DPH, na MO = Cena02)
pro VPZ a drogerii
nebo výpočtem z parametrů pro ovoce a zeleninu
nebo akční cena MO Cena06/07/10)
- rozsah datumů akce MO se bere podle rozsahu datumů akce VO s nejvyšší prioritou
tedy prodejní maloobchodní cena včetně DPH je v řádku dokladu
uložena v poli:
CenaPalety
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- pro stanovení DPC se použije rozsah datumů akcí pro akce VO
- zatížení prodejny za celý doklad je v hlavičce dokladu v poli:
CastkaPoslednihoSmiru = celková malooobchodní prodejní cena bez DPH
= SUMA ( CenaPalety_bez_DPH * Mnozstvi )

FAQ - pole důležitá pro Akce VO - Aktualizováno k 2016.02.03
===================================================
u_db97
QR00
XML
--------------------------------------------------CenaZbozi
= 'CenaMJ'
= <manas:cenamjbezdph>
R_CenaMJBezSlevy = 'CenaMJBezSlevy' =
DPC_CenaPalety = 'CenaPalety'

= <manas:dpcsdph>

Paleta
= 'HmotnostPaletyG' = <manas:marze>
===================================================
===================================================
u_db97
QD00
význam
--------------------------------------------------D_CastkaPoslednihoSmiru = 'CastkaPoslednihoSmiru' = SumaCelkemPCBezDane
===================================================

2016.02.02a / 00:00
001) Sklad / Seznam dokladů - dole záložka Typ ceny
- doplněno zobrazení pole pro ověření Akcí VO:
Zatížení prodejny (CastkaPoslednihoSmiru)

2016.02.02a / 00:00
002) Sklad / Řádky dokladu - dole záložka Sleva OZ
- doplněno zobrazení pole pro ověření Akcí VO:
DPCsDPH - CenaPalety
Marže - HmotnostPaletyG
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2016.02.02a / 00:00
003) Akce VO
- karta Partnera:
- v záložce Zařazení doplněno zeleně podbarvené zaškrtávací pole:
AKCE VO MOC C02 #2
po zaškrtnutí se jako MOC nebude brát Cena24, ale Cena25
(pro malé prodejny)
odpovídá celočíselnému poli DPCVychoziCena,
0 nebo při zaškrtnutí 1

20.3 AKCE VO XLS
2015.08.31a / 00:00
001) Import XLS souboru s AKCEMI
- doplněn protokol o importu
...
### CHYBA/ERROR - XLS CisloZbozi:[3030209] Egalizace:[6] DPH:[21] MOC:[39,9/44,90]
###`3030209`6`Dove sprchový gel 250ml krémový`21`39,9/44,90`159.6`20150901`20150901
...
2`9318831`1`Láhev UH 0,3 l uzávěr ASS / pr.5,5cm,v.18cm`21`39.9``20150901`20150901
Celkem naimportováno N1 (katalog):
0
Celkem naimportováno N2 (týden+víkend): 324
Celkem naimportováno N3 (ostatní):
0
Celkem naimportováno NN (CHYBA):
10

2007.11.06a / 12:00
002) Sklad / Akce VO
- nová funkce pro nastavení akcí VO pro maloobchod
- připravujeme import XLS souborů s akcemi MO sítě Hruška, export
informací o právě probíhajících dokladů v rámci exportu XML dokladů
a automatickou správu akčních cen na MO
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Alkohol
2019.09.27a / 00:00
001) Číselník zboží - Hlášení alkoholu
- úprava 1300
- pro uživatele 112016
- upravena hláška:
Chyba při odeslání dat přes webovou službu FALSE

2014.04.25a / 00:00
001) Alkohol
- sloučeny stejné výrobky pro stejného odběratele (více odběrních míst odběratele)
- ověřeno na datech z 4.3.2014

2014.03.10a / 10:00
001) Alkohol - validita EAN
- rozšířen test validity EAN na kódy EAN délky 8-14 číslic
úvodní nula má v kódu EAN význam
reklamovaný kód 89540453705 byl zadán chybně bez úvodní nuly, t.j. správně má být
089540453705
tak jak je správně uvedeno v seznamu alkoholu a jak jej program vyhodnotí jako validní:
CA070
2014-03-06 15:43
Canadian Old 12x0,7l 40%
089540453705 ... správně má EAN úvodní nulu tedy 089540453705 místo popisovaného 89540453705
... tento správně uvedený EAN program bral jako validní
0.7
40
http://www.certifikacelihovin.cz/stazeni-certifikatu/59d851f31c908cf26414915ee590c71c357bb6c2
L12087AW
-L13304AW
- následující kódy z
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http://www.certifikacelihovin.cz/stazeni-vsech-eanu
jsou nevalidní, neodpovídají validitě kódu EAN, jsou ale v testu nastaveny jako validní:
0859400144137
2208241012014
2208241012015
2208900100104
2208900100109
2208900100113
2208900102002
2208900102011
2208950000016
2208960000012
28586000131878
3859400144290
4062400544018
4068531169170
4098462244239
4128393319308
4188255469446
4248117619584
4278048694653
4307979769722
4337910844791
4367841919860
4397772994929
44067700041043
4457635145067
4487566220136
4517497295205
4547428370274
4577359445343
4607290520412
4637221595481
4667152670550
4697083745619
4727014820688
4756945895757
4816808045895
4846739120964
4859400144123
4859400144136
4876670196033
4906601271102
4936532346171
4966463421240
4996394496309
5026325571378
5056256646447
5086187721516
5116118796585
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5175980946723
5205912021792
5235843096861
5265774171930
5325636322068
5385498472206
5859400144090
5859400144172
5859400144277
744607101155
8000440213270
8594005011894
8595198812106
8599010600699
9001700000033

2014.01.07a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba
- vedle XML vygeneruje a na webovou službu odešle data za zvolený VO: OV / HK / UB
- pod XML cesta je uvedena cesta k datovému souboru vlevo od něj úspěšnost odeslání na webovou
službu
Př. jména datového souboru:
2013-12-24-OV-2014-01-07-18-04-31-00304395.txt
... datum za generovaný den, OV/HK/UB, datum a čas generování, velikost souboru v byte
Př. věty datového souboru:
65139933 8594005015326 CZ65139933
FLIP spol.s.r.o.
Griotte 0,5l 18%
Stock Plzen-Bozkov s r.o.
500.00

84260

15 Bozkov

18.00

Formát dat řádku datového souboru:
1,10 ICO
12,16 EAN
29,18 DIC
48,32 Nazev partnera
81,10 Cislo zbozi
92,10 Pocet
103,32 Nazev zbozi
136,32 Vyrobce
169,12 objem
181,12 procento alkoholu
delka 192
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při sloučení do jednoho společného XML se budou věty třídit podle ICO odběratele a EAN alkoholu
- u stejného druhu alkoholu musí být na každém VO nastaven v poli Čárkový kód v karté zboží
stejný EAN
- ve spodní části dolaďujeme sloučení dat ze všech 3 VO a vygenerování společného XML
- vlevo dole je - Seznam datových souborů webové služby pro zvolený datum
- seznam se načte po volbě funkce Načti
- připravujeme, zatím pracovní verze
- Generuj XML za firmu
- připravujeme
- XML se vygeneruje ze 3 zvolených datových souborů ze seznamu vlevo
- Doplněna oprávnění:
8815 Číselník zboží - Alkohol - Načti
8816 Číselník zboží - Alkohol - Generuj XML za firmu

2014.01.07a / 00:00
002) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Data
- data použitá ke generování Alkohol - Webová služba - za VO

2014.01.01b / 01:00
002) Servis / Data / Číselníky / Alkohol
- SQL upraveny pro nezaškrtnutí záporného množství pro správný seznam alkoholu s pouze kladným
množstvím
- doplněna funkce a oprávnění
8814 Data - Číselníky - Test EAN - Alkohol
- funkce prověří validitu čárkových kódů alkoholu v číselníku zboží a číselníku čárkových kódů
EANy z protokolu opravte před generováním XML
- Př.:
Chyby čárkových kódů pro alkohol
================================
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Z: 8700000013 Z:[66474 - zzwhis.Crown royal kart0,7l 40%]
CK: 8700000013 Z:[66474 - whis.Crown royal karton.0,7l 40%]
Z: 8389983887 Z:[66511 - whis.BlackVelvet0,7l 40% láhev]
CK: 8389983887 Z:[66511 - whis.BlackVelvet0,7l 40% láhev]
CK: 0100683899122123 Z:[66513 - Black Velvet Tuba 0,7l 40%]
CK: 8954045370 Z:[66525 - whis.Canad.Old 0,7l 40%]
CK: 08954045370 Z:[66525 - whis.Canad.Old 0,7l 40%]
CK: 467700123015 Z:[68253 - Jägermeister láhev0,7l 35%]
CK: 85940008740651 Z:[68294 - JEL.Luhač.Bylin.38% 0,5l 406]
CK: 859400087239 Z:[68294 - JEL.Luhač.Bylin.38% 0,5l 406]
CK: 885940014460662 Z:[76120 - Rum tuz.40% 0,195l Prost.]
CK: 0100683899122840 Z:[76700 - whis.BlackVelvet0,7l+rukávec]
Z: 594005011502 Z:[77564 - zzRum Key 0,5l 37,5% Bož.]
CK: 594005011502 Z:[77564 - Rum Key 40% 0,5l Bož.]

2013.02.28a / 00:00
01) Řádek skladového dokladu - mustr
- upraveno pole 2 271 mustru dokladu:
nyní zleva obsahuje text s obsahem etanolu v řádku dokladu - Př.:
Etanol: 2.250l LOT kód: ...
text LOT kód: je generován programem, vlastní text je uveden v záložce Poznámka
pole obsahuje kompletní test a mělo by být v mustru nastaveno zleva
- Př. nastavení mustru:
1
Počet
zboží
1
balení

Eg. DPH MJ
Tara
Vada
Bruto Jak. Číslo
Název
Množství Cena/MJ Cena/MJ Celkem
Celkem
%
tř.
neto MJ bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
1__________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2^18^10@ ^69@@ ^02% ^03^14@@@@
^96@@ ^16@
^13^12@@@
^29@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@^07@@@@@@@^08@@@@@@@
2^271@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Př. tisku:
Počet
zboží
balení

Eg. DPH MJ
Tara
Vada
Bruto Jak. Číslo
Název
Množství Cena/MJ Cena/MJ Celkem
Celkem
%
tř.
neto MJ bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
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2207
1
6 20% ks
0.00
1 78184 whis.Medleys
0,7l 40%
6.00
217.75
261.30
1306.50
1567.80
Etanol: 1.680l LOT kód: text LOT kódu ...
1
6 14% ks
0.00
1 63267 Mléko čers.BIO
1L PET3,
6.00
21.80
24.85
130.80
149.11

2012.10.28a / 16:00
001) Úpravy pro agendu HR - tisk skladového dokladu přes mustr
- netiskne se samostatný text v řádku dokladu:
LOT kód:
LOT kód :
Šarže:
Šarže :
- do mustru doplněno pole v závěru sestavy:
3 122 ... [10:3] celkové množství 100% alkoholu
součet počítá pro zboží, pro které se uvádí v řádku pole 2 271 - šarže alkoholu

2012.10.22b / 15:00
001) Úpravy pro agendu HR - tisk skladového dokladu přes mustr
- netiskne se samostatný text LOT kód: v řádku dokladu

2012.10.17b / 15:00
001) Úpravy pro agendu HR - tisk skladového dokladu přes mustr
- zrychleno generování pole 2 271 jen pro zboží, které má nenulovou spotřební daň - pole
Currency_10

2012.10.17a / 12:00
001) Úpravy pro agendu HR - tisk skladového dokladu přes mustr
- do mustru doplněno pole pro řádek dokladu:
2 271 ... [99 ] Text z BlobMemoPoznamka
pole BlobMemoPoznamka je v kartě zboží dostupné v záložce Pozn.
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pole 2 271 by mělo být použito v následujícím řádku mustru, př.:
2^18@@@^10@@^69@@ ^02 ^03^95@@ ^96@@^13 ^12@@@
^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@^07@@@@@@@
2^271@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
tiskne se vše, co je v záložce Pozn. uvedeno, i ve více řádcích,
text se sloučí do výsledného jednoho řádku, množství textu je nutné
proto uzpůsobit šířce tisknutého pole 2 271
pole 2 271 MUSÍ být uvedeno na samostatném řádku v mustru
pokud v záložce Pozn. není nic uvedeno, řádek s 2 271 se netiskne

20.5 Alkohol - EAN
2014.03.26a / 00:00
002) Alkohol - validita EAN
- upraveno

20.6 Alkohol - Povinné značení lihu
FAQ - Informace k povinnému značení lihu
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-307
307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx
Informace k povinnému značení lihu

20.7 Alkohol - Webová služba
2014.01.16a / 00:00
002) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba
- upraven prázdný XML soubor na tvar:
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><CZL002 xmlns="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/
Oznameni/CZL002/1.1.0" xmlns:t="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/Typy/1.1.0">
<Hlavicka>
<t:IDOznameni>63A6B201-6317-4896-A842-503B16696A59</t:IDOznameni>
<t:Vytvoreno>2014-01-16T08:21:26.000Z</t:Vytvoreno>
<t:OznameniZaDen>2014-01-01</t:OznameniZaDen>
<t:TypPodani>Radne</t:TypPodani>
<t:OdesilatelDIC>CZ19014325</t:OdesilatelDIC>
</Hlavicka>
<Vyrobky />
<Polozky />
</CZL002>

2014.01.14a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba
- jako prázdný XML soubor se vytvoří opravdu prázdný soubor s nulovou velikostí
- upravena konverze znaků pro XML

2014.01.13a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba
- všechny texty jsou v ASCII kódu se znaky 32-122 pro vyloučení potenciálních problémů v XML
- prázdný XML soubor má tvar (Př.:):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CZL002 xmlns:t="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/Typy/1.0.0"
xmlns="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/CZL002/1.0.0">
<Hlavicka>
<t:IDOznameni>9BB83E3A-9BFC-4B84-8E31-E462C1EF8F06</t:IDOznameni>
<t:Vytvoreno>2014-01-13T05:01:57.000Z</t:Vytvoreno>
<t:OznameniZaDen>2014-01-01</t:OznameniZaDen>
<t:TypPodani>Radne</t:TypPodani>
<t:OdesilatelDIC>CZ19014325</t:OdesilatelDIC>
</Hlavicka>
<Vyrobky>
</Vyrobky>
<Polozky>
<Polozka>
</Polozka>
</Polozky>
</CZL002>
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2014.01.09a / 00:00
003) Servis / Data / Číselníky / Alkohol - Webová služba
- Záporné pohyby - implicitně odškrtnuto
- v Servis / Konfigurace / 1. Program ... / Program / Základní nastavení
zaškrtněte na počítači (lokální parametr), na kterém se budou generovat data pro alkohol jedno z:
- OV
- HK
- UB
podle tohoto nastavení se VO nabídne při generování alkoholu
Př. jména datového souboru - změněno na:
ALK-2013-12-24-OV.txt
... datum za generovaný den, OV/HK/UB
v případě opakování generování za stejný den například po doplnění číselníků se datový soubor na
komunikačním
serveru přepíše aktuálním obsahem
již vygenerované soubory na komunikačním serveru jsou přejmenovány
- Generuj XML za firmu
- pro zvolený datum v kalendáři
- pro ID zboží se berou 4 pravé číslice z EAN
- vlevo dole se spustí Načti - 0-3 soubory za zvolený den se objeví v seznamu dostupných datových
souborů
- Generuj XML za firmu ... vygeneruje sloučený XML za 3 VO, tedy za celou firmu

20.8 Alkohol - XML
2014.05.14a / 00:00
001) Alkohol XML
- znaky nepovolené v XML se převádí na:
http://www.w3schools.com/xml/xml_syntax.asp
&lt; < less than
-> mezera
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&gt; > greater than -> mezera
&amp; & ampersand
-> +
&apos; ' apostrophe -> mezera
&quot; " quotation mark -> mezera
program je nutné nainstalovat na počítačích, na kterých se generují XML alkoholu na všech VO OV/HK/UB
- pro EAN: 683899838871 se do XML bere: 0683899838871
jde už o 3. vyjímku, kdy se validní EAN musí pro hlášení alkoholu uvést s úvodními nulami do délky
14 číslic:
089540453705 -> 0089540453705
89540453705 -> 0089540453705
683899838871 -> 0683899838871
všechny tvary EAN jsou validní
další podobné vyjímky doplníme obratem do programu, mělo by ale stačit EAN požadovaný v XML
alkoholu
zadat v kartě zboží do pole Uživatel / EAN kusový/další zboží - pole se prioritně bere do XML
alkoholu
a nemá vliv na hledání zboží podle EAN, lze zadat i jako další EAN s vazbou na zboží do číselníku
EANů
- pro IČ 0 se data neodesílají
- doplněn protokol o generování - signalizované problémy obsluha musí opravit v číselníku zboží a
partnerů
a generování opakovat, dokud jsou v protokolu o generování nějaké problémy signalizovány
Příklady hlášení problémů - EAN (validita) + IČ (validita) + DIČ (CZ + 0123456789):
68151 zmena: [] ===> [] ... ### 03 EAN:[] není zadán - DOPLŇTE pro zboží:[68151] !!!
68151 zmena: [11111111] ===> [11111111] ... ### 04 EAN:[11111111] není validní - OPRAVTE pro
zboží:[68151] !!!
hlášeno až za přehledem zboží:
### 07 IČ - ### IČ:[00000002] - chybné IČ - OPRAVTE !!!
### 05 DIČ - ### DIČ:[CZ 00268828] obsahuje nepovolené znaky, může obsahovat pouze znaky:
[CZ0123456789] - OPRAVTE !!!
### 05 DIČ - ### DIČ:[Neplatce DPH] obsahuje nepovolené znaky, může obsahovat pouze znaky:
[CZ0123456789] - OPRAVTE !!!

2014.04.04a / 00:00
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001) Alkohol
- upraveny konverze nepovolených znaků v XML - < > & apostrof uvozovky
- doplněno logování

2014.01.01b / 01:00
001) XML pro CZL002 - Oznámení distributora lihu
- v názvu zboží a výrobce nahrazeny zakázané znaky v XML entitách:
< ... &lt;
> ... &gt;
& ... &amp;
' ... &apos;
" ... &quot;
tyto znaky mohou být v názvu zboží i výrobce použity, automaticky budou nahrazeny

2014.01.01a / 00:00
001) XML pro CZL002 - Oznámení distributora lihu
- pole Vytvoreno lze editovat - POZOR - musí být zachován jeho formát, přebírá se do XML
protože má být datum a čas uveden v UTC = GMT = -1 hodinu, program od aktuálního času odečte
preventivně 2 hodiny
- pole IDOznameni neměňte !

2013.12.27e / 15:00
001) XML pro CZL002 - Oznámení distributora lihu
- upraveno pole Objem - celočíselné
- Př.:
<t:Objem>200</t:Objem>
- uprraven seznam výrobků v XML
- Př.:
<t:Vyrobek>
<t:IDVyrobku>0001</t:IDVyrobku>
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<t:Vyrobce>vyrobce</t:Vyrobce>
<t:Nazev>Bozkov Tuzemsky 0,5ln 37,5%</t:Nazev>
<t:Objem>500</t:Objem>
<t:EAN>8594005010116</t:EAN>
<t:ProcentoLihu>37.5</t:ProcentoLihu>
</t:Vyrobek>
<t:Vyrobek>
<t:IDVyrobku>0002</t:IDVyrobku>
<t:Vyrobce>vyrobce</t:Vyrobce>
<t:Nazev>MISSIS Vlas.or.cr.0,5l 16%Gran/5</t:Nazev>
<t:Objem>500</t:Objem>
<t:EAN>8594000207368</t:EAN>
<t:ProcentoLihu>16.0</t:ProcentoLihu>
</t:Vyrobek>

2013.12.01b / 12:00
001) Generování XML CZL002 - Oznámení distributora lihu
- funkci je nutné spouštět POUZE z Servis / Číselníky / Číselník zboží
- doplněna záložka - Alkohol - data - je možné zobrazit seznam zboží i pohybů
Oprávnění: 8812 Číselník zboží - Zobraz
- doplněn protokol o generování s chybami
- pokud není vyplněn Výrobce (pole TypStroje), použije se text vyrobce
- z textů je odstraněna diakritika kvůli kódování UTF-8

2013.12.01b / 12:00
002) Postup generování:
- jednorázově spusťe funkce:
Servis / Data / Číselníky - Nastavení pole Čárkový kód z Číselníku EANů
Servis / Data / Číselníky - Test alkoholu - líh + pivo
- Servis / Číselníky / Číselník zboží / Alkohol
- v kalendáři OznameniZaDen nastavte požadované datum, za které oznámení generujete
- pokud není zaškrtnuto pole Záporné pohyby jsou pohyby se záporným množstvím vynechány
- záporné pohyby nejsou v popisu povoleny - nutné dořešit s celní správou!
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- spusťe vlevo dole funkci: XML CZL002 - Oznámení distributora lihu
- zobrazí se protokol generování a výsledný XML soubor
- vygenerovaný soubor naleznete na disku podle XML cesta
- generování lze libovolně opakovat, do hlavičky použitých uzavřených dokladů se zapíše datum
generování
- správnost generovaného XML bohužel nelze na portálu celní správy nijak ověřit tak jak to umí např.
portál
daňové správy
validita generovaného XML ověřena aspoň v Internet Exploreru
testoval jsem na datech 1.11.2013-4.11.2013 - zaškrtávací pole vpravo dole

2013.12.01a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky
- doplněna záložka Alkohol s funkcemi:
- Nastavení pole Čárkový kód z Číselníku EANů
- funkce doplní do pole Čárkový kód v kartě zboží pokud je prázdné první výskyt EAN z číselníku
EANů
pro dané zboží
- tuto funkci jednorázově spusťte
- pole Čárkový kód případně ručně nastavte na aktuálně používaný EAN zboží
- Oprávnění: 8808 Data - Nastavení pole Čárkový kód z Číselníku EANů
- Test alkoholu - líh + pivo
- funkce testuje správné nastavení všech karet s alkoholem pro Oznámení distributora lihu
- funkci periodicky spouštějte, důležité po doplnění nebo změně nastavení zboží s alkoholem
- Oprávnění: 8809 Data - Test alkoholu - líh + pivo

2013.12.01a / 00:00
002) Číselník zboží - doplněna záložka Alkohol
- nová funkce: XML: CZL002 - Oznámení distributora lihu

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

- Oprávnění: 8810 Číselník zboží - XML: CZL002 - Oznámení distributora lihu
- funkce zatím generuje jen vzorový XML
- zadá se:
- Datum, za který se generuje oznámení
- typ podání - řádné / opravné
- cesta ke generovanému XML souboru
- Tisk XML
- Oprávnění: 8811 Číselník zboží - Tisk XML

2013.12.01a / 00:00
004) Vzorový XML pro CZL002 - Oznámení distributora lihu:
===================================================
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CZL002 xmlns:t="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/Typy/1.0.0"
xmlns="http://www.celnisprava.cz/XMLSchema/RZL/Oznameni/CZL002/1.0.0">
<Hlavicka>
<t:IDOznameni>1342E666-86F2-4144-9601-0DF3672329BE</t:IDOznameni>
<t:Vytvoreno>2013-10-22T21:00:00.000Z</t:Vytvoreno>
<t:OznameniZaDen>2013-10-22</t:OznameniZaDen>
<t:TypPodani>Radne</t:TypPodani>
<t:OdesilatelDIC>CZ25130382</t:OdesilatelDIC>
</Hlavicka>
<Vyrobky>
<t:Vyrobek>
<t:IDVyrobku>IDV1</t:IDVyrobku>
<t:Vyrobce>Palirna1 s.r.o.</t:Vyrobce>
<t:Nazev>Vodka 0,5L</t:Nazev>
<t:Objem>500</t:Objem>
<t:EAN>4006381333931</t:EAN>
<t:ProcentoLihu>40.0</t:ProcentoLihu>
</t:Vyrobek>
<t:Vyrobek>
<t:IDVyrobku>IDV2</t:IDVyrobku>
<t:Vyrobce>Palirna1 s.r.o.</t:Vyrobce>
<t:Nazev>Rum 0,5L</t:Nazev>
<t:Objem>500</t:Objem>
<t:EAN>73513537</t:EAN>
<t:ProcentoLihu>38.0</t:ProcentoLihu>
</t:Vyrobek>
</Vyrobky>
<Polozky>
<Polozka>
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<Odberatel>
<t:IC>25130382</t:IC>
<t:DIC>CZ25130382</t:DIC>
<t:Nazev>Odberatel1 s.r.o.</t:Nazev>
</Odberatel>
<VolnyObeh>
<t:PohybLihu>
<t:IDVyrobku>IDV1</t:IDVyrobku>
<t:Pocet>5</t:Pocet>
</t:PohybLihu>
<t:PohybLihu>
<t:IDVyrobku>IDV2</t:IDVyrobku>
<t:Pocet>5</t:Pocet>
</t:PohybLihu>
</VolnyObeh>
</Polozka>
</Polozky>
</CZL002>
===================================================

2013.12.01a / 00:00
005) SQL pro vytvoření seznamu zboží s alkoholem pro XML CZL002 - Oznámení distributora lihu:
===================================================
SELECT
z.Cislo AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS Nazev,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS INTEGER) AS ProcentoLihu
FROM
HR__Z201 AS z
WHERE
(Int32_12>=1) AND (Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol - lih a pivo
ORDER BY
z.Cislo
===================================================

2013.12.01a / 00:00
006) Generování XML CZL002 - Oznámení distributora lihu
- v nové záložce Alkohol v Číselníku zboží
- poznámky pro generování:
- pro generování XML se použije 1. výskyt EAN v Číselníku čárkového kódu
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- pro typy dokladů CA, HO, FA, DL
- jen pro uzavřené doklady, v hlavičce dokladu bude uveden datum, pro který se XML generovalo - v
poli Cinnost
ve tvaru RRRRMMDD
- generování proběhne pro nově uzavřené doklady do zadaného datumu generování s možností
opakování generování
- položky v <Hlavicka>
- IDOznameni
- Př.: 1342E666-86F2-4144-9601-0DF3672329BE
- GUID - globálně unikátní bezvýznamový identifikátor oznámení generovaný dle ISO/IEC 98348:2008
jednoznačně identifikuje každou zprávu. Při vytváření oznámení pomocí ORO web klienta
Celní správy
se toto pole vyplňuje automaticky.
- Vytvoreno
- Př.: 2013-10-22T21:00:00.000Z
- OznameniZaDen
- Př.: 2013-10-22
- Den, za který se oznámení podává
- Okamžik vzniku oznámení musí odpovídat času, kdy bylo oznámení sestaveno (položka
OznameniZaDen).
Může být nejdříve v den (dle lokáního času ČR), za který se oznámení podává a nesmí obsahovat
okamžik
v budoucnosti.
- Položka OznameniZaDen musí obsahovat datum, pro který existuje oznamovací povinnost dle
zákona 307/2013 Sb.
v platném znění. Položka OznameniZaDen nesmí obsahovat budoucí datum.
- TypPodani
- Př.: Radne
- Radne, Opravne
- Řádné oznámení daného typu za uvedené období smí být podáno jen jedenkrát
- OdesilatelDIC
- Př.: CZ25130382
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- string(10-12), CZ([0-9]){8,10}
- Daňové identifikační číslo (DIČ) osoby, která oznámení podává. Musí být shodné s údajem
uvedeným v žádosti
subjektu o komunikační povolení.
- položky v <Vyrobek>
- IDVyrobku
- IDV2
- string (1-4), Bezvýznamový identifikátor výrobku unikátní v rámci jedné zprávy.
- Každý výrobek definovaný ve zprávě musí být použit v definici pohybů
- Každá definice výrobku musí obsahovat (v rámci dané zprávy) unikátní identifikátor výrobku
- Vyrobce
- Palirna1 s.r.o.
- string(1-255), Druh spotřebitelského balení (Výrobce) dle §43 (1) b) zákona č. 307/2013 Sb.
- Nazev
- Rum 0,5L
- string(1-500), Druh spotřebitelského balení (Název) dle §43 (1) b) zákona č. 307/2013 Sb.
- Objem
- 500
- decimal, v internvalu <60;10000>, Objem spotřebitelského balení uváděný v mililitrech dle §43 (1)
b)
zákona č. 307/2013 Sb.
- EAN
- 73513537
- string(8-13), [0-9]{8}|[0-9]{13}, Evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské
balení
dle §43 (1) d) zákona č. 307/2013 Sb.
- EAN kód výrobku musí být validní EAN-8 nebo EAN-13
- ProcentoLihu
- 38.0
- decimal V internvalu <15;100>, Objemové procento lihu s přesností na jedno desetinné místo dle
§43 (1) c)
zákona č. 307/2013 Sb.
- položky v <Odberatel>
- IC
- 25130382
- string(8-10), ([0-9]){8,10}, IČ osoby
- DIC
- CZ25130382
- string(10-12), CZ([0-9]){8,10}, DIČ osoby
- Nazev
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- Odberatel1 s.r.o.
- string(1-255), Název osoby (obchodní firma/jméno, příjmení)
- položky v <PohybLihu>
- IDVyrobku
- IDV1
- String (1-4), V pohybech lihu je identifikátor výrobku použit jako jednoznačná reference na
definici
výrobku v sekci výrobky téže zprávy.
- Každý identifikátor výrobku použitý v definici pohybů musí být uvedený v definici výrobků
- Pocet
-5
- int >0, Počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového
oběhu
dle §43 (1) a) zákona č. 307/2013 Sb.

2013.12.01a / 00:00
007) SQL pro vytvoření základního seznamu pohybů zboží s alkoholem pro XML CZL002 - Oznámení
distributora lihu:
(zatím bez datumového rozlišení z řádků dokladů)
===================================================
SELECT
y.CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_FA AS x,
HRDBY_FA AS y,
HR__Z201 AS z,
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HR__P200 AS p
WHERE
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol - lih a pivo
===================================================

2013.12.01a / 00:00
008) SQL pro generování:
===================================================
SELECT
*
FROM
(
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

1871

x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_FA AS x,
HRDBY_FA AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------UNION ALL
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
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x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_CA AS x,
HRDBY_CA AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
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(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------UNION ALL
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
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CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_HO AS x,
HRDBY_HO AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------UNION ALL
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
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EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_DL AS x,
HRDBY_DL AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
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((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------) AS xx
ORDER BY
IC,
RRRRMMDDDatumDokladu,
IDVyrobku
===================================================

2013.12.01a / 00:00
009) SQL pro stanovení seznamu zboží:
===================================================
SELECT
IDVyrobku,
Vyrobce,
NazevZ,
Objem,
EAN,
ProcentoLihu
FROM
(
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
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p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_FA AS x,
HRDBY_FA AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------UNION ALL
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//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_CA AS x,
HRDBY_CA AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
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(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------UNION ALL
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1880

ES manas 2022 - Technická dokumentace

x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_HO AS x,
HRDBY_HO AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------UNION ALL
//-----------------------------------SELECT
*
FROM
(
SELECT
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x.DatabazeRadky,
x.Cinnost AS RRRRMMDDGenerovani,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu) AS Rok,
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu) AS Mesic,
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS Den,
EXTRACT (YEAR FROM x.DatumDokladu)*10000+
EXTRACT (MONTH FROM x.DatumDokladu)*100+
EXTRACT (DAY FROM x.DatumDokladu) AS RRRRMMDDDatumDokladu,
// x.Stav,
// x.Barva,
y.CisloPartnera AS CisloPartnera,
p.ICO AS IC,
p.DIC AS DIC,
p.Nazev AS NazevP,
x.CisloDokladu,
x.DatumDokladu,
x.DatumUskZdPl,
y.MnozstviMJ AS Pocet,
y.CisloZbozi AS IDVyrobku,
z.TypStroje AS Vyrobce,
z.Nazev AS NazevZ,
CAST(z.DPCAkcniCenaBezDPH*1000 AS INTEGER) AS Objem,
z.CarkovyKod AS EAN,
CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT) AS ProcentoLihu
FROM
HRD_X_DL AS x,
HRDBY_DL AS y,
HR__Z201 AS z,
HR__P200 AS p
WHERE
(X.Stav=1) AND // doklad uzavren
(X.Barva<>7) AND // doklad uzavren
(p.ICO<>0) AND // v DL presuny mezi sklady
(p.ICO<>19014325) AND // jiny nez Hruska
(x.CisloPartnera=p.Cislo) AND
(x.CisloDokladu=y.CisloDokladu) AND
(y.CisloZbozi=z.Cislo) AND
(ABS(y.MnozstviMJ)>0.0099) AND // ma byt ale jen kladny pocet
(CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)>=15.0) AND (CAST(z.DPCAkcniCenaSDPH AS FLOAT)
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<=100.0) AND
(z.Int32_12>=1) AND (z.Int32_12<=10) // spotrebni dan alkohol
) AS x
WHERE
(RRRRMMDDDatumDokladu>=20131101) AND // upravit na 20131201
(
(RRRRMMDDGenerovani=20131104) OR
(
((RRRRMMDDGenerovani=0) OR (RRRRMMDDGenerovani IS NULL)) AND
(RRRRMMDDDatumDokladu<=20131104)
)
)
ORDER BY
RRRRMMDDDatumDokladu
//-----------------------------------) AS xx
GROUP BY
IDVyrobku,
Vyrobce,
NazevZ,
Objem,
EAN,
ProcentoLihu
===================================================

20.9 Barva
1999.11.10b
- vetsina databazi obsahuje pole 'Barva', pomoci ktereho je mozne
nastavit barvu radku v tabulce:
0 - standardni, cerna na bile
1 - inverzni, bila na cerne
2 - svetleseda
3 - tmaveseda
4 - cervena
5 - zelena
6 - zluta
7 - modra
8 - fialova
9 - kyanova

Barva QD00 - hlavička dokladu / seznam dokladů:
- 0 doklad vytisten - bila
- 6 doklad porizen - zluta
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- 1 doklad uzavren - cerna
- 7 doklad vytisten, neuzavren - modra

20.10 Blokace prodeje
2019.10.24b / 16:00
000) Kompletní distribuce
001) 1410 - Sklad - Blokace prodeje
- pro uživatele 112016
- Upraveno dle zadání:
- Číselník skupin zboží / Objednávka
Objednávka za skupinu zboží
- Číselník dodavatelů / Objednávka
Objednávka za dodavatele
- Import dokladu / Cipher - načtení souboru
upraveno dle zadání

20.11 Bourání masa - výroba
2006.01.08a / 09:00
001) Sklad / POS - nový typ dokladu
- Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}
- doklad má označení druhu VY a index druhu dokladu 167
- oprávnění: 8323 Sklad - Výroba - Bourání masa
- funkce je dostupná i v manasPOS.exe
- funkci je nutné spouštět:
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Výroba - Bourání masa
- v konfiguraci se nastaví parametry v:
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Třídění řádků
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POS / DPH
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Šablona/Mustr
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Šablona/Mustr - Drogerie
Sklad/POS / Datum / Datum #4
- Doplňte ručně mustr do
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - systémové
a
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - uživatelské
mustr pod číslem 167 - můžete převzít a upravit mustr
pro PL - přijímací list
- při prvním spuštění se automaticky založí 1. doklad,
stačí doplnit hlavičku a řádky
- jde o příjmový doklad odvozený od PL - přijímacího listu, který slouží
pro zpracování malé výroby, např. Bourání masa
- smyslem každé malé výroby je z jednotlivých vstupních surovin
vyrobit hotový výrobek a generovat zisk - např. z jednotlivých
komponent sestavit počítač a generovat zisk za jeho montáž
- u Bourání masa je výroba odlišná v tom, že vstupní surovina
je jen jedna - např. vepřová půlka a výrobků několik, např.
různé druhy masa, tlačenka, ...
- oba způsoby lze použít, vstupních surovin i hotových výrobků
může být neomezený počet
- další výhodou tohoto postupu je, že výsledkem zadání je
zisk z výroby a protože jde o příjmový doklad, lze tak přímo
upravit prodejní ceny jednotlivých výrobků tak, aby vznikl
odpovídající zisk
- funkci lze například použít pro:
- balení brambor
- polévkovou směs zeleniny
- sestavení PC
- díky tomu, že má doklad vlastnosti příjmového dokladu,
nastaví se správně zdrojové ceny
- postup je následující:
- všechny jednotlivé vstupní suroviny i výrobky musí být
obsaženy v číselníku zboží
- v číselníku zboží musí dále zboží (např.)
98899 Zisk z výroby
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přes které se realizuje zisk z výroby jako rozdíl mezi
celkovými náklady (součet cen všech vstupních surovin) a
výnosy (součet cen všech vyrobených výrobků)
- v číselníku partnerů by pro každý typ výroby měl být
doplněn samostatný partner, jehož číslo se potom zadá
v hlavičce dokladu Výroby
půjde tak snadno sledovat jednotlivé druhy výroby
v pohybech, nápočtech i grafech
- na dokladě se se záporným množstvím uvedou všechny
vstupní suroviny a s kladným množstvím všechny výrobky
v dolní části se neustále aktualizuje celková cena
bez DPH a celková hmotnost (u bourání masa by měla
být nulová) za doklad
dokladem (jde o příjmový doklad) se tak sníží zásoby
surovin a zvýší zásoby výrobků
celková cena i počet množství na dokladě musí být
nulové, aby se nezměnila hodnota skladu
pokud není nulové celkové množství, znamená to, že
při výrobě došlo například k nějakému odpadu - ten by ale
rovněž měl být zadán pod samostatným číslem zboží a cenou
např. 0,01 Kč/MJ
pokud není celková cena dokladu nulová, znamená to, že
při výrobě vznikl finanční zisk (kladný zůstatek) nebo ztráta
(záporný zůstatek) - tento rozdíl by potom měl být zadán
na dokladě jako poslední řádek tak, aby celková cena
dokladu byla nulová

20.12 Celnice
2006.12.27a / 15:00
001) Zrušeny moduly Celnice

20.13 Cena19 / Cena09
2008.06.09b / 12:00
001) Sklad - použití ceny 19 pro uživatele 112016
- vyloučen odběratel 137740
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2008.01.08a / 06:00
001) Sklad
Pro partnery s čísly 137000 - 137999, pokud je nenulová cena 19 zboží
a současně nulová cena 09 se s cenou 19 pracuje jako s cenou 9 (akční cena).

2007.10.07a / 14:00
002) Pro partnery s čísly 137000 - 137999, pokud je nenulová cena 19 zboží,
se s touto cenou pracuje jako s cenou 9 (akční cena)

2007.06.30a / 12:00
001) Sklad - Akční cena 9 + sleva na ovoce a zeleninu
- platí pro odběratele s typem ceny 6, beze změny pro odběratele PRM
- pokud je nenulová cena 9 (akční cena), je brána jako DPC (doporučená
prodejní cena včetně DPH)
- pokud je nulová akční cena 9 a je nenulová cena 6 (VO cena bez DPH
pro odběratele typu ceny 6) pak se jako CenaMJ v případě slevy na
ovoce a zeleninu bere cena MJ s uplatněním slevy (sleva v % je nastavena
v číselníku partnerů, partner musí mít nastaven typ ceny 6 a sleva
se týká jen ovoce a zeleniny - čísel zboží 10000 - 49999) a jako
DPC se bere Cena06 zvýšená o DPH a o marži nastavenou pro partnera
pro konkrétní (skupinu) zboží
- takto vypočtená DPC se správně uvede i v exportních souborech
XML/DKL/DK2 a v tisku dokladu na vlastní prodejnu
tvar generovaného exportního souboru XML/DKL/DK2 lze ověřit v řádcích dokladu
na pravé tlačítko myši funkcemi pro přímé odeslání E-mailem - obsah souboru
se zobrazí v okně pro odeslání E-mailem, po Esc se nic neodešle
- pole pro celkové zatížení v mustru dokladu na vlastní prodejnu jsou následující
3 56
3 57
3 58
3 59

[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]

... celkem zatížení DPC v 0% DPH
... celkem zatížení DPC v 5% DPH
... celkem zatížení DPC v 19% DPH
... celkem zatížení DPC

- poznámka:
sleva v % na ovoce a zeleninu je zadána v číselníku partnerů v poli Double_12
v řádku skladového dokladu je slava OZ * 100 uložena v poli UExpedient a celková
sleva OZ v halířích uložena v poli UDispecer
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20.14 Cena24
2016.05.09a / 07:00
001) Sklad - uživatel 112016 - test nulové ceny 24
- při ručním pořízení řádku výdajového dokladu na VO
(CA/DL/FA/HO/VP)
se signalizuje nulová Cena 24 a v tomto případě se řádek
dokladu nezapíše
- netýká se OZ 10000 - 49999

2016.05.06a / 09:00
001) Sklad - uživatel 112016 - test nulové ceny 24
- při ručním pořízení řádku výdajového dokladu na VO
(CA/DL/FA/HO/VP)
se signalizuje nulová Cena 24 a v tomto případě se řádek
dokladu nezapíše
- při importu výdajového dokladu (ne XML) na VO
(CA/DL/FA/HO/VP)
se signalizuje nulová Cena 24 a v tomto případě se řádek
dokladu nenaimportuje (nezapíše)
- při exportu XML na VO se do pole Cena24 nastaví nenulové
pole s touto prioritou:
Cena24
DPC
Cena06
Cena07
- při importu XML na POS se pokud je Cena24 nulová bere
obsah pole dpcsdph z XML

20.15 Cena29
2014.03.10b / 12:00
001) Sklad - použití ceny 29
- nastaveno stejné pravidlo jako pro cenu 19 - t.j. pro odběratele 137xxx se použije cena 29
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místo ceny 9 pouze tehdy, pokud je cena 29 nenulová a cena 9 nulová - cena 9 tak má vyšší prioritu

20.16 Cena celkem
2000.08.01f / 17:30
- po Stornu radku se prepocita cena celkem
- prepocitava se celkova cena dokladu i pri opetovnem vstupu do dokladu

20.17 Data
2010.02.02a / 15:00
003) Tabulka hlaviček a řádků skladových/POS dokladů
- lépe ošetřena krátkodobá nedostupnost dat

2000.10.27a / 09:00
- databáze dokladů:
- v poli DatabazeZdroj (pro nový doklad) je verze MIS2000
- databáze řádků:
- v poli SerioveCislo (pro nový řádek) je verze MIS2000

2000.07.31b / 19:00
- do databaze radku se doplni do poli (ma vyznam pouze pro prijimaci list):
ObjednanoMnozstvi ... aktualni DPC (Cena02) z ciselniku zbozi
ObjednanoCena ... aktualni DPC (Cena02) z ciselniku zbozi
MarzeZeSKU ... aktualni marze z ciselniku zbozi

20.18 Datový sklad - sklad
Sklad / Rozbory / Datový sklad - základní popis
1) Nejprve je nutné data naimportovat do datového skladu v záložce
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Import dat do datového skladu
- zvolí se měsíc a stiskne Vybrat
- ve výběrovém poli se zobrazí seznam tabulek řádků dokladů z vybraného
dokladu
pomocí zaškrtávacích polí je možné zrušit výběr konkrétních tabulek
- funkcí Importovat se provede import dat
2) Dolování dat z datového skladu
- komfortní generátor 3 typů sestav - textové + 2 vizuálních s možností
exportu do všech běžných datových formátů
- v záložce Výběr polí se vyberou pole, které mají být na sestavě
ve vybraném pořadí
vybraná pole se z levého seznamu dostupných polí přesunou do pravého
seznamu vybraných polí:
a) dvojklikem
b) pomocí funkce [=>]
pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav bez vybraných polí
- v záložce Omezení je možné nastavit omezující parametry (min/max,
obsahuje u řetězce) po povolení zvoleného omezujícího parametru
zaškrtnutím povolovacího políčka
- u polí podsvícených žlutě je možné použít výběr hodnot z číselníku
F9 - podle názvu
F10 - podle čísla
- v záložce Třídit podle se vyberou pole, podle kterých má být
výstup setříděn - výběr se provede stejně jako u výběru polí
- pro opačné třídění se zvolí pole s textem DESC
- pro první 3 indexy se v textové sestavě generují podsoučty
- v záložce Dolování dat
- je možné zadat Nadpis a podnadpis sestavy
- po spuštění funkce SQL se provede generování rozboru a výsledek
se zobrazí v tabulce v záložce Tisk / Export
- v záložce Tisk / Export
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- Tisk TEXT
- generování a tisk tiskové sestavy
- je možné vypnout následující typy řádků:
- Řádky
- Oddělení součtu
- Součet +
- Součet ++
- Součet +++

2004.07.20a / 23:00
03) Sklad - dolování dat z datového skladu:
- nejprve je nutné datový sklad naplnit daty pomocí funkce:
Sklad / Rozbory / Datový sklad / Import dat do datového skladu
- zvolí se měsíc a stiskne tlačítko Vybrat
- nabídne se seznam tabulek daného měsíce, jejich import
do datového skladu je možné potlačit zrušením zaškrtnutí
u názvu tabulky
- po stisknutí importovat a povolení se import provede
a zobrazí se informace o celkovém počtu naimportovaných vět
(řádků dokladu)
- Postup dolování dat z datového skladu:
1) Výběr polí
- ze seznamu dostupných polí v levém výběrovém poli
(názvy jsou samopopisné, pod výběrovým polem se zobrazuje význam)
pole jsou seřazena podle názvu
se zvolená pole vyberou do výběrového pole Vybraná pole
v pořadí, ve kterém budou uvedena ve výsledku
pole se přesune pomocí tlačítek nebo dvojklikem
obdobně je možné již vybrané pole vrátit
pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav výběru
2) Omezení
- zaškrtnutím lze vybrat omezení vět nastavením hodnot omezení
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3) Třídit podle
výběr se provede obdobně jako v 1)
je možné zvolit i opačné třídění - DESC
4) Dolování dat
- Nadpis sestavy
- je možné zadat nadpis a podnadpis sestavy
- SQL
- vygenerované SQL pro dolování dat
- pomocí funkce SQL se provede dolování dat z datového skladu
pomocí vygenerovaného SQL dotazu a výstup se automaticky
přepne do záložky Export/Tisk
5) Export/Tisk
- vygenerovaný výběr dat je zobrazen v tabulce
- Tisk TEXT
- generování a tisk textové sestavy
- každá řádek s daty začíná pořadovým číslem
- je-li zvoleno třídění, po změně 1. pole třídění se uvede podsoučet
- na konci je součet polí
- Export #1
- export výsledku #1
- Export #2
- export výsledku #2
- Report #1
- vizuální návrhář tiskové sestavy #1
- Report #2
- vizuální návrhář tiskové sestavy #2
Př.:
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1) Výběr polí
CisloZbozi/I
ZboziNazev/S32
MnozstviMJPV/F* (* značí součtové pole)
CenaCelkemPV/C*
2) Omezení
Datum dokladu OD: 1.1.2004 DO: 20.7.2004
3) Třídit podle
CisloZbozi
4) Dolování dat
stisknout SQL
5) Export/Tisk
Stisknot Tisk TEXT
Vytvořená sestava:
Datový sklad - sklad/POS

pořízeno dne 20.7.2004 22:21:41 [manas 2004.07.19a]

Poř.čís. CisloZbozi ZboziNazev
MnozstviMJPV
CenaCelkemPV
===========================================================================
===
1
11110 Jablka
-13.00
84.52
2
11110 Jablka
-0.00
60.00
3
11110 Jablka
-0.00
60.00
-----------------------------------------------------------------------------13.00
204.52
----------------------------------------------------------------------------4
68042 Whis. J+B 0,7l
-12.00
1200.00
-----------------------------------------------------------------------------
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-12.00
1200.00
----------------------------------------------------------------------------5
95170 Pivovary Staropramen 0%
-1.00
61.00
-----------------------------------------------------------------------------1.00
61.00
----------------------------------------------------------------------------6
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
10.00
7
95172 Pivovary Staropramen
1.00
15.00
8
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
5.00
9
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
20.00
10
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
15.00
11
95172 Pivovary Staropramen
1.00
15.00
12
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
5.00
13
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
65.00
14
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
65.00
15
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
65.00
16
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
65.00
17
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
5.00
18
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
15.00
19
95172 Pivovary Staropramen
-1.00
5.00
-----------------------------------------------------------------------------10.00
310.00
===========================================================================
===
CELKEM :
-36.00
1775.52
===========================================================================
===
Přehled polí
============
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CisloZbozi ... Číslo zboží
ZboziNazev ... Název zboží
MnozstviMJPV ... MnozstviMJ*KoefPV - pohyb množství zboží
CenaCelkemPV ... Cena celkem - pohyb zboží
Omezení
=======
DatumDokladu: [01.01.2004] - [20.07.2004]
Třídění podle
=============
CisloZbozi ... Číslo zboží

Ukázka Export #1:
1/7) zvolit HTML, stisknout Next
2/7) stisknout Next
3/7) stisknout Next
4/7) stisknout Next
5/7) stisknout Next
6/7) stisknout Next
7/7) Action after exporting - zvolit: open for file view
stisknout Execute
data ve formátu HTML se zobrazí v Internet Exploreru

Ukázka Export #2:
1) záložka Formáty
Formát měny nastavit na 00,00 Kč
2) záložka Typ exportu:
Cílový soubor - zadat jméno generovaného souboru včetně cesty
např. C:\zkus.htm
zaškrtnout Otevřít soubor po exportu
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zvolit Export do HTML
stisknout Start export
data ve formátu HTML se zobrazí v Internet Exploreru

2004.07.09a / 11:00
02) Import do datového skladu - sklad / POS
- importují se všechny typy dokladů (včetně objednávek, ...)
- při importu POS se automaticky z ceny MJ a obalu odečítá DPH - u dokladů z pokladen (Rx,Ox,Vx)
03) Popis polí datového skladu
Význam zkratek:
Ix ... pole má vytvořen Index (až 100x rychlejší zpracování SQL)
A ... pole AutoInc, pro novou větu se automaticky přičte 1
C ... reálná hodnota - Currency - částka v Kč
D ... datum a čas - DateTime
F ... reálná hodnota - Double
I ... celočíselná hodnota - Int32, Byte
M ... BlobMEMO pole pro uchování libovolně velkých dat
S ... řetězec znaků s českým řazením, číslo udává délku řetězce
ASCII ... řetězec je převeden na velká písmena bez diakritiky pro rychlé vyhledávání a řazení
bez ohledu na diakritiku
RRRRMMDD ... datum ve tvaru celého čísla pro rychlé vyhledávání a řazení

2004.07.09a / 11:00
Datový sklad - sklad a POS
Ix A
Ix I

AutoInc
MesicZpracovani

// hlavička dokladu
Ix S 2 DruhDokladu
Ix Ch
Ix Ch

PV ... P - příjem, p - storno příjmu, V - výdej, v - storno výdeje
PVASCII
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Ix I

CisloDokladu

Ix I

VS

Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix

I
I
I
I
I
I

RL
Soupis
CisloListu
Auto
Ridic
Zavoznik

I
I
I
I
I
I
I

Dealer
Vychystavac
Vychystavac2
Expedient
Scaner
Dispecer
Transfer

// identifikace PC a uživatele
Ix I
Ix I

PC
Uzivatel

// vazba na tabulky
Ix S 8 JmenoQR00
Ix I VetaQR00
S 8 JmenoQD00
I VetaQD00
S 8 JmenoQQ00
I VetaQQ00
S 8 JmenoQQ01
I VetaQQ01
// časové údaje
Ix I

DenZpracovani

D
Ix I

DatumDokladu
DatumDokladu_RRRRMMDD

Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix

SHodina ... z datumu serveru
SDen
SCisloDne
SDenVTydnu
STyden
SDekada
Smesic

I
I
I
I
I
I
I
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Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix

I
I
I
I
I
I
I

DHodina ... z datumu dokladu
DDen
DCisloDne
DDenVTydnu
DTyden
DDekada
DMesic

// partner - demografické údaje
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix

I
I
I
I
I
I
I
I
I
F
F

PSC
PSC3 ... levé 3 číslice z PSČ
CisloObce ... číslo obce z databáze obcí
Okres
Kraj
Ctverec10 ... umístění obce ve čtvercové síti 10 x 10 Km v ČR
Ctverec25
Ctverec50
Ctverec100
VzdalenostVzdusna
VzdalenostSilnicni

// partner
Ix I
Ix I
S
Ix S
Ix I
Ix S
Ix S
Ix I
F
F
I

CisloPartnera
ICO
32 PartnerNazev
32 PartnerNazevASCII
PartnerSkupina
8 PartnerZkratkaASCII
32 PCislo32ASCII ... přečíslování - textový řetězec
PrecislovaniP ... přečíslování - celé číslo
KoefP ... koeficient partnera
PKoefP
Rozvoz

// zboží - řádek dokladu
Ix
Ix
Ix
Ix

I CisloZbozi
I Jakost
I SkupinaZbozi
I DPH
C DPCSKU
F MarzeZeSKU
F MarzeDPC
I CKOK
I StornoOK
I SlevaOK
F MnozstviMJPV ... MnozstviMJ*KoefPV
F KoefPV ... 1 - příjem / -1 - výdej
F MnozstviMJ
C CenaMJ
C CenaMJBezSlevy
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C ZdrojovaCenaMJ
C Vynos
F Marze
F ZasobaMJ
C ZasobaKc
F HmotnostG
F BruttoHmotnostG
F ObjednanoMnozstvi
C ObjednanoCena
I CenovaSkupinaQR00
I SerioveCisloIndex
I SarzeIndex
// zboží - číselník
S
S
I
S
I
I
I
S
Ix S
Ix I
Ix I
Ix S
Ix S
Ix S
Ix S
S
C
C
F
F
F
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix
Ix

32 ZboziNazev
32 ZboziNazevASCII
ZboziSkupina
8 ZboziZkratkaASCII
TypCeny
CenovaSkupina
Dodavatel
8 MJ
8 MJASCII
PrecislovaniZ
Umisteni
32 CarkovyKodASCII
32 ZCislo32ASCII
16 JKPOVASCII
16 SKPASCII
32 CarkovyKod
Cena01
Cena02
DPHProc
HmotnostGZ200
HmotnostCelkemKg

// zboží - součty
C
C
C
C
C
C
C
C

CenaCelkemPV
CenaCelkemZboziPV
CenaCelkemSDPHPV
CenaCelkemZboziSDPHPV
CenaCelkem
CenaCelkemZbozi
CenaCelkemSDPH
CenaCelkemZboziSDPH

// obaly
Ix I
Ix I
Ix I

Obal1
Obal2
DruhObalu
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F PocetObalu1
C CenaObalu1
F PocetObalu2
C CenaObalu2
F PocetObalu1PV
F PocetObalu2PV
I DPHObalu1
I DPHObalu2
// údaje z K1
C
C
C
F

ZdrojovaCenaMJK1
ZatizeniK1
VynosK1
MarzeK1

// systémové údaje
I
D
D
D
I
I

VerzeManas
DatumZpracovani
DatumNow
DatumServer
Priznak
Stav

// rezerva
M

BlobMEMO

I

BlobMemoStav

F
F
I
I

F_01
F_02
I_01
I_02

D
D

D_01
D_02

C
C
C

CenaMJSDPH
CenaObalu1SDPH
CenaObalu2SDPH

I

Zarazka

Sklad / Rozbory / Datový sklad - základní popis
1. Import dat do datového skladu
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1899

1900

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Nejprve je nutné data naimportovat do datového skladu funkcí Sklad / Rozbory / Datový sklad / Import at
do datového skladu. Zvolí se měsíc a stiskne tlačítko Vybrat.
Poté se nabídne seznam tabulek daného měsíce, jejich import do datového skladu je možné potlačit
zrušením zaškrtnutí
u názvu tabulky. Po stisknutí importovat a povolení se import provede a zobrazí se informace o celkovém
počtu naimportovaných vět (řádků dokladu).
Importují se všechny typy dokladů (včetně objednávek, ...) , při importu POS se automaticky z ceny MJ
a obalu odečítá DPH - u dokladů z pokladen (Rx,Ox,Vx)2. Dolování dat z datového skladu
z datového skladu mezd provedeme pomocí komfortního generátoru, s jehož pomocí vytvoříme 3 typy
sestav:
- textové
- 2 vizuální s možností exportu do všech běžných datových formátů
a) v záložce Výběr polí se vyberou pole, která mají být na sestavě ve vybraném pořadí, vybraná pole se z
levého seznamu dostupných polí přesunou do pravého seznamu vybraných polí:
1) dvojklikem
2) pomocí funkce [=>]
- pomocí funkce Vyprázdni se nastaví výchozí stav bez vybraných polí
- obdobně je možné již vybrané pole vrátit pomocí funkce <=
b) v záložce Omezení je možné nastavit omezující parametry (min/max, obsahuje u řetězce) po povolení
zvoleného omezujícího parametru zaškrtnutím povolovacího políčka (u polí podsvícených žlutě je možné
použít výběr hodnot z číselníku - F9 podle názvu a F10 podle čísla
c) v záložce Třídit podle se vyberou pole, podle kterých má být výstup setříděn - výběr se provede stejně
jako u výběru polí.
- pro opačné třídění se zvolí pole s textem DESC
- pro první 3 indexy se v textové sestavě generuji podsoučty
d) v záložce Dolování dat je možné zadat Nadpis a podnadpis sestavy
Po spuštění funkce SQL se provede generování rozborů a výsledek se zobrazí v tabulce v záložce Tisk /
Export
Pomocí funkce SQL se provede dolování dat z datového skladu pomocí vygenerovaného SQL dotazu a
výstup se automaticky přepne do záložky Export/Tisk.
e) v záložce Tisk / Export je vygenerovaný výběr dat zobrazen v tabulce Tisk TEXT (generování a tisk
tiskové sestavy).
Pro výsledný tvar sestavy je možné vypnout následující typy řádků:
- Řádky
- Oddělení součtů
- Součet +
- Součet ++
- Součet +++
Každý řádek s daty začíná pořadovým číslem, je-li zvoleno třídění po změně 1. pole třídění se uvede
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podsoučet, na konci sestavy je součet polí.
Export - export výsledků
Report #1 - vizuální návrhář tiskové sestavy #1
Report #2 - vizuální návrhář tiskové sestavy #2
3. Příklad práce s datovým skladem:
1) Výběr polí
CisloZbozi/I
ZboziNazev/S32
MnozstviMJPV/F* (* značí součtové pole)
CenaCelkemPV/C*
2) Omezení
Datum dokladu OD: 1.1.2004 DO: 20.7.2004
3) Třídit podle
CisloZbozi
4) Dolování dat
stisknout SQL
5) Export/Tisk
Stisknot Tisk TEXT
4. Význam zkratek
Ix ... pole má vytvořen Index (až 100x rychlejší zpracování SQL)
A ... pole AutoInc, pro novou větu se automaticky přičte 1
C ... reálná hodnota - Currency - částka v Kč
D ... datum a čas - DateTime
F ... reálná hodnota - Double
I ... celočíselná hodnota - Int32, Byte
M ... BlobMEMO pole pro uchování libovolně velkých dat
S ... řetězec znaků s českým řazením, číslo udává délku řetězce
ASCII ... řetězec je převeden na velká písmena bez diakritiky pro rychlé vyhledávání a řazení
bez ohledu na diakritiku
RRRRMMDD ... datum ve tvaru celého čísla pro rychlé vyhledávání a řazení
5. Datový sklad - sklad a POS
- upozornění na skutečnost, že data v datovém skladě neexistují
Saldokonto pracuje přes datový sklad - generování lze provést jednorázově na libovolném klientovi a
vstupní data pro saldo
jsou z datového skladu dostupná všem ostatním klientům.
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9001 - Závazky k 31.12.2001
9002 - Pohledávky k 31.12.2001
9003 - Závazky k 31.12.2002
9004 - Pohledávky k 31.12.2002
9005 - Závazky k 31.12.2003
9006 - Pohledávky k 31.12.2003
9007 - Závazky k datu
9008 - Pohledávky k datu
9009 - Závazky k datu za partnera
9010 - Pohledávky k datu za partnera
- doplněna hodnota aktuálního pole Popis
Další moduly / Datový sklad
Datový sklad programu
tabulka X___DAT1.FF2
- datový sklad používá program
- Datový sklad #1
- Datový sklad #2
- Datový sklad #3
- Datový sklad #4
- Datový sklad #5
- Datový sklad #6
- Datový sklad #7
- Datový sklad #8
tabulky X___DAS1.FF2 až X___DAS8.FF2
- při tisku (mimo tisku skladového dokladu) lze zvolit datový sklad #1 - #8, zadat popis a zapsat
zobrazený soubor k tisku jako novou položku do zvoleného datového skladu k použití na libovolném
klientovi v síti
Další moduly / Datový sklad / Datový sklad
- datový sklad slouží k uchování libovolných souborů v jedné společné síťové tabulce X___DAT1.FF2
- uložený soubor lze obnovit do zvoleného adresáře pod libovolným názvem (přípona zůstává puvodní)
- uložený soubor lze přímo spustit v programu asociovaném k příponě názvu souboru (např. popis.TXT
soubor v Notepadu)
- uložené soubory jsou komprimovány

20.19 Datum dokladu
2000.09.18a / 08:00
- datum dokladu je omezen presne podle konfigurace, nelze vsak zmenit
do jineho mesice
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2000.09.14b / 13:45
- pro meze datumu se na doklade berou datumy nastavene v konfiguraci podle
typu dokladu, samostatne pro Drogerii

20.20 Datum splatnosti
2020.07.30a / 00:00
001) Sklad - změna datumu splatnosti a datumu uskutečnění zd. pl. po kopii dokladu
- umožněno opro stejné oprávnění jako při kopii dokladu
oprávnění: 8894 - Sklad - Radky - prave - Kopie dokladu
- pouze pro uživatele 112016

20.21 Dávková faktura
2011.07.01b / 09:00
001) Dávková fakturace
- upraveno
- doplněno zaškrtávací pole
Dobropis záporně
implicitně zaškrtnuto
deník dokladů a tím i zaúčtování se nemění

FAQ - úprava mustru dávkové faktury
1) Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Šablona/mustr / Šablona/mustr
hledejte DD - Daňový dobropis a FD - Dávková faktura
pro DD - Daňový dobropis nastavte v poli (pokud není) 102
pro FD - Dávková faktura nastavte v poli (pokud není) 109
oba mustry tak budou uloženy v uživatelských mustrech
dole klikněte vpravo na
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Šablony/mustry uživatelské
najděte 102 - Mustr DD - Daňový dobropis a přepněte se do záložky
Obsah - Tisk přes mustr
mustr je textový popis tvaru generovaného dokladu, svůj text
můžete doplnit tak, že v úvodu dokladu doplníte řádek s textem
začínající 1 (mezi existující řádky začínající 1) a v závěru
dokladu řádek s textem začínající 3 (mezi existující řádky
začínající 3)
můžete tak např. doplnit:
1 Společnost je zapsána u Kr.obch.soudu v XXXXX - oddíl X vložka XXX
3 Obaly shora uvedeného zboží byly zpoplatněny dle ustanovení §§ 10 a 12 zákona č.477/2001
3 Sb., o obalech
existující řádky neměňte
Stejným způsobem doplňte mustr 109 - Mustr FD - Dávková faktura

2008.02.06c / 13:00
001) Dávková fakturace
- doplněna součtová pole mustru:
3 73 - SumaCenaZboziBezDPH0
3 74 - SumaCenaZboziBezDPH5
3 75 - SumaCenaZboziBezDPH22
3 76 - SumaCenaZboziDPH0
3 77 - SumaCenaZboziDPH5
3 78 - SumaCenaZboziDPH22
3 79 - SumaCenaZboziSDPH0
3 80 - SumaCenaZboziSDPH5
3 81 - SumaCenaZboziSDPH22
3 82 - SumaCenaObalyBezDPH0
3 83 - SumaCenaObalyBezDPH5
3 84 - SumaCenaObalyBezDPH22
3 85 - SumaCenaObalyDPH0
3 86 - SumaCenaObalyDPH5
3 87 - SumaCenaObalyDPH22
3 88 - SumaCenaObalySDPH0
3 89 - SumaCenaObalySDPH5
3 90 - SumaCenaObalySDPH22
3 91 - SumaDPHZbozi
3 92 - SumaDPHObaly
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2007.09.12a / 21:00
001) Dávková fakturace
- nezpracovávají se doklady partnerů s čísly:
590xxx
599xxx
600xxx
806xxx
808xxx
820xxx

2004.07.20a / 23:00
02) Dávková fakturace:
- doplněno zaškrtávací pole Pouze seznam dokladů
- po zaškrtnutí se na FA/DO uvede jen seznam
zpracovaných DL/DR - Př.:
Číslo dokladu DL:
2, Datum dokladu: 2004.07.20,
15.00
Číslo dokladu DL:
3, Datum dokladu: 2004.07.20,
15.00
Číslo dokladu DL:
4, Datum dokladu: 2004.07.20,
20.00
Poznámka: 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

2000.10.03a / 08:00
- na dávkové faktuře by neměly být řádky 99999 s pohybem obalů

2000.05.04b / 17:00
01) Davkova fakturace:
- generuje pro vsechny radky na doklade za zbozi (<>99999) a
pro nenulove obaly s nenulovym poctem (1 i 2) ruzne od ztratnych
- generuje samostatne dobropisy
DOB.PRN + DOBROPIS.DF
a samostatne pripadne faktury
FAK.PRN + FAKTURA.DF
- samostatne lze nastavit VS pro dobropisy a faktury
- pro faktury je nutne v databazi reportu nastavit mustr pro
typ dokladu 'FD' + davkova faktura
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- v souborech DOPLN_DD.DOP a DOPLN_FD.DOP lze definovat doplnek
dokladu
- pri generovani se ignoruji cesty 590 a 599
- v radku s VS je 'Seznam VS:'
- doplnena 4 tlacitka s tiskem

2000.05.04a / 15:00
01) Davkova fakturace
- funkce doplnena do Doklady
- zatim generuje pouze danove dobropisy
- je nutne v databazi reportu upravit mustr pro danovy dobropis
- negeneruje pro cesty 806,808,820
- vysledkem jsou 2 soubory k tisku:
FAK.PRN ... davka danovych dobropisu
DOBROPIS.DF ... denik danovych dobropisu pro import do ucta
(je nutne prejmenovat)
- pred generovanim je nutne nastavit nabidnute parametry (datumy, ...)

20.22 Deník dokladů
2015.01.14a / 00:00
002) Sjednoceny deníky dokladů do varianty s obaly, včetně deníku z dávkové fakturace
pro jednotný import do účetnictví - varianta deníku s D2 v názvu souboru

2015.01.14a / 00:00
003) Deník dokladů MUSÍ být vygenerovaný min. verzí programu 2014.12.11a

2015.01.14a / 00:00
004) Př. nového deníku dokladů D2 (vpravo MUSÍ obsahovat sloupce Základ 10% a DPH 10%, délka
řádku 195 znaků):
...

VS Částka [ Kč] Zaokr. Odběratel Název
P Splat. V Základ 0%
DPH 0
==================================================================================================
015200015
1330.00
0.00
7120301 test
150109
0.00
0.0
==================================================================================================
...

2014.12.11a / 00:00
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006) Sjednoceny deníky dokladů do varianty s obaly, včetně deníku z dávkové fakturace
pro jednotný import do účetnictví - varianta deníku s D2 v názvu souboru
vygenerované deníky je nutné do účetnictví importovat novou verzí programu (dolaďujeme)

2013.10.23a / 00:00
001) Sklad / Deník dokladů
- upraven export XML do účetnictví - zálohově zaplaceno

2012.01.27a / 09:00
001) Sklad / Deník dokladů
- upraveno a zrychleno

2011.04.06a / 20:00
001) Sklad - generování deníku dokladů
- upraveno
- doplněno logování

2010.11.11a / 19:00
007) Sklad / Účetnictví
- export deníku dokladů / import účetního dokladu XML
- variabilní symbol VS brán bez úvodních i koncových mezer

2010.01.05c / 17:00
001) Upraveno generování deníku dokladů
pokud při virtuálním tisku neexistuje mustr dokladu, použije se mustr
PL - přijímacího listu, ten by měl být dostupná jak na VO tak na MO vždy
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2008.07.16a / 11:00
001) Sklad - Doklady / Účetnictví (dole) / Deník dokladů
- doplněno zaškrtávací pole
Uzavřít neuzavřené doklady
po zaškrtnutí se u všech zpracovávaných dokladů navíc
každý neuzavřený doklad uzavře (Barva=1, Stav=1) včetně zpracování nápočtů
a do jeho hlavičky se doplní požadované údaje, včetně
CastkaPoslednihoSmiru ... SumaCelkemPCBezDane
ULikvidovalPlatbu4 ... PocetRadku
Tonaz ... CelkemKg/1000.0

2005.10.28a / 12:00 BETA
003) Sklad - Deník dokladů
- vedle stávajícího DF importního souboru do účetnictví se vytvoří
2 XML soubory pro zaúčtování:
DF_aa_dd_rrrrmmdd_rrrrmmdd_vod_vdo.xml ... standardní deník dokladů
SKLAD_aa_dd_rrrrmmdd_rrrrmmdd_vod_vdo.xml ... účetní hlavičky dokladů
kde aa je agenda
dd je druh dokladu (PL/FA/...)
rrrrmmdd je datum od do
vod je věta od
vdo je věta do
a dále šablona manasuct.xml pro test a prohlížení XML souboru
v Internet Exploreru
- pro úspěšný export musí být nastaveno:
- Konfigurace / Účto / Sklad
- Konfigurace / Účto / Import deníku
- Číselník typů dokladů (Účetních)

2005.05.13a / 00:00
03) Sklad / POS
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- Doklady / Účetnictví
- doplněna funkce Deník dokladů z hlavičky dokladu
- oprávnění 8246
- zatím importuje pod typem deníku dokladů 5 - daňový vrubopis,
při importu do účetnictví lze zvolit jiný typ účetního dokladu
- do deníku se zařadí ty doklady, které mají v hlavičce alespoň
některý údaj nenulový, doklady nemusí být uzavřený

2004.07.09d / 22:00
02) Sklad - Deník
- protokol o generování deníku obsahuje i sloupce a součty za samostatné obaly v 19% DPH
- vedle deníku dokladu DF se vygeneruje i deník D2, který je urcen pro import do účetnictví
pomocí nové funkce

2004.07.07d / 18:00
01) Sklad - Deník dokladů
- deník se nevygeneruje, dokud nejsou všechny doklady uzavřené

2004.05.06b / 10:00
01) Deník dokladů
- upraven pro zadání zálohy > 999.99 Kč

20.23 DENIKV12
2011.05.02d / 15:00
001) Upraven export DENIKV12 - 502 pouze při přecenění

2011.04.28a / 09:00
001) Upraven export DENIKV12 - pole DOKLAD, FAKTURA, SALDO
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2011.04.22a / 12:00
001) Doplněn export DENIKV12 - zaúčtování 502
- pro partnera 518692114 nezadávejte účty pro zaúčtování, zaúčtování 502
bude na implicitní účty
395065/132765 - NC
395165/395165 - PC

20.24 DK2
2015.05.15c / 15:00
001) Odesílání DK2 skladových souborů pro uživatele 112016
- upraveno

2014.05.07b / 14:00
001) DK2 soubory pro uživatele s nastaveným polem Předpona DK2 souboru (1-999) v kartě partnera
- upraveno

2014.05.07a / 00:00
001) DK2 soubory pro uživatele s nastaveným polem Předpona DK2 souboru (1-999) v kartě partnera
- upraveno
- doplněno logování
- přečíslovány nové logy

2014.05.06a / 00:00
001) DK2 soubory pro uživatele s nastaveným polem Předpona DK2 souboru (1-999) v kartě partnera
- pro nenulové pole bude tvar názvu DK2 souboru:
pppddddd.DK2
kde ppp je číslo prodejny 001-999 - pole Předpona DK2 souboru (Int32_08)
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ddddd je pravých 5 míst z 8-mi místného čísla dokladu (VS)

2014.01.26c / 16:00
001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Import číselníku Z a EAN z *.DK2 - doplněno zcela dole
- Oprávnění:
8819 Sklad / Doklady / Příj.doklad / Import čís. Z a EAN z *.DK2
- doplňují se POUZE chybějící věty v číselníku zboží a EAN
nedoplňují se nová čísla obalů ani skupin zboží, ve formátu *.DK2 jsou známa jen jejich čísla
bez dalších údajů (název, cena, MJ, ...)
- pokud se mají ze souboru *.DK2 naimportovat i zásoby, je nutné použít plnou funkci importu
dokladu

2014.01.26b / 14:00
001) Servis / Data / Číselníky / Konverze
- texty z CSV jsou zkráceny na maximální velikosti polí
- u číselných hodnot je desetinná čárka změněna na tečku

2014.01.26a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky / Konverze
- do nové záložky doplněna funkce pro konverzi Excelové tabulky s číselníkem zboží uložené v CSV
souboru
s poli oddělenými středníkem do formátu importního souboru DK2
- popis sloupců Excelové tabulky a odpovídajícího formátu souboru DK2:
Excel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K

cislo zbozi
nazev zbozi
DPH zbozi
mnozstvi MJ
cena MJ
DPC MJ
obal 2
skupina
MJ
EAN
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57,12
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81, 8
89, 8
98, 8
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celkem 126 znaků, kód 1250
- Oprávnění:
8817 Servis - Číselníky - Konverze *.CSV do *.DK2
- příklad vstupního souboru - zko.csv:
- pole musí být oddělena středníky, středník nesmí být v žádném poli
- desetinné číselné hodnoty musí být s desetinnou čárkou
- pole nesmí být v uvozovkách ani apostrofech
63430;Eidam blok 30% celý dovoz;15;76.97;89;109;0;630;kg;287300
82408;Kefír mléko 950gPET Kun.;15;6;17.6;25.9;0;616;ks;8594002780982
50010;Rohlík Hruška 43g;15;70;1.26;2.1;0;9001;ks;110
50020;Rohlík sojový 60 g;15;30;2.43;3.5;0;9001;ks;112
4120;Šunkový salám Bivoj;15;1;45.6;64.5;0;9040;kg;294120
- a odpovídající zkonvertovaný soubor - zko.DK2 (import ověřen):
63430
82408
50010
50020
4120

Eidam blok 30% celý dovoz
Kefír mléko 950gPET Kun.
Rohlík Hruška 43g
Rohlík sojový 60 g
Šunkový salám Bivoj

15
15
15
15
15

76.97
6
70
30
1

89
17.6
1.26
2.43
45.6

109
25.9
2.1
3.5
64.5

20.25 Doklad
2020.05.27a / 16:00
001) Upraveny barvy v programu
2015 - Barvy - doklady

2019.10.10a / 12:00
001) Vystavené skladové doklady mimo hotovostních
se nezaokrouhlují (celková částka se zaokrouhlí
vždy na 0,01 Kč)
002) U hotovostních skladových dokladů
CA - Cash
PA - Paragon
HO - hotově
HR - Hotově z rozvozu
PO - Doklad o použití
se celková částka vždy zaokrouhlí na korunu
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9001
9001
9040

k
k
k
k
k

Sklad

Toto zaokrouhlení se nyní nerozpouští do
DPH, ze zaokrouhlení hotovostních dokladů
se nyní neodvádí DPH
003) Nainstalujte na všechny počítače, na kterých
se vytváří skladové doklady
- sklad
- jednotlivé doklady
- dávková fakturace
- WinTisk
- pekárna
- příjmový počítač na MO
- případně další počítače
ověřte prosím správnost u všech typů dokladů,
které používáte

2018.05.16a / 00:00
002) Upraveno pořízení skladového/POS dokladu

2016.05.26e / 18:00
004) Skladový doklad
- okno zvětšeno na 1000 x 700 bodů pro monitor min. 1024 x 768

2016.05.06b / 11:00
001) Upraveno pořízení skladového dokladu

2016.01.07a / 00:00
001) Skladové doklady
- u Tisk a Tisk #2 se kontroluje číslo partnera - pro nulové se nespustí
- Číslo partnera nesmí být nulové!

2016.01.07a / 00:00
002) Skladové doklady - uživatel 112016
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- u Tisk v okně Tisk97 se kontroluje, zda celková částka včetně DPH pro
partnera 9187000/Paragon (typ dokladu CA/HO) nepřesáhne 10.000 Kč
- Pro číslo partnera 9187000/Paragon nesmí být cena celkem včetně DPH větší
než 10.000 Kč!
- upraveno:
Na dokladu FA/HO/CA/DL nepovolen partner 137xxx!

2016.01.06a / 00:00
001) Skladové doklady - uživatel 112016
- Na dokladu FA/HO/CA/DL nepovolen partner 137xxx!
- Partner 9187000 - paragon - povolen pouze na dokladu CA/HO!

2015.04.13a / 00:00
003) Sklad
- pořízení řádku skladového dokladu se nebere zboží 10000 - 10999 jako ovoce/zelenina a objevi se
standardní
dvoj/trojpole

2015.01.12b / 01:00
001) Sklad / Doklady - dvojpole / trojpole
- pole Egalizace lze změnit pouze pokud je pole Počet balení nulové - platí POUZE pro POS

2014.11.03a / 00:00
002) Sklad / Doklady - dvojpole / trojpole
- místo Počet obalů název pole Počet balení
- místo Množství MJ název pole Egalizace
- pole Egalizace lze změnit pouze pokud je pole Počet balení nulové
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2011.12.03d / 16:00
002) Sklad - Seznam dokladů
- Zruš uzavření dokladu (černá->modrá) ... na pravé tlačítko myši
upravena změna nápočtů na původní

2011.10.03a / 09:00
003) Skladový doklad
- na pravé tlačítko myši nad řádkem dokladu je možné zvolit:
- Blokuj prodej
- Odblokuj prodej
oprávnění:
8779 Řádek skladového dokladu - Blokuj prodej
8780 Řádek skladového dokladu - Odblokuj prodej
funkce v číselníku zboží pro zboží v aktuálním řádku nastaví blokaci prodeje
- oprávnění pro prodej zboží s blokovaným prodejem:
8781 Řádek skladového dokladu - Povol prodej blok. zb.

2011.07.13a / 00:00
002) Daňový dobropis změněn na Opravný daňový doklad - standardní výdajový doklad
Přijatý daňový dobropis změněn na Přijatý opravný daňový doklad
- standardní příjmový doklad
- mustry obou typů dokladů upravte

2011.05.02e / 16:00
001) Sklad - řádky dokladu
- doplněno oprávnění pro povolení zadání do vstupního pole začínajícího znakem '-'
8766 Sklad / řádky - povolení záporného množství MJ v řádku
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2010.07.29a / 14:00
001) Sklad - pořízení dokladu
- upraveno

2010.02.17a / 12:00
005) Při omezení seznamu skladových dokladů za partnera je poslední doklad
zcela dole a první nahoře

2010.02.15d / 15:00
003) Sklad / Seznam dokladů
- upraveno omezení za číslo partnera

2009.02.09f / 19:00
002) POS
- dvoj/trojpole se kromě OO a OD zobrazí i při pořízení FA - faktury

2008.12.15b / 09:00
001) Sklad - pořízení dokladu
- upraven nový doklad při nastavení
Implicitní dealer
Implicitní scaner
Implicitní vychystávač
v Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady #2
pokud jsou uvedeny nenulové hodnoty není při vytvoření nového skladového
dokladu nabízen výběr dealera, scanera a vychystávače z číselníků

FAQ - Skladový doklad - zadání znakových údajů o papírovém dokladu do hlavičky dokladu
- pole Papírový doklad číslo (i další - Soupis číslo, VS)
jsou číselná pole a umožňují zadat pouze číslice 0-99999999(9)
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- použijte pole Poznámka, které je textové a umožňuje zadat až 64 znaků

2008.02.22c / 13:00
001) Sklad
- podrobně logovány zápisy do hlavičky dokladu do součtových polí:
CelkemCenaBeZDPH
Z0
Z5
Z22
- do hlavičky dokladu se nezapisují informace po jeho uzavření
- v seznamu dokladů vpravo dole doplněno zaškrtávací pole CelkemCena
v záložce Doklady / Základ, implicitně zaškrtnuto
při nezaškrtnutí se neaktualizují v hlavičce dokladu pole
CelkemCenaBezDPH a Tonaz a pořízení dokladu tak může být
výrazně rychlejší - význam má především u delších dokladů

2007.11.28b / 12:00
001) Pořízení skladového dokladu
- upraveno oprávnění 8566

2007.11.28a / 09:00
001) Pořízení skladového dokladu
- doplněno oprávnění:
8566 Povolení záporných zásob NEW
- zrušeno oprávnění:
8565 Povolení záporných zásob

2007.11.23a / 10:00
001) Pořízení skladového dokladu
- doplněno oprávnění:
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8565 Povolení záporných zásob

2007.10.10a / 10:00
002) Seznam skladových dokladů
- na pravé tlačítko myši doplněna funkce (pouze pro Admina):
Nastav E-mailovou adresu/MistoZavozu [Admin]
funkce nastaví pole MistoZavozu pro vybraný doklad
pokud má partner nastavenu E-mailovou adresu v kartě partnera
v záložce Kontakt v poli E-mail (pole v tabulce Email)
a zaškrtnuté pole XML/DKL,2/DRG,2 E-mailem (pole v tabulce Dealer)

2007.02.05a / 12:00
001) Sklad/POS / Doklady / Seznam dokladů
- upravena funkce na pravé tlačítko myši:
Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

2007.01.02e / 21:00
003) Sklad / Doklady / Seznam dokladů
- upravena funkce na pravé tlačítko myši:
Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)

2007.01.01a / 00:00
011) Sklad / Doklady / Seznam dokladů
- doplněna funkce na pravé tlačítko myši:
Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)
oprávnění:
8451 Sklad:Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)
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pro uzavřený doklad, na kterém nemohou být již provedeny žádné změny,
funkce provede storno nápočtů (zobrazeny v grafech) a stav dokladu
převede z uzavřeného dokladu (černý řádek) na vytištěný, ale
neuzavřený doklad (modrý řádek), který může být pomocí oprávnění
8375 Sklad - povolení změny modrého dokladu
upravován a potom následně upravený vytištěn a uzavřen
následné uzavření takového dokladu je nutné

2007.01.01a / 00:00
021) Maximální počet řádků skladového/POS dokladu zvětšen z 999 na 5000
- při importu dokladu se v případě importovaného dokladu delšího
než 5000 řádků doklad automaticky rozdělí na více částí s max.
4990 řádky

2006.12.28a / 22:00
001) Sklad / POS doklady
- upraven tisk dokladu pro partnera s DPC

2006.10.03b / 20:00
001) Skladové/POS doklady - seznam skladových/POS dokladů
- přidána záložka Popis s popisem barvy řádků

FAQ Sklad/POS - Význam barvy v seznamu skladových/POS dokladů
6 - žlutá - doklad vytvořen
0 - bílá - doklad prohlédnut (náhled tisku)
7 - modrá - doklad vytištěn
1 - černá - doklad uzavřen

2006.07.13d / 15:00
001) Sklad / Doklady / Uzavření dokladu
- vpravo dole záložka v seznamu dokladů
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- informace o uzavření dokladu
Verze programu - pole: PuvodniDatabaze
Datum a čas serveru - pole: DatumKursu
Datum a čas lokálního počítače - pole: DatumLikvidace
Uživatel - pole: PuvodniVeta
Číslo PC - pole: PuvodniPC
- tlačítko BLOB pro zobrazení pole BlobMemo - exportní doklad XML/Dxx
oprávnění:
8390 Sklad / Uzavření dokladu / Blob

2006.06.13a / 12:00
001) Povolení změny modrého dokladu
- skladový doklad, který byl vytištěn, ale není ještě uzavřen
- oprávnění:
8375 Sklad - povolení změny modrého dokladu

2006.03.29b / 14:00
003) Sklad / POS doklady
- v záložce Řádky doplněn Číselník zboží
- v Záložce Hlavička
- doplněn Číselník partnerů
- v záložce Účetnictví doplněno:
- Středisko
- pomocí kláves F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) lze vybrat
z číselníku účetních středisek
- Číselník středisek
- Zakázka
- pomocí kláves F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) lze vybrat
z číselníku účetních zakázek
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- Číselník zakázek
- Činnost
- změnu v záložce Účetnictví je nutné potvrdit stisknutím Zapiš
- Nová oprávnění:
8339 Sklad/Doklady
8340 Sklad/Doklady
8341 Sklad/Doklady
8342 Sklad/Doklady

- Číselník partnerů
- Číselník zboží
- Číselník středisek
- Číselník zakázek

2006.01.04f / 18:00
001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců
- v definici sloupců Seznamu dokladů doplněn sloupec:
19 - Celkem cena bez DPH
platí pro skladové doklady, ne pro pokladny R1-8/O1-8/V1-8
- lze definovat celkem až 18 sloupců výběrem z 19-ti možných
- šířka sloupce se vztahuje k jednomu z 19 možných sloupců
pro výběr

2005.10.02a / 15:00 BETA
004) Provedena revize tisku dokladů a XML souborů
- Sklad:
- ve všech dokladech i v XML se vychází z ceny bez DPH (cena01)

2005.10.02a / 15:00 BETA
006) Sklad/POS - doplněny typy cen (za partnera):
Typ ceny:
původní:
0-29 ... cena 0-29
30 ... zdrojová cena (bez DPH)
31 ... poslední nákupní cena (Currency_01) (bez DPH)
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32 ... posledni prodejní cena (Currency_09) (bez DPH)
nové:
33 ... zdrojová cena + DPH
34 ... poslední nákupní cena (Currency_01) + DPH
35 ... posledni prodejní cena (Currency_09) + DPH
36 ... posledni prodejní cena (Currency_09) - DPH
37 ... Cena 00 + DPH
38 ... Cena 01 + DPH
39 ... Cena 02 + DPH
40 ... Cena 00 - DPH
41 ... Cena 01 - DPH
42 ... Cena 02 - DPH

2005.07.13a / 09:00
001) Sklad / POS
- doklad v seznamu dokladů, který byl vytištěn na tiskárně a není ještě
uzavřen, je podbarven modře a nastaví se následující pole v tabulce
hlaviček dokladů:
Barva ........... 7 (bílá na modré)
DatumPlatby1 .... čas serveru tisku
ZpusobPlatby2 ... číslo PC
ZpusobPlatby3 ... číslo uživatele
002) Sklad / POS
- v seznamu dokladů doplněna funkce
Najdi řádek
Alt + 1
tato funkce by měla prioritně sloužit k prohlížení řádků již vytištěných
dokladů (řádky lze navíc omezit a různě třídit)

2005.07.07b / 10:00
001) Sklad / POS
- seznam dokladů
- dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný doklad
- řádky dokladu
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- dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný řádek dokladu
- obě záložky doplněny o další informace:
- číslo PC
- číslo uživatele
- datum a čas serveru posledni změny
- počet změn (pouze u hlavičky dokladu)
- jméno uživatele a název PC je dostupné po stisknutí tlačítka I

2005.07.07a / 09:00
003) Sklad / POS
- seznam dokladů
- dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný doklad
- řádky dokladu
- dole doplněna záložka Info s informací o verzi programu pro vybraný řádek dokladu

2005.07.06d / 17:00
001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců / Šířka
- lokálně lze nastavit individuálně šířku sloupců v seznamu a řádcích dokladů

2005.07.06c / 12:00
002) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců
- Řádky dokladu síťové + lokální
- doplněny 2 sloupce
23 - Cena celkem v řádku (pole Marze)
24 - Cena celkem v řádku v halířích (pole UPrepisovac)
003) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady
- Velikost fontu lze nastavit
8 / 10 / 12 / 14 / 16
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pro
Seznam dokladů
Řádky dokladu
Okno OEC

2005.06.30e / 21:00
001) Sklad/POS / Doklady
- pro zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina) se do ceny MJ v řádku dokladu
promítne případná Sleva OZ % z číselníku partnerů
cena MJ včetně všech slev se tak správně dostane do řádku dokladu,
pohybů a nápočtů a tím i do K1
- pro toto zboží se do řádku do pole UExpedient dosadí obsah pole
PocetSamolepek z číselníku partnerů (stonásobek slevy v % pro ovoce/zeleninu)
prodej se správně nastavenou slevou OZ je tak možné provádět okamžitě
a po doplnění mustru zaslat upravený doklad - celková částka bude stejná,
u OZ bude uvedena cena MJ bez slevy OZ a bude vyčíslena celková sleva za OZ

2005.06.30c / 17:00
003) Sklad / Doklady / Seznam dokladů
- doplněna funkce - Test dokladu na OD
- funkce dostupná pro aktuální doklad pomocí kombinace kláves Alt+O
- oprávnění 8251
- pro partnera ze zvoleného dokladu se vyhledá nejnovější objednávka dodavatele
a navzájem se párují řádky
ignorují se řádky s číslem zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina)

2005.05.13a / 00:00
02) Sklad / POS
- seznam dokladů a řádky dokladu
- datumové a textové sloupce zarovnány zleva
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- číselné sloupce zarovnány zprava

2005.05.03a / 20:00
02) Sklad / POS
- u 1. dokladu v roce se správně nastaví všechny náležitosti
- 1. doklad se vytvoří automaticky, stačí v něm nastavit Hlavičku a řádky

FAQ - Přehled dokladů sklad / POS
CA V true Prodej CASH
DD v true Daňový dobropis
DL V true Dodací list
DP V true Dodací list na přesun
DR V true Dodací list z rozvozu
DV V true Daňový vrubopis
EX V true Doklad na export
FA V true Faktura
FP V false Proforma faktura
FR V true Faktura z rozvozu
FU V false Přefakturace
FZ V false Zálohová faktura
HO V true Prodej za hotové
HR V true Hotově z rozvozu
OD P false Objednávka dodavateli
OM V false Objednávka odběratele MLÉČKA
OO V false Objednávka odběratele
PA V true Paragon
PB P true Přijatý paragon
PD P false Inventurní soupiska
PE P true Přijatý doklad z importu
PF P true Přijatá faktura
PH P true Přijatý doklad za hotové
PJ P true Přijatý zjednodušený daňový doklad
PL P true Přijímací list
PO V true Doklad o použití
PQ V false Příjmový pokladní doklad
PR v false Přijatá reklamace
PV P true Přijatý daňový vrubopis
PW P false Přijatá proforma faktura
PX P true Přijímací list z přesunu
PY p true Přijatý daňový dobropis
PZ P false Přijatá zálohová faktura
QF V true Faktura - Franšíza
QP V true Faktura - Přefakturace
QU V true Faktura - Účetní
RE p false Reklamace
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RL false Rozvozový list
VP V true Doklad na vlastní prodejnu
ZJ V true Zjednodušený daňový doklad
| |___ true = aktualizuje zásoby / false = neaktualizuje zásoby
|
|_________ P = příjem / p = storno příjmu / V = výdej / v = storno výdeje

2005.01.03a / 12:00
03) FAQ - Je omezen počet řádků na skladovém/dokladě?
- počet řádků je omezen na 999
- po dosažení 990 řádku dokladu se u každého nového řádku zobrazuje hlášení
o blížícím se překročení povolené hodnoty
- aktuální počet řádků je vidět dole v záložce Řádky

Sklad/POS
Význam barvy řádku v seznamu dokladů:
- žlutá - doklad byl pořízen
(pole Barva = 6)
- bílá - doklad byl vytištěn
(pole Barva = 0)
- černá - doklad byl uzavřen při tisku (pole Barva = 1)
uzavřený doklad již nelze měnit

2004.12.03a / 09:00
01) Sklad/POS / doklady
- na Ctrl+F4 se nabídne výběr zboží podle čárkového kódu
- při použití při pořizování dokladu nastane kolize při čtení čárkového
kódu scannerem
- při výběru zboží podle názvu se u zboží s příznakem Mléčka u nenulové
zásoby podsvítí řádek žlutě
- kontrola na zasobu zboží je vypnuta pro uživatele 112016 pro cesty 86/820

2004.09.24a / 10:00
01) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců
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- Nastavení
- Seznam dokladů - síťové / lokální
- Řádky dokladu - síťové / lokální
- slouží k nastavení, zda se na daném počítači mají projevit síťové
nebo lokální parametry
- Seznam dokladů - lokální
každému sloupci 1-18 seznamu dokladů se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo dokladu (Číslo)
2 - Datum dokladu (Datum)
3 - Číslo partnera (Partner)
4 - Název partnera
5 - Číslo scaneru (Scaner)
6 - Číslo dealera (Dealer)
7 - Číslo řidiče (Řidič)
8 - Číslo vychystávače (Vych)
9 - Číslo 2. vychystávače (Vych2)
10 - Hmotnost nákladu v tunách (Tonáž [t])
11 - Poznámka - seznam palet (Palety)
12 - Číslo rozvozu (RL)
13 - Číslo soupisu (Soupis)
14 - Číslo papírového dokladu (Číslo listu)
15 - Číslo transferu (Transf)
16 - Datum a čas tisku (Čas tisku)
17 - Variabilní symbol (VS)
18 - Počet palet
- Řádky dokladu - lokální
každému sloupci 1-22 řádku dokladu se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo zboží/služby/materiálu (Číslo)
2 - Název zboží/služby/materiálu (Název zboží)
3 - Cena za jednotku v Kč (Cena MJ)
4 - Počet jednotek (Množství MJ)
5 - Číslo obalu 1 (O1)
6 - Počet obalů 1 (PO1)
7 - Egalizace v obalu (Egalizace)
8 - Typ ceny (TypC)
9 - Číslo obalu 2 (O2)
10 - Počet obalu 2 (PO2)
11 - Cena obalu 1 (CO1)
12 - Cena obalu 2 (CO2)
13 - Jakost (J)
14 - Hmotnost obalu (Tara)
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1927

1928

ES manas 2022 - Technická dokumentace

15 - Vadné množství v obalu (Vada)
16 - Hrubá hmotnost včetně obalu (Brutto)
17 - Číslo scaneru (Sc)
18 - Číslo dealera (De)
19 - Číslo transferu (Tr)
20 - Číslo vychystávače (V1)
21 - Číslo 2. vychystávače (V2)
22 - Čárkový kód (ČK)
- seznam dokladů i řádky dokladu lze zcela přizpůsobit konkrétnímu použití programu,
nyní samostatně na každém počítači
- je možné definovat zobrazené sloupce a jejich pořadí

2004.09.22d / 21:00
02) Sklad/POS - seznam dokladů
- doplněny slupce:
- DatumTisku ... datum a čas tisku dokladu
- PocetPalet ... počet palet
03) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců
- Seznam dokladů - síťové
každému sloupci 1-18 seznamu dokladů se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo dokladu (Číslo)
2 - Datum dokladu (Datum)
3 - Číslo partnera (Partner)
4 - Název partnera
5 - Číslo scaneru (Scaner)
6 - Číslo dealera (Dealer)
7 - Číslo řidiče (Řidič)
8 - Číslo vychystávače (Vych)
9 - Číslo 2. vychystávače (Vych2)
10 - Hmotnost nákladu v tunách (Tonáž [t])
11 - Poznámka - seznam palet (Palety)
12 - Číslo rozvozu (RL)
13 - Číslo soupisu (Soupis)
14 - Číslo papírového dokladu (Číslo listu)
15 - Číslo transferu (Transf)
16 - Datum a čas tisku (Čas tisku)
17 - Variabilní symbol (VS)
18 - Počet palet
- Řádky dokladu - síťové
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každému sloupci 1-22 řádku dokladu se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo zboží/služby/materiálu (Číslo)
2 - Název zboží/služby/materiálu (Název zboží)
3 - Cena za jednotku v Kč (Cena MJ)
4 - Počet jednotek (Množství MJ)
5 - Číslo obalu 1 (O1)
6 - Počet obalů 1 (PO1)
7 - Egalizace v obalu (Egalizace)
8 - Typ ceny (TypC)
9 - Číslo obalu 2 (O2)
10 - Počet obalu 2 (PO2)
11 - Cena obalu 1 (CO1)
12 - Cena obalu 2 (CO2)
13 - Jakost (J)
14 - Hmotnost obalu (Tara)
15 - Vadné množství v obalu (Vada)
16 - Hrubá hmotnost včetně obalu (Brutto)
17 - Číslo scaneru (Sc)
18 - Číslo dealera (De)
19 - Číslo transferu (Tr)
20 - Číslo vychystávače (V1)
21 - Číslo 2. vychystávače (V2)
22 - Čárkový kód (ČK)
- seznam dokladů i řádky dokladu lze zcela přizpůsobit konkrétnímu použití programu
- je možné definovat zobrazené sloupce a jejich pořadí

2004.09.22a / 06:00
01) Sklad
- upravena hlavička - funkce soustředěny v jedné záložce
- seznam dokladů - omezení dokladů za partnera
- lze použít následující kombinace kláves:
- Alt+Q jméno Alt+P
- Alt+P F9 číslo Alt+P
- Alt+P F10 jméno Alt+P
- Alt+P číslo Alt+P
- Alt+P nastaví editační pole pro zadání čísla partnera na
aktivní, případně zruší omezení dokladů za partnera
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- Alt+F - zkratka pro vyvolání Filtru dokladů
- číslo 99xxxxxx vyhrazené pro číslo zákazníka je aktivní pouze
v POS, jeho význam je na skladě potlačen

2004.09.15d / 21:00
01) Sklad / POS - doklady
- v seznamu dokladů lze doklady omezit podle čísla partnera - toho lze
vybrat v poli pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu nebo
pomocí přidruženého tlačítka podle názvu

2004.05.06d / 12:00
01) Sklad / POS
- při změně již uzavřeného dokladu (černý) správcem systému se zobrazí
výrazná zpráva, že se změny v dokladu nemusí všude projevit
nebude aktualizováno:
- sleva při tisku
- nápočty za doklad
- součty za doklad (použité např. v deníku dokladů)

2003.07.24d / 17:00
01) Sklad / Doklady
- do pole SerioveCislo v tabulce řádků se dosadí název partnera
podle čísla partnera z číselníku partnerů

2003.06.23b / 15:00
01) Sklad - doklady
- pole Transfer a Expedice přesunuto úplně vpravo
- zvýrazněné pole v tabulce má černý font na modrém pozadí
- v záložce Řádky doplněno zaškrtávací pole X (lze ručně měnit Alt+X)
- po zaškrtnutí je aktivní tabulka s možností klávesového pohybu
po sloupcích pomocí šipky vlevo a šipky vpravo
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- po funkci Storno se nastaví jako aktivní řádek následující po
zrušeném řádku (při stornu posledního řádku řádek předposlední)

2003.06.23a / 07:00
01) Sklad - doklady
- pole Palety rozšířeno a zarovnáno zleva, pole Transfer a Expedice
přesunuto vpravo

2003.06.20a / 15:00
01) Sklad - doklady / daňový dobropis + dávková fakturace
- na dobropise nastaven KS = 6
02) Sklad - doklady
- lze zaškrtnout pole Scaner, Dealer, Transfer, Vychystávač a Vychystávač #2
v řádku dokladu
pole se nastaví podle hlavičky vždy při vytvoření nového řádku dokladu
- Poznámka v hlavičce dole zleva, rozšířena
- do logu L4 doplněn zápis při každém uložení řádku dokladu a při tisku:
~~01~ - zápis / ~~02~ - tisk
DatabazeDoklad
AutoInc
CisloDokladu
CisloPartnera
CisloZbozi
PocetObalu1
Egalizace1
MnozstviMJ
CenaMJ

2003.06.13a / 13:06
01) Hlavička dokladu
- po stisknutí '*' lze zadat partnera podle IČO
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2003.06.08a / 14:00
01) Sklad / Doklady
- v záložce Doklady doplněno zaškrtávací pole USB, které má stejný význam
jako v záložce Řádky (dříve bylo pole označeno Disketa)
pole FD značí disketu místo USB (musí být zaškrtlé obě pole)
- v okně tisku dokladu doplněno zaškrtávací pole Procházet ČK, pomocí
kterého je možné ručně ovlivnit doplnění ČK na USB/disketu

2003.06.07a / 06:00
01) Servis / Konfigurace / Sklad / Doklady
- doplněny lokální parametry pro velikost fontu 8/10/12:
- Seznam dokladů
- Řádky dokladu
- Okno OEC

2003.06.06a / 14:00
01) Sklad / Doklady
- zvětšena velikost fontu v seznamu dokladů a v řádcích dokladu
- po zadání čísla zboží 10000-49999 (ovoce a zelenina) se zobrazí
okno pro upřesnění tara, vada, ...
- po zadání jiného čísla zboží se zobrazí malé okno pro případnou
změnu:
- počet obalů 1
- egalizace 1
- cena MJ
- pole CastkaPoslednihoSmiru (SumaCelkemPCBezDane) obsahuje i cenu obalu
(bez vlivu marže a koeficientu)
- při přepnutí do řádků dokladu se aktualizuje celková cena dokladu
(na velkoobchodě bez DPH, na POS včetně DPH)

2003.06.05a / 12:00
03) Sklad / Doklady
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- font změněn na MS Sans Serif výška 10 a výška řádku nastavena na 16

2003.06.04b / 18:00
04) Sklad / Doklady
- font pro zobrazení seznamu dokladů a řádků dokladu nastaven kvůli čitelnosti
na malých monitorech na FixedSys (systémový neproporcionální)

2002.11.13a / 13:05
01) Sklad
- pro nový doklad se nabídne datum dokladu VŽDY datum zpracování zadané při
změně agendy

2002.10.29b / 18:00
01) Sklad
- doplněny následující 3 samostatné výdejové doklady:
QF - Faktura - Franšíza
- číslo sestavy: 163
- typ deníku pro zaúčtování: F
- číslo oprávnění: 2065
QU - Faktura - Franšíza
- číslo sestavy: 164
- typ deníku pro zaúčtování: U
- číslo oprávnění: 2066
QP - Faktura - Franšíza
- číslo sestavy: 165
- typ deníku pro zaúčtování: X
- číslo oprávnění: 2067
- v konfiguraci je možné definovat:
- VS / VS Drogerie
- Mustr / Mustr Drogerie
- Datum Min/Max/Dny / Datum Min/Max/Dny Drogerie
- typy dokladů pro import deníku F/U/X

2002.09.24a / 09:00
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01) Sklad
- Doklady - v záložce Číslo zboží pro nové zboží zobrazena Cena 1 / 5 / 6 / Poslední nákupní
- platí pouze pro PL - přijímací list
- doplněna cena 9 - vpravo

2002.09.20a / 16:00
01) Sklad
- Doklady - v záložce Číslo zboží pro nové zboží zobrazena Cena 1 / 5 / 6 / Poslední nákupní

2002.09.19a / 08:00
03) Sklad
- Doklad / Doklady
- doplněny sloupce - RL, Soupis, Číslo listu
- doplněno vyhledání podle čísla listu - zaškrtávací pole ČL
- doplněno vyhledání podle čísla RL - zaškrtávací pole RL
- doplněno vyhledání podle čísla soupisu - zaškrtávací pole Soupis

2002.09.05b / 12:00
02) Sklad
- změna minimálního a maximálního datumu se projeví okamžitě při
pořízení nového dokladu

2002.06.14a / 08:00
01) Doklady - v dokladu lze použít Ctrl+F10 pro ověření zboží pomocí
snímače čárkového kódu na Com portu

2000.12.02a 09:00
01) v Servis / Konfigurace / Doklady
lze v poli Výška tabulky řádků definovat výšku v bodech
(a tím zhruba i počet zobrazených řádků - nutno vyzkoušet,
čím menší výška a tím i menší počet zobrazených řádků, tím
by mělo být zobrazení tabulky i všechny akce rychlejší)
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jsou to lokální parametry, implicitní výška pro 640x480 je 217
02) v Servis / Konfigurace / Doklady
doplněny lokální parametry:
BlokováníOK
Blokování2OK
implicitně zapnuté
... při vypnutí se neobjeví potvrzovací okno při neukončené
aktualizaci zásob a zazní jen trylek
- nemusí dojít ke správnému provedení aktualizace zásob
a nápočtů

2000.10.27a / 09:00
- doklady:
- v číselníku partnerů lze definovat (např. pro 806710) nové typy cen:
30 - zdrojová cena
31 - poslední nákupní cena
32 - poslední prodejní cena

2000.03.13a / 17:00
02) Pro 'Hotove' je zakazano pouze:
FA - faktura
DL - dodaci list
FR - faktura z rozvozu
DR - dodaci list z rozvozu

2000.03.10b / 11:00
01) V Konfiguraci / Doklady lze nastavit zpusob zadani radku na doklade:
Pocet obalu / Egalizace Cena MJ
0

0

0

1

1

0

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

objednavka odberatele, primo 2 pole

vydej, okno bez Cena MJ

1935

1936

ES manas 2022 - Technická dokumentace

1

1

prijem, okno s Cena MJ

Pocet obalu / Egalizace ... pri zaskrtnuti se zobrazi okenko
Cena MJ ................... pro zaskrtnuti lze zadat Cena MJ

2000.01.19a
01) doplnen typ dokladu CA - Prodej CASH
- cislo opravneni 1038
- vlastnosti stejne jako prodej za hotove - i denik T_I
- nazev mustru xxxxxxCA.FOR
- cislo danoveho dokladu se nastavi v Konfiguraci / Doklady

Sklad - doklady
V této funkci jsou soustředěny všechny typy dokladů, které je možno vystavit při výdeji (prodeji, přesunu
mezi sklady ...) zboží ze skladu.

Pořízení dokladu
1) Zvolte požadovaný typ dokladu: Sklad / Doklady / Výdejový doklad nebo Příjmový doklad.
2) Zobrazí se okno se seznamem existujících dokladů zvoleného typu řazené vzestupně, tj. poslední
pořízený doklad je nahoře v prvním řádku na obrazovce.
3) Pro pořízení nového dokladu zvoleného typu stiskněte myší tlačítko [Nový doklad] umístěné nad řádky
se seznamem doposud pořízených dokladů nebo na klávesnici stiskněte [Alt] + [N].
4) Otevře se nový doklad zvoleného typu a v záložce Hlavička je požadován výběr partnera z číselníku
partnerů. Partnera je možné vybírat podle čísla (stačí stisknout numerickou klávesu) nebo podle názvu
(stačí začít psát počáteční znaky názvu zleva bez diakritiky a bez rozdílu velikosti písmen). Konkrétního
partnera je možné vybrat pohybem kláves [šipka nahoru] a [šipka dolů] z nabídnutého výběru a potvrdit
klávesou [Enter].
5) Dále je možné vybrat z nabídnutých seznamů nebo vynechat pomocí klávesy [Esc] dealera,
scaneristu (toho, kdo pořizoval řádky dokladu sejmutím čárkového kódu), vychystávače a vychystávače
#2 (připravili zboží k pořízení do dokladu). Další údaje v hlavičce je možné změnit ručně.
6) Pro pořízení řádků dokladu vyberte myší záložku [Řádky] nebo na klávesnici stiskněte [Alt] + [R].
Řádky dokladu je možné pořizovat v záložce [Pokladna] - zboží lze vybrat podle názvu nebo sejmutím
čárkového kódu nebo v záložce [Číslo zboží] - zboží je možné vybrat podle názvu nebo čísla.
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20.26 Doklad - Hlavička
2016.11.24a / 00:00
002) Sklad / Doklady / Hlavička / Základ - funkce Poznámka velká
- nelze pro doklady typu HO - hotově a CA - cash

FAQ - DPH 10% v hlavičce skladového dokladu
Z10 = VetaLikvidace / 100.0
D10 = VetaZdroj / 100.0

2014.12.11b / 12:00
003) Upraveno použití nových polí v hlavičce skladového dokladu

2014.12.01a / 00:00 BETA
007) Ve skladových dokladech / Hlavička / Základ
- Zálohově zaplaceno
- nelze doplnit 2. sníženou sazbu DPH 10%
- nelze zadat Středisko

2013.11.27b / 11:00
001) Sklad / Doklady - Hlavička - Změna čísla obalového lístku
- upraveno, i pro uzavřený doklad

2013.11.27a / 00:00
001) Sklad / Doklady - Hlavička
- vlevo dole doplněna nová funkce:
Změna čísla obalového lístku
- funkce je aktivní jen pro Admina
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- pod tlačítkem funkce je zobrazena aktuální hodnota čísla obalového lístku
- funkce se spustí po dotazu:
Opravdu chcete změnit číslo obalového lístku: [123] pro doklad: [456]?

2011.12.03c / 15:00
004) Sklad - Dealer / Scaner / Vychystávač
Pokud nechcete dealer, scaner nebo vychystávač zadávat,
zadejte nenulovou hodnotu
v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady #2
do pole:
Implicitní dealer
Implicitní scaner
Implicitní vychystávač
Implicitní vychystávač #2

2010.07.23a / 16:00
002) Sklad / Doklady - seznam dokladů
- dole doplněna záložka Typ ceny s informacemi o typech cen v hlavičce dokladu

2010.05.04a / 09:00
004) Lépe ošetřeno zadání partnera v hlavičce skladového dokladu

2009.12.16b / 12:00
003) Hlavička skladového dokladu
- lze přímo zadat nulového dealera, scanera a vychystávače bez výběru
z číselníku uživatelů
- při výběru dealera, scanera a vychystávače lze vybrat libovolného
uživatele, nekontroluje se volba dealer/scaner/vychystávač v číselníku
uživatelů
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2009.12.08b / 15:00
004) Sklad - Hlavička dokladu
- jednotný výběr - Dealer, Scaner, Vychystávač
- po stisknutí číslice v poli je možné vybrat z číselníku uživatelů
podle čísla - ve sloupci Dealer/Scaner/Vychystávač je uvedeno TRUE,
pokud je uživatel dealerem / scanerem / vychystávačem
obdobně po stisknutí písmene - nabídne se výběr podle jména
pokud je vybrán uživatel, který není dealer/scaner/vychystávač, program
na to upozorní

2009.12.08a / 12:00
004) Sklad / Pořízení dokladu / Hlavička
- doplněna funkce Načti - aktualizuje seznamy Dealer / Scaner / Řidič / Auto

2007.12.22a / 18:00
001) Sklad / POS - Hlavička dokladu
- povolena změna partnera
podmínky, které musí být splněny pro změnu partnera:
- doklad musí být uzavřen (černý)
- oprávnění
8568 Sklad/POS - Změna partnera v hlavičce
- na pravé tlačítko myši se zvolí
Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)
funkce stornuje nápočty za původního partnera
- nyní je možné změnit v hlavičce partnera
nápočty za nového partnera se nastaví po uzavření dokladu
při tisku

2007.12.04b / 12:00
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002) Hlavičky skladových / POS dokladů
- do pole UVychystavac2 se zapisuje parametr Číslo prodejny z konfigurace
pro snadnou identifikaci ze které prodejny data pochází

2007.10.08a / 08:00
001) Tabulka hlaviček skladových dokladů
- věta se nezapíše, pokud obsahuje prázdné pole AgendaSklad
- platí pouze pro nově vytvářené věty

2007.10.07a / 14:00
003) Tabulka hlaviček skladových dokladů
- věta se nezapíše, pokud obsahuje prázdné pole AgendaSklad

2007.07.09a / 12:00
007) Hlavička skladového dokladu
- vychystávače lze zadat číslem nebo výběrem uživatele podle jména zadáním
prvního písmene, vychystávač má ve sloupci Vychystávač uvedeno TRUE

2007.06.08b / 10:00
002) Hlavička skladového dokladu
- doplněno tlačítko
Výběr vychystávače ... podle jména

2005.06.30c / 17:00
001) Sklad / Doklady / Hlavička
- Partner
- po zadání * (hvězdičky) je možné partnera vyhledat podle IČO

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

2005.06.30b / 14:00
001) Sklad / Doklady / Hlavička
- Vychystávač
- po zadání číslice do pole se vyhledává vychystávač podle čísla
z celého číselníku uživatelů
- po zadání písmene do pole se vyhledává vychystávač podle jména (zleva)
z číselníku uživatelů omezeného pouze na Vyhledávače (Dodavatel=True)
- po Esc při vyhledání zůstává původní hodnota
- zadané číslo je kontrolováno na číselník uživatelů omezený na
vychystávačem
- vedle pole s číslem se zobrazí jméno
002) Pole se speciálním způsobem zadání jsou podbarvena světle kyanově

2004.12.20a / 13:00
03) Sklad - hlavička dokladu
- obsah Poznámky se zapíše do tabulky po potvrzení Enter

2004.11.28d / 12:00
02) Sklad - Hlavička
- Mléčka - uloženo v poli ZpusobPlatby5 (0/1)
- vedlejší pole - uloženo v poli ULikvidovalPlatbu5
obě pole se obnovují podle nastavení v tabulce hlaviček

2004.11.20d / 12:00
1) Sklad / Hlavička dokladu
- pole Počet palet
- obsah pole se před zápisem do věty hlavičky dokladu násobí 100x a zaokrouhlí
na celé číslo (pole PocetPalet v tabulce hlaviček dokladů je celočíselné)
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v SQL dotazech je nutné místo PocetPalet použít PocetPalet/100.0

2004.09.22d / 21:00
01) Sklad/POS - hlavička dokladu
- doplněno pole Počet palet

2004.03.30c / 12:00
02) Sklad / POS - hlavička dokladu
- pro neprázdný doklad (min. 1 řádek) blokovány změny v hlavičce dokladu pro následující
pole:
Číslo partnera
Datum dokladu
Datum splatnosti
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
RL
Soupis
Číslo listu
Dealer
Scaner
Řidič
Vychystávač - uživatel 112016 má povolenu změnu
Vychystávač2 - uživatel 112016 má povolenu změnu
Auto
Dispečer
Transfer
Expedient

2002.09.19a / 08:00
03) Sklad
- Doklad / Hlavička
- doplněno pole Č.listu - Číslo listu ... číslo 'papírového' dokladu
0 - 999999999

2002.05.09c / 17:00
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01) Sklad - v hlavičce dokladu se po uzavření dokladu doplní pole Tonaz hmotnost za doklad v kg
hmotnost MJ zboží v číselníku zboží i hmotnost obalu v číselníku obalů
vy měla být uvedena v gramech
započítává se i hmotnost všech obalů na dokladě

02.12.2001a/10:00
Servis / Konfigurace / Další / Doklady #2
je možné nastavit implicitní hodnoty pro dealer, scaner, vychystávač a vychystávač #2
pro nenulové hodnoty se v hlavičce dokladu nenabízí výběr

2000.03.10a / 09:30
01) Vyresen problem se zadanim cisla partnera:
- typ zadani je rozlisen podle 1. zadaneho znaku:
0..9 ... cislo
a..z ... nazev
S ... skupina
Z ... zkratka
I ... ICO
P ... precislovani
R ... rozvoz
O ... okres
---> - cislo lze zadat primo
- nazev se zadava malymi pismeny bez diakritiky
- pro zadani odberatelu typu jidelny lze v ciselniku
partneru priradit rozvoz nebo precislovani a vyhledavat
pomoci nej

2000.02.01a
02) Pri vyberu Dealer/Scaner/Vychystavac/Vychystavac2 se po <Esc>
zapise 9999 - t.j. nebylo vybrano
03) Rozsirena pole pro vyber Dealer/Scaner/Vychystavac/Vychystavac2
kurzorovymi klavesami

1999.12.02b
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02) do hlavicky dokladu doplneno pole Cislo objednavky - pokud se
nenajde v databazi objednavek v aktualnim roce, hleda se
automaticky v databazi objednavek minuleho roku (znak pro minuly
rok se musi nastavit v konfiguraci - v roce 1999 je to 'X',
v roce 2000 to bude 'Z')
pokud objednavka existuje, zobrazi se nazev partnera a datum a
cas objednavky

20.27 Doklad na export EUR
2010.09.16a / 08:00
001) V konfiguraci lze nastavit VS pro doklad na export.

2009.10.06a / 16:00
003) Sklad - výdajové doklady na vývoz v EUR
- pro doklady na vývoz jsou použita následující pole z hlavičky dokladů:
jsou to celočíselná pole a údaj v nich je v euro centech:
PCtverec10 ... zboží v EUR * 100
PCtverec25 ... obaly v EUR * 100
PCtverec50 ... zboží + obaly v EUR * 100
PCtverec100 ... zaokrouhlení v EUR * 100
PKraj ... celkem EUR * 100
Kurz EUR je uveden již dříve v poli Kurs
- min. tato verze musí být nasazena na všech počítačích, na kterých
se mají doklady na vývoz tisknout
- pole se naplní po tisku dokladu na vývoz, lze takto doplnit i zpětně

2009.03.31b / 18:00
001) Sklad - vystavení dokladu v EUR
- v hlavičce dokladu je v poli Kurs uložen kurz EUR nastavený
v konfiguraci v okamžiku vytvoření dokladu
pokud je při tisku dokladu pole Kurs nulové, považuje se za kurz
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aktuální nastavení kurzu EUR v konfiguraci
pokud i to je nulové, bere se kurz EUR jako 1.0
002) do mustru dokladu doplněna při tisku dokladu pole s hodnotami EUR
místo v Kč po přepočtu kurzem EUR
jde o pole typu 2 - řádky dokladu a 3 - závěr dokladu:
+---------------+
| Seznam polí 2 | - řádek
+---------------+
2 214 ... [ 8:3 ] Kurz EUR
... nové pole
pro následující původní pole v Kč je pod každým polem nové pole v EUR:
2 05 ... [ 9 ] Cena MJ bez DPH
2 226
2 06 ... [ 9 ] Cena MJ s DPH
2 230
2 07 ... [10 ] Celkem Kč bez DPH
2 231
2 08 ... [10 ] Celkem Kč s DPH
2 232
2 35 ... [ 9 ] Doporučená prodejní cena MJ bez DPH
2 233
2 36 ... [ 9 ] Doporučená prodejní cena MJ s DPH - zaokrouhleno stat. 0,10
Kč
2 234
2 37 ... [ 9 ] Cena #00
2 236
2 38 ... [ 9 ] Cena #01
2 237
2 39 ... [ 9 ] Cena #02
2 238
2 40 ... [ 9 ] Cena #03
2 239
2 41 ... [ 9 ] Cena #04
2 240
2 42 ... [ 9 ] Cena #05
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2 241
2 43 ... [ 9 ] Cena #06
2 242
2 44 ... [ 9 ] Cena #07
2 243
2 45 ... [ 9 ] Cena #08
2 244
2 46 ... [ 9 ] Cena #09
2 245
2 48 ... [ 9 ] Zdrojová cena
2 258
2 49 ... [ 9 ] Poslední nákupní cena
2 259
2 50 ... [ 9 ] Poslední prodejní cena
2 260
2 52 ... [ 9 ] Cena MJ bez slevy bez DPH (z typu ceny / P)
2 263
2 53 ... [ 9 ] cena MJ bez slevy s DPH (z typu ceny / P)
2 264
2 65 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně marže bez DPH
2 267
2 66 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně marže včetně DPH
2 268
2 67 ... [ 8 ] VP - prodejní cena za MJ včetně marže včetně DPH orientačně
2 269
2 71 ... [ 9:2] cena #12
2 246
2 72 ... [ 9:2] cena #13
2 247
2 73 ... [ 9:2] cena #14
2 248
2 74 ... [ 9:2] cena #15
2 249
2 75 ... [ 9:2] cena #16
2 250
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2 76 ... [ 9:2] cena #17
2 251
2 77 ... [ 9:2] cena #18
2 252
2 78 ... [ 9:2] cena #19
2 253
2 79 ... [ 9:2] plánovaná cena PLC
2 254
2 80 ... [ 9:2] cena #20
2 255
2 81 ... [ 9:2] cena #20 x MJ
2 213
2 82 ... [10:2] doporučená prodejní cena celkem s DPH, zaokrouhleno na 0,10
statisticky
2 235
2 84 ... [ 8:2] SlevaVuci01
2 229
2 90 ... [ 9:2] cena #10
2 256
2 91 ... [ 9:2] cena #11
2 257
2 92 ... [10:2] cena celkem bez slevy bez DPH
2 265
2 93 ... [10:2] cena celkem bez slevy s DPH
2 266
2 100 ... [ 9:0] CenaMJBezDane
... nové pole, původně bylo již jinde používané pole 2 211
2 270
2 101 ... [ 9:2] ObjednanoCena = DPC
2 261
2 102 ... [ 9:2] ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH
2 262
2 161 ... [10:2] R_CenaMJBezSlevy
2 218
2 162 ... [10:2] R_ZdrojovaCenaMJ
2 219
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2 163 ... [10:2] R_Vynos
2 220
2 164 ... [10:2] R_ZasobaKc
2 221
2 182 [10:2] Měrná cena z CenaMJ (CenaMJ/KoeficientMerneCeny)
2 222
2 183 [10:2] Měrná cena z ZdrojovaCena (ZdrojovaCena/KoeficientMerneCeny)
2 223
2 184 [10:2] Měrná cena z Cena01 (Cena01/KoeficientMerneCeny)
2 224
2 185 [10:2] Měrná cena z Cena02 (Cena02/KoeficientMerneCeny)
2 225
2 186 - sleva % z OZ v řádku dokladu (pole UExpedient/100.0)
2 215
2 187 - sleva v Kč z OZ celkem za řádek dokladu (pole UDispecer/100.0)
2 216
2 188 [10:2] - cena celkem v řádku v Kč = MnozstviMJ * CenaMJ, zaokrouhleno
2 217
2 189 ... SpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň Kč/MJ
2 227
2 190 ... SpotrebniDanRadek ... 10:2, spotřební daň Kč za celý řádek
2 228
+---------------+
| Seznam polí 3 | - patička
+---------------+
3 01 ... [10 ] Celkem množství MJ
3 752
3 02 ... [10 ] Celkem cena bez DPH
3 753
3 03 ... [10 ] Celkem cena s DPH
3 754
3 07 ... [10 ] Základ 0%
3 810
3 08 ... [10 ] Základ 5%
3 816
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3 09 ... [10 ] Základ 19%
3 823
3 10 ... [10 ] Celkem bez daně
3 829
3 11 ... [10 ] Daň 5%
3 817
3 12 ... [10 ] Daň 19%
3 824
3 13 ... [10 ] Celkem daň
3 830
3 14 ... [10 ] Celkem s daní 0%
3 811
3 15 ... [10 ] Celkem s daní 5%
3 818
3 16 ... [10 ] Celkem s daní 19%
3 825
3 17 ... [10 ] Celkem cena s daní
3 831
3 18 ... [10 ] Zaokrouhlení Kč
3 833
3 19 ... [10 ] Celkem k úhradě Kč
3 834
3 20 ... [10 ] Zálohově zaplaceno
3 835
3
3
3
3

23 ... [ 6 ] Sleva celkem % - ručně i z číselníku partnerů
832
24 ... [10 ] Suma cena[20] * MJ
757

3 25 ... [10 ] Suma cena zboží bez DPH
3 758
3 29 ... [10 ] Zaplaceno Kč
3 837
3 30 ... [10 ] Vrátit Kč
3 838
3 41 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - 0%
3 812
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3 42 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - 5%
3 819
3 43 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - 19%
3 826
3 45 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - 0%
3 813
3 46 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - 5%
3 820
3 47 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - 19%
3 827
3 48 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem
3 794
3 49 ... [10 ] VP - zaokrouhlení
3 807
3 50 ... [10 ] VP - k úhradě celkem včetně DPH
3 808
3 51 ... [10 ] VP - prodejní cena bez DPH - celkem = (44)
3 796
3 52 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem = (48)
3 797
3 56 ... [10:2] Suma prodejní cena 0%
3 814
3 57 ... [10:2] Suma prodejní cena 5%
3 821
3 58 ... [10:2] Suma prodejní cena 19%
3 828
3 59 ... [10:2] Suma prodejní cena celkem
3 795
3 62 ... [10:2] Cena bez slevy bez DPH
3 791
3 63 ... [10:2] Cena bez slevy s DPH
3 792
3 64 ... [10:2] Sleva
3 793
3 70 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH
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3 760
3 71 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH
3 761
3 72 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH
3 759
3 73 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 0%
3 762
3 74 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 5%
3 763
3 75 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 19%
3 764
3 76 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 0%
3 770
3 77 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 5%
3 771
3 78 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 19%
3 772
3 79 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 0%
3 773
3 80 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 5%
3 774
3 81 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 19%
3 775
3 82 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 0%
3 776
3 83 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 5%
3 777
3 84 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 19%
3 778
3 85 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 0%
3 779
3 86 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 5%
3 780
3 87 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 19%
3 781
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3 88 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 0%
3 782
3 89 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 5%
3 783
3 90 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 19%
3 784
3 91 ... [10:2] Suma DPH zboží
3 785
3 92 ... [10:2] Suma DPH obaly
3 786
3 93 ... [ ] Celkem doporučená prodejní cena (včetně DPH)
3 755
3 94 ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01
3 756
3 96 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-X_Zaokrouhleni
(SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476,0)
3 787
3 97 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803
3 788
3 98 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476
3 789
3 99 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803
3 790
3 101 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ ... celkem
3 798
3 102 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ0 ... 0%
3 799
3 103 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ1 ... 5%
3 800
3 104 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ2 ... 22%
3 801
3 105 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH ... celkem
3 802
3 106 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH0 ... 0%
3 803
3 107 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH1 ... 5%
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3 804
3 108 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH2 ... 22% velká poznámka
3 805
3 109 ... SumaSpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň za celý doklad
3 806
3 252 ... [ 7 ] Odb - Poplatek z prodlení denně - Kč
3 836
3 372 ... [ 8 ] D_VetaPlatby1 // obaly 19% zaklad * 100
3 721
3 373 ... [ 8 ] D_VetaPlatby2 // obaly 19% DPH * 100
3 722
3 393 ... [10:2] D_Z0
3 723
3 394 ... [10:2] D_Z5
3 724
3 395 ... [10:2] D_Z22
3 725
3 396 ... [10:2] D_SluzbyZ0 // POS - lahve celkem
3 726
3 397 ... [10:2] D_SluzbyZ5 // POS - zaokrouhleni
3 727
3 398 ... [10:2] D_SluzbyZ22 // POS - celkem
3 728
3 399 ... [10:2] D_VyrobkyZ0 // POS - zaplaceno
3 729
3 400 ... [10:2] D_VyrobkyZ5 // POS - vratit
3 730
3 401 ... [10:2] D_VyrobkyZ22 // POS - kredit partnera
3 731
3 402 ... [10:2] D_ObalyZ0 // POS - celkem zbozi 0% DPH zaklad - se
zaokrouhlenim na 0,50 Kc
3 732
3 403 ... [10:2] D_ObalyZ5 // POS - celkem zbozi 5% DPH zaklad - se
zaokrouhlenim na 0,50 Kc
3 733
3 404 ... [10:2] D_ObalyZ22 // POS - celkem zbozi 22% DPH zaklad - se
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zaokrouhlenim na 0,50 Kc
3 734
3 405 ... [10:2] D_VratneObalyZ0 // POS - celkem zbozi 0% DPH zaklad - bez
zaokrouhleni na 0,50 Kc
3 735
3 406 ... [10:2] D_VratneObalyZ5 // POS - celkem zbozi 5% DPH zaklad - bez
zaokrouhleni na 0,50 Kc
3 736
3 407 ... [10:2] D_VratneObalyZ22 // POS - celkem zbozi 22% DPH zaklad bez zaokrouhleni na 0,50 Kc
3 737
3 408 ... [10:2] D_Osvobozeno // POS - Celkem98766
3 738
3 409 ... [10:2] D_D5
3 739
3 410 ... [10:2] D_D22
3 740
3 411 ... [10:2] D_Zaokrouhleni
3 741
3 412 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPH
3 742
3 413 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPHTransfer // POS - Celkem98769
3 743
3 414 ... [10:2] D_CastkaPlatby1 // POS - Celkem98760
3 744
3 415 ... [10:2] D_CastkaPlatby2 // POS - Celkem98762
3 745
3 416 ... [10:2] D_CastkaPlatby3 // POS - Celkem98763
3 746
3 417 ... [10:2] D_CastkaPlatby4 // POS - Celkem98764
3 747
3 418 ... [10:2] D_CastkaPlatby5 // POS - Celkem98765
3 748
3 419 ... [10:2] D_CastkaPosledniPenalizace // POS - Celkem98771
3 749
3 420 ... [10:2] D_CastkaPosledniUpominky // POS - Celkem98772
3 750
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3 421 ... [10:2] D_CastkaPoslednihoSmiru // zatizeni VP
3 751
3 465 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 0%
3 694
3 466 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ 5%
3 695
3 467 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň 5%
3 696
3 468 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 5%
3 697
3 469 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ 19%
3 698
3 470 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň 19%
3 699
3 471 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 19%
3 700
3 472 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ obaly
3 701
3 473 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň obaly
3 702
3 474 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem obaly
3 703
3 475 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem
3 704
3 476 .. [10:2] Hlavička/Účto - Zaokrouhlení
3 705
3 477 .. [10:2] Suma cena zboží bez DPH
3 765
3 478 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 0% = Suma cena zboží bez DPH 0% Hlavička/Účto bez DPH 0% (73-465)
3 766
3 479 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 5% = Suma cena zboží bez DPH 5% Hlavička/Účto bez DPH 5% (74-466)
3 767
3 480 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 19% = Suma cena zboží bez DPH 19%
- Hlavička/Účto bez DPH 19% (75-469)
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3 768
3 481 .. [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480)
3 769
3 482 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů)
3 706
3 483 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů)
3 707
3 484 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů)
3 708
3 485 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly)
3 709
3 486 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly)
3 710
3 487 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 0%
3 711
3 488 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 5%
3 712
3 489 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 19%
3 713
3 490 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ Suma
3 714
3 491 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 0%
3 715
3 492 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 5%
3 716
3 493 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ
19%
3 717
3 494 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ
Suma
3 718
3 495 .. [10:2] celkem sleva Kč z OZ za celý doklad
3 719
3 497 .. [10:2] Zaloha - Kc
3 689
3 499 .. [10:2] Zaloha - Zaklad 9%
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3 690
3 500 .. [10:2] Zaloha - Dan 9%
3 691
3 501 .. [10:2] Zaloha - Zaklad 19%
3 692
3 502 .. [10:2] Zaloha - Dan 19%
3 693
3 679 .. [10:2] Suma_R_CelkemOZ
3 720
3 839 ... [ 8:3 ] Kurz EUR
... nové pole
004) Karta partnera / Zařazení
- pro partnera se zaškrtnutým polem Zahraniční se k číslu mustru pro tisk
připočte hodnota 500 - v číselníku mustrů by potom měl pro odpovídající
druh dokladu připraven mustr s použitím polí pro EUR místo Kč (viz výše)
např. pro doklad FA - faktura - s číslem mustru 108 je nutné připravit
nový mustr s číslem 108 + 500 = 608
pro SQL odpovídá této volbě pole booleovské Zahranicní

2009.03.31a / 06:00
001) Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje
- nový parametr
Kurz EUR
nastaví se kurz pro EURo pro aktuálně vystavované skladové / POS doklady

20.28 Doklad na vlastní prodejnu VP
2007.07.23a / 09:00
001) Sklad - DPC na dokladě na vlastní prodejnu
- při zadání ovoce a zeleniny se při ruční změně ceny MJ správně
nastaví pole CenaMJBezSlevy pro stanovení DPC při tisku dokladu
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20.29 Doklad - Řádky
2017.05.02a / 00:00
002) Sklad - Řádky skladových dokladů - DPC - pouze uživatel 112016
- funkce Zapiš do číselníku zboží blokována kromě OO i pro DL

2017.01.18a / 00:00
002) V řádcích skladového dokladu zakázány globální funkce:
Alt/Ctrl/Shift + F9
Alt/Ctrl/Shift + F10

2016.05.30d / 21:00
001) Řádky skladového dokladu - uživatel 112016 - POS
- Zapis do číselníku zboží
- zápis VPZ není blokován

2016.05.30c / 15:00
001) Řádky skladového dokladu - uživatel 112016
- NC se zobrazuje pouze na PL a ne na jiném typu dokladu

2016.05.26e / 18:00
005) Řádky skladového dokladu - uživatel 112016, jen VO
- vpravo dole v záložce POS součty doplněny informace o nastavených akcích VO
pro zboží pro aktivní řádek dokladu
pokud je zboží v akci vzhledem k aktuálnímu datumu, je cena akce VO zobrazena
zvýrazněně

2016.05.26d / 15:00
001) Přijímací list - Řádky dokladu
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- místo Cena06 / 6 zobrazena Cena21
- místo Cena09 / A zobrazena Cena20

2015.10.14a / 00:00
001) POUZE pro uživatele 112016:
- v řádcích dokladu v záložce DPC pro Objednávku odběratele OO zakázána funkce:
Zapiš do Č. zboží

2015.10.12c / 15:00
001) Pro uživatele 112016:
- v řádcích dokladu v záložce DPC pro Objednávku odběratele OO zakázána funkce:
Zapiš do Č. zboží

2015.08.15b / 01:00
002) Doplněno podrobné logování změn řádku skladového/POS dokladu

2015.04.27a / 00:00
001) Skladový doklad - řádky dokladu
- upravena funkce:
Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn
- lépe ošetřeno
- doplněno logování

2015.01.20a / 00:00
002) Sklad - Doklady - Řádky dokladu
- upravena funkce
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Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn
- lépe ošetřeno
- upraveno jádro programu pro sklad POS
- DOPORUČUJEME - změny v kartě zboží provádět v číselníku zboží a NE z dokladu nebo řádků
dokladu
- DOPORUČUJEME - při použití funkce Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn provést ji a
dokončit naráz

2015.01.12c / 02:00
002) Řádek skladového dokladu - mustr
- doplněno pole 2 274 mustru dokladu:
- uvede se text v záložce Poznámka v kartě zboží
v záložce Poznámka musí být uveden pouze jeden řádek textu
- lze použít např. pro doplnění informace o alergenech, ...
- Př. mustru:

2^18@@@@^09 ^10@@ ^11@@ ^14@@@@@^15@@@@@^70@^16
^03^02 ^12@@@@^05@@@@@@^04@@@@@@ ^29@@@@
2LOT kód:^274@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- pro tisk:
A1
30
1
1.50
LOT kód:... test pole 2 274 ...
30
4
1.00

24

0.00

kg

15

63001

93.93

2.25 Uzenáčky

24

0.00

kg

15

83494

61.32

4.00 salát Pa

2015.01.12a / 00:00
001) Sklad - Doklady - Řádky dokladu
- upravena funkce
Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn
- doplněny logy
- lépe ošetřeno
- doplněna informace o správném provedení funkce s případným upozorněním na případný problém
- upraveno jádro programu pro sklad POS
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- DOPORUČUJEME - změny v karté zboží provádět v číselníku zboží a NE z dokladu nebo řádků
dokladu
- DOPORUČUJEME - při použití funkce Karta zboží z řádku dokladu - se zápisem změn provést ji a
dokončit naráz

2015.01.04a / 00:00
001) Řádek skladového dokladu - mustr
- upraveno pole 2 271 mustru dokladu:
- pro zboží 10000 - 49999 (ovoce a zelenina) se uvede text v záložce Poznámka v kartě zboží
v záložce Poznámka musí být uveden pouze jeden řádek textu
- 1. řádek textu v záložce Poznámka v kartě zboží doplněn do exportu/importu XML skladového
dokladu
(případné další řádky se zruší)
- Příklad zápisu v XML:
<manas:bmp>... poznamka v 11113</manas:bmp>
- import řádku textu ze záložky Poznámka v kartě zboží je omezen pouze na uživatele 112016

2014.12.11b / 12:00
002) Sklad / Řádky dokladu
- doplněno zobrazení pole CelniSazebnik - AKCE pokud je povoleno zobrazení pole NC (nákupní
cena)

20.30 Doklad - Účetnictví
2014.12.01a / 00:00 BETA
005) Ve skladových dokladech / Účetnictví
- z důvodu rozšíření DPH o 3. sazbu 10% od 1.1.2015 a přípravy na
elektronickou evidenci tržeb od 2016 tato funkce zrušena a pole použita
k výše uvedeným účelům
- jedná se o tato pole hlavičky účetních dokladů a jejich původní význam:
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VetaLikvidace - C0
VetaZdroj - Z15
VetaUcto - D15
StavZauctovani - C15
UUctoval - Z21
TypDokladuZauctovani - D21
UKontroloval - C21
VetaPlatby3 - ZO
VetaPlatby4 - DO
ULikvidovalPlatbu3 - CO
PCelekEU - Celkem
ULikvidoval - VS
UAdmin - Zaokrouhleni
Zakazka - Zakazka
UVedouci - Zaplaceno
pole Cinnost bylo již dříve použito pro datum hlášení alkoholu
pole Stredisko bylo již dříve použito pro export deníku dokladů
- spolu s tím byl zrušen i export účetního dokladu ze skladu
- současně jsou zrušena původní pole určená pro mustry sestav pro tato pole:
- ověřte prosím, zda nemáte některá z těchto polí použita ve svých mustrech,
nebudou již dostupná
1 333
1 334
1 335
1 336
1 351
1 367
1 368
1 369
1 370
1 371
1 374
1 375
1 379
1 386
1 388
1 465
1 466
1 467
1 468
1 469
1 470
1 471
1 472
1 473
1 474
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1 475
1 476
3 333
3 334
3 335
3 336
3 351
3 367
3 368
3 369
3 370
3 371
3 374
3 375
3 379
3 386
3 388
3 465
3 466
3 467
3 468
3 469
3 470
3 471
3 472
3 473
3 474
3 475
3 476
3 478
3 479
3 480
3 481
3 482
3 483
3 484
3 485
3 486
3 694
3 695
3 696
3 697
3 698
3 699
3 700
3 701
3 702
3 703
3 704
3 705
3 706
3 707
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3 708
3 709
3 710
3 766
3 767
3 768
3 769
4 333
4 334
4 335
4 336
4 351
4 367
4 368
4 369
4 370
4 371
4 374
4 375
4 379
4 386
4 388
4 465
4 466
4 467
4 468
4 469
4 470
4 471
4 472
4 473
4 474
4 475
4 476

20.31 Dobropis
2010.03.25c / 14:00
002) Sklad - dobropisy pro rok 2009 - sazby DPH 9/19%
- Sklad / Doklady / Výdajový doklad
Daňový dobropis 2009 - DPH 9/19% [DD] {v/1/101}
pouze ve verzi programu pro NexusDB 3.03.00
při vstupu do funkce se nastaví sazby DPH na 9/19%,
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po ukončení zpět na 10/20%

20.32 DPC
2007.10.08c / 17:00
002) Zrušena podpora stanovení DPC pomocí souboru *.PAS

2004.11.21a / 15:00
02) Sklad / POS - řádky dokladu
- po zaškrtnutí DPC se dole nastaví záložka DPC,
po zrušení zaškrtnutí záložka POS

2002.04.23b / 23:00
03) DPC marže pro konkrétní číslo zboží
- musí být uvedena NA KONCI seznamu marží, např. ve tvaru:
100.0 -76398 text
100.0 je marže DPC v %
-76398 je záporně zadané číslo zboží
text - libovolný, po mezeře

2000.08.30a / 10:30
- pri zaskrtnuti DPC pri importu diskety je mozne se po prave tabulce
pohybovat PageDown / PageUp a prostredni tabulka by mela obsahovat udaj
o Zasobe MJ pred provedenim importu

2000.08.25a / 16:00
- problem s chybnou DPC na diskete:
- do Konfigurace / Servis doplněno lokalni parametr (zaskrtnuti)
Debug DPC
pri jeho zaskrtnuti zapisuje do *.LG3 logoveho souboru vety typu:
8537 DPC/New MarzeDPC P:Cislo/TypCeny Z:Cislo/Skupina/AKCE DPH:DPH CenaMJ:CenaMJ
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

1966

ES manas 2022 - Technická dokumentace

... doklad i zapis na disketu
8538 DPC/Old1 -"8539 DPC/Old2 -"8540 DPC/Old3 -"- ... zapis na disketu
pro pripad, kdy bude udaj ve sloupci MarzeDPC nulovy (a nemel by byt)
zkontrolujte udaje v *.SKU souboru a doklad x disketu a zaslete mi
*.LG3 soubor E-mailem
- akcni cena 9 by mela byt spravne uvedena

20.33 Drogerie
2004.05.05c / 12:00
01) Sklad / Drogerie
- signalizace přečerpání zásob nastavena pro typy dokladů: FA, HO, VP, DL

2000.03.24a / 12:00
12) Tisk samolepek pro drogerii
- pro DrogerieOK se doplni tlacitko <Samolepky> do radku dokladu
- znakovy tisk na tiskarne bez moznosti zvyrazneni jednotlivych
textu jinym fontem, velikosti a tucnotou
- v konfiguraci lze nastavit posun tisku shora i zleva
- analyza problemu s tiskem samolepek:
- neni problem tisknout pres generator sestav samolepky obsahujici
stejne formatovane udaje;
pozadovane samolepky obsahuji ale 4 typy formatovanych udaju:
- 1. 2x celkem
- 2. nx radky z dokladu
- 3. 2x adresa odberatele
- 4. 2x identifikace zakazky
(3. a 4. typ samolepky navic 'napreskacku')
- reseni v MIS2000:
- nutnost samostatneho tisku na kazdou samolepku pres zvoleny
mustr, samolepka definovana jako 'papir'
---> novou funkci tisku samolepek s moznosti uzivatelske zmeny
zaradim po doreseni prace s mustry (tvorba, upravy,
primy tisk, navaznost na SQL dotaz) systemovymi (dodam ja)
a uzivatelskymi (moznost libovolne menit a doplnovat)
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1999.12.12b
04) Drogerie:
- v ciselniku partneru lze pro kazdeho partnera definovat samostatne:
Typ ceny #2
Cenova skupina #2
Koef #2
PKoef #1
- tyto udaje se pouziji, pokud se v Konfiguraci / Doklady zaskrtne
Drogerie
- do napoctu za partnera je doplnen napocet za partnera z Drogerie
(samostatne, ve standardnim napoctu jsou potraviny i drogerie,
pro ziskani napoctu jen za potraviny je nutne odecist napocet za
drogerii)
- v konfiguraci lze zadat posun pro tisk samolepky - shora (v radcich)
a zleva (ve znacich)
- pro zaskrtnute Drogerie v Konfiguraci se na radcich dokladu
zobrazi tlacitko pro tisk samolepek

20.34 Druhy dokladů
FAQ - Sklad - druhy dokladů
CA - V - true - Prodej CASH
DD - V - true - Opravný daňový doklad
DL - V - true - Dodací list
DP - V - true - Dodací list na přesun
DR - V - true - Dodací list z rozvozu
DV - V - true - Daňový vrubopis
EX - V - true - Doklad na export
FA - V - true - Faktura
FP - V - false - Proforma faktura
FR - V - true - Faktura z rozvozu
FU - V - false - Přefakturace
FZ - V - false - Zálohová faktura
HO - V - true - Prodej za hotové
HR - V - true - Hotově z rozvozu
KD - V - true - Komise - Dodací list
KF - V - false - Komise - Faktura
OD - P - false - Objednávka dodavateli
OM - V - false - Objednávka odběratele MLÉČKA
OO - V - false - Objednávka odběratele
PA - V - true - Paragon
PB - P - true - Přijatý paragon
PE - P - true - Přijatý doklad z importu
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PF - P - true - Přijatá faktura
PH - P - true - Přijatý doklad za hotové
PJ - P - true - Přijatý zjednodušený daňový doklad
PL - P - true - Přijímací list
PO - V - true - Doklad o použití
PR - v - false - Přijatá reklamace
PV - P - true - Přijatý daňový vrubopis
PW - P - false - Přijatá proforma faktura
PX - P - true - Přijímací list z přesunu
PY - P - true - Přijatý opravný daňový doklad
PZ - P - false - Přijatá zálohová faktura
QF - V - true - Faktura - Franšíza
QP - V - true - Faktura - Přefakturace
QU - V - true - Faktura - Účetní
RE - p - true - Reklamace
RL - - false - Rozvozový list
VP - V - true - Doklad na vlastní prodejnu
VR - V - true - Reklamace vlastní prodejny
VY - P - true - Výroba - Bourání masa
ZJ - V - true - Zjednodušený daňový doklad

20.35 EAN
2010.11.23a / 13:00
001) POS
- upraveno snímání EANů při zapnuté české klávesnici - povolen CapsLock

2010.01.11a / 13:00
010) Sklad / POS
- EAN lze zadat i s pomocí českých znaků při zapnuté české klávesnici

2009.12.16a / 00:00
013) Upraveno zpracování dlouhého EAN

2009.12.01a / 16:00
009) Upraveno zpracování EAN 128
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2009.11.23a / 17:00
004) V celém programu je možné použít dlouhý EAN 128
005) V celém programu je možné použít vstup čárkového kódu v kódu 1250
místo číslic (při zapnuté české klávesnici a emulaci klávesnice při sejmutí EAN)

2009.11.19a / 00:00
005) ve všech modulech, kde se snímá EAN, doplněna možnost sejmutí EAN
s českou klávesnicí, tedy se znaky s diakritikou místo číslicemi

2009.09.30a / 00:00
007) POS - automatická konverze znaků +ěščřžýáíé sejmutých skenerem při nastavené české
klávesnici
na 1234567890 ve vstupním pořizovacím poli POS NEW

2005.06.14a / 09:00
01) Sklad / POS
- doplněno čtení EAN 128 (dlouhý paletový EAN)
- zatím se zpracovávají úseky kódu 01/02/90 (EAN)

2004.11.22a / 10:00
01) Správa čárkových kódů
- na kombinaci kláves Ctrl + F4 se zobrazí okno a po sejmutí čárkového
kodu se naplní údaji o čárkovém kódu
funkci není možné použít v číselníku zboží
- v tabulce se zobrazí seznam všech čárkových kódů pro číslo zboží
odpovídající sejmutému čárkovému kódu
dvojklikem na zvolený čárkový kód se údaje v okně aktualizují pro
tento čárkový kód
- pomocí funkce Oprava zboží lze editovat kartu zboží
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- pomocí funkce Oprava ČK lze editovat zápis v číselníku čárkového kódu

2003.01.01a / 01:00
01) Konfigurace / Doklady
- nový lokální parametr: 1968 - Chybný zápis
- pokud není zaškrtnut, zazní při zadání chybného čárkového kódu pouze siréna
a není nutné potvrdit hlášení

2002.06.10b / 12:00
01) Upraveno Ctrl+F10 - sejmutí čárkového kódu přes COM port
02) Doplněno sejmutí čárkového kódu přes COM port v číselníku zboží

20.36 EAN - připojené zboží
2008.12.16c / 12:00
001) Sklad/POS - připojené zboží k EANu
- upraveno, ignoruje pole Poznamka v číselníku EANů, které neobsahuje
pouze číslice a čárku, t.j. čísla připojeného zboží oddělená čárkou

2008.12.16b / 12:00
001) Sklad/POS - připojené zboží k EANu
v Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady
doplněn parametr:
Povolit připojené zboží k EANu
implicitně nezaškrtnuto

2008.11.29a / 09:00
001) Číselník zboží - připojení zboží k existujícímu EAN
- při zadání EANu do pole ČK v záložce Uživatel po stisknutí Přidej
se kontroluje, zda již EAN existuje v číselníku čárkových kódů
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pokud existuje, nabídne se možnost zboží k EANu připojit
EAN se zapíše do pole EAN kusový/další zboží
002) Pořízení řádku skladového / POS dokladu
- po zadání EAN, ke kterému jsou připojena další čísla zboží se zobrazí
okno s výběrem konkrétního zboží
výběr je nutné potvrdit Enter

20.37 Egalizace
2010.01.04a / 13:00
006) Sklad
- pokud není egalizace pro zboží nastavena (je nulová), bere se jako 1

2007.09.17a / 00:00
002) Řádky skladových / POS dokladů
- do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží
- platí POUZE pro uživatele 112016

2006.08.03a / 04:00
001) Egalizace
1) Import kmc.txt
- do logu zapise puvodni i novou hodnotu egalizace
2) Ciselnik zbozi
- kazdou zmenu egalizace zapisuje do logu
3) Porizeni skladoveho dokladu
- loguje se pouzita Egalizace1 i Egalizace2 v radku dokladu
4) Export / Import XML skladoveho dokladu
- loguje se pouzita Egalizace v XML
5) Import dokladu
- loguje se pouzita Egalizace1 i Egalizace2 v radku importovaneho dokladu
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2005.10.18a / 09:00 BETA
001) Sklad
- kladná egalizace se hlídá pouze u zboží 10000 - 49999

2005.10.13d / 14:00 BETA
001) Sklad - dvojpole / trojpole + F7 + F8
- Egalizace (Množství MJ) musí být kladné nenulové

2000.12.04b 15:00
01) v Servis / Konfigurace / Doklady lze v lokálním parametru Egalizace
nastavit použitou egalizaci:
0 - 0.0
1 - 1.0
2 - z číselníku čárkového kódu
3 - z číselníku zboží

2000.09.14b / 13:45
- pri porizeni dokladu se nastavi egalizace z ciselniku zbozi pro zbozi
zadane primo cislem

20.38 E-maily
2016.05.05b / 15:00
001) Sklad - odesílané e-maily
- doplněna hlavička Message-ID
Př.:
Message-ID: <156987937'@hruska.info>
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20.39 Export dokladu
2016.03.30a / 08:00
002) Export skladového dokladu XML z VO
- verzexml: 2016.03.29a
- doplněno pole Cena24: <manas:cena24>
- pouze pro odběratele: 137xxx, pro ostatní odběratele je hodnota nulová

2014.12.23a / 00:00
001) Export / Import skladového XML dokladu
- fáze III.
- doplněna pole
BruttoVahaSObalemKg ... Číslo výrobku u dodavatele
- verze XML: 2014.12.23a
- export nového XML na VO se musí provést na této nebo novější verzi programu
- před importem na prodejnách je nutné aktualizovat na tuto nebo novější verzi prodejnu na příjmovém
počítači

2014.12.22b / 01:00
001) Export / Import skladového XML dokladu
- fáze III.
- doplněna pole
Dodavatel ... číslo dodavatele
SKP ... název dodavatele
- verze XML: 2014.12.22b

2014.07.03a / 00:00
001) Sklad - export / import XML dokladu - pro uživatele 112016 VO + MO
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- doplněno pole z karty zboží - Typ stroje / TypStroje - do struktury XML - verze XML 2014.07.03a
- před použitím doporučujeme obsah pole TypStroje v celém číselníku zboží nastavit na prázdný
řetězec
- importuje se pouze pro uživatele 112016
- zatím pro verzi serveru Nx3/Nx4, po ověření doplníme kompletní distribuci pro všechny verze serverů
(od 1.1.2015 již pouze pro Nx4 server)
- nutno nasadit na všech PC na VO, na kterých se vytváří skladové XML doklady + na odesílajícím
PC na VO,
na MO na příjmovém počítači, na kterém se importují XML doklady

2014.07.03a / 00:00
002) Sklad - export / import XML dokladu - pro uživatele 112016 VO + MO
- doplněno pole z karty zboží ze záložky Parametry #2 - Text01 - Text32 / BlobMemo
- do struktury XML - verze XML 2014.07.03a
- importuje se pouze pro uživatele 112016
- zatím pro verzi serveru Nx3/Nx4, po ověření doplníme kompletní distribuci pro všechny verze serverů
(od 1.1.2015 již pouze pro Nx4 server)
- nutno nasadit na všech PC na VO, na kterých se vytváří skladové XML doklady + na odesílajícím
PC na VO,
na MO na příjmovém počítači, na kterém se importují XML doklady

2014.07.03a / 00:00
003) Export/import nových polí v XML sklad - Poznamka, TypStroje, Text01 - Text32
- exportují se jen neprázdná pole z karty zboží na VO, prázdná pole se tak při importu na MO
nemažou
pokud je nutné zrušit obsah některého z těchto polí na MO po importu, je nutné na VO nastavit v
kartě zboží
do pole například . (tečku), mezera ani prázdné pole nestačí a nepřenášejí se

2014.05.16a / 00:00
001) Sklad - export / import XML dokladu - pro uživatele 112016 VO + MO
- doplněno pole z karty zboží - Poznamka - do struktury XML - verze XML 2014.05.16a

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

1975

- určeno pro doplnění cenovky o požadovaný text přenášený z VO na MO
- před použitím doporučujeme obsah pole Poznamka v celém číselníku zboží nastavit na prázdný
řetězec
- importuje se pouze pro uživatele 112016
- zatím pro verzi serveru Nx3/Nx4, po ověření doplníme kompletní distribuci pro všechny verze serverů
(od 1.1.2015 již pouze pro Nx4 server)
- nutno nasadit na všech PC na VO, na kterých se vytváří skladové XML doklady + na odesílajícím
PC na VO,
na MO na příjmovém počítači, na kterém se importují XML doklady

2013.06.02a / 00:00
002) v exportním skladovém XML na maloobchod Koeficient měrné ceny rozšířen z 2 na 4 desetinná
místa

2012.05.25a / 12:00
001) Sklad - odesílání XML dokladů
- přepracována práce s adresářem
- lépe ošetřen případný výpadek připojení k Internetu při odesílání

2009.02.13a / 00:00
005) Sklad / POS
- export dokladu XML a starší formáty
- zapíše se i řádek dokladu s pohybem obalů (číslo zboží 99999)

2009.01.20c / 15:00
001) Sklad - Export souboru XML
- doplněno logování
- čárkové kódy se doplní vždy
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2009.01.09a / 13:00
002) Export XML souborů z VO (uživatel 112016)
- upraveno - rozšířen název exportního souboru o jméno tabulky
hlaviček dokladů

2009.01.08b / 15:00
001) Export XML souborů z VO (uživatel 112016)
- upraveno
- pro doklady odeslané z agendy HP (pekárna) se v názvu XML nepoužije
7xxxxxxx.XML, ale 0xxxxxxx.XML
- jméno exportovaného souboru doplněno o další údaje:
- sídlo VO
- nastaví se v Servis / Konfigurace / 1. Program... / Firma / Základní údaje
vpravo dole se zaškrtnutím PRÁVĚ JEDNOHO z polí
112016 - Ostrava / HK / UB / POS
určí, ze kterého VO jsou doklady odesílány
- agenda
- agenda sklad
- verze ES manas
- v dalších verzích programu bude potom u importu XML doplněno rozlišení
importovaných XML z jednotlivých VO (OV/HK/UB) a agend a agend skladů (HR/HD/HP)

2008.11.05c / 18:00
001) Sklad / Opakovaný export dokladu
- export sesouhlasen s exportem při uzavírání dokladu
- pokud pole E-mail v kartě partnera obsahuje @, nebude pro partnera
prováděn zápis na USB a USB nebude vyžadováno

2008.11.05b / 16:00
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002) Pokud k dokladu není připojen jeho datový soubor ve tvaru XML/DK2/DKL/DG2/DGR,
je možné jej pro zvolený doklad vygenerovat v řádcích dokladu funkcí na pravé
tlačítko myši:
Opakovaný export dokladu
oprávnění: 8621 - Opakovaný export dokladu
po provedení funkce se zobrazí obsah datového souboru
tuto funkci lze využít například při změně parametrů generování a odesílání
datových souborů pro již vytvořený doklad
pro znovu odeslání přes webovou službu se pak ještě v Seznamu dokladů musí na
pravé tlačítko zvolit Nastav jako neodeslané pro WS
připojený datový soubor k dokladu je možné zobrazit také v Seznamu dokladů
nebo v řádcích dokladu funkcí na pravé tlačítko myši s oprávněním:
8622 - Zobraz datový soubor dokladu

2008.07.04a / 11:00
001) Sklad - export dokladu při tisku - Drogerie
- upraveno
- doplněno logování

2008.03.19b / 14:00
002) Datové soubory vytvářené v podadresáři \FTP se po kopii na místo určení
automaticky mažou

2008.02.07b / 14:00
001) Sklad
- upraveno generování XML dokladu bez USB

2008.01.12a / 10:00
001) Sklad - export datového XML souboru
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- zapisují se všechny typy obalů, včetně ztratných

2007.11.24a / 10:00
003) Export skladových dat
- datové soubory jsou umístěny v podadresáři \FTP

2007.10.29b / 15:00
001) Sklad - Export dokladu
- pro partnery, kteří mají nastaveno zasílání dokladů E-mailem
(nastavena E-mailová adresa v kartě partnera a zaškrtnuto povolení)
se doklad neukládá na USB a USB nemusí být připojen
- neplatí pro partnery 137xxx

2007.10.27a / 06:00
001) Sklad - Export dokladu
- pro partnery, kteří mají nastaveno zasílání dokladů E-mailem
(nastavena E-mailová adresa v kartě partnera a zaškrtnuto povolení)
se doklad neukládá na USB a USB nemusí být připojen

2007.05.08a / 08:00
001) Sklad / USB
- upravena šablona usb70508.xsl pro zobrazení XML souboru v internetovém
prohlížeči

2006.06.28a / 07:00
001) Sklad
- doklad, pravé tlačítko myši - doplněny 2 funkce:
Odeslání dokladu DKL/DRG E-mailem - oprávnění
Odeslání dokladu DK2/DR2 E-mailem - oprávnění
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způsob odeslání je stejný jako u funkce Odeslání dokladu XML E-mailem
002) Číselník partnerů
- záložka 4 / Kontakt
- rozšířena možnost odeslání skladového dokladu E-mailem
- do pole E-mail se zadá E-mailová adresa partnera
- zaškrtne se pole XML/DKL,2/DRG,2 E-mailem
a nastaví se typ odesíláného dokladu:
0=XML, 1=DKL/DRG, 2=DK2/DR2

2005.12.22a / 12:00
001) Sklad - Export dokladu XML
- všechny exportní soubory obsahují Egalizaci z číselníku zboží

2005.11.29a / 18:00
001) Sklad / USB/XML
- nová verze USB104.XSL - soubor nutný pro prohlížení exportu dokladu
v XML v Internet Exploreru
- výpis rozšířen o:
- egalizace
- druh dokladu
- číslo PC
- číslo uživatele
- PV

2005.10.31a / 12:00 BETA
001) Sklad / POS
- v řádcích dokladu doplněna na pravé tlačítko možnost odeslat
doklad v XML přes E-mail
- oprávnění
8295 Sklad - Odeslání dokladu XML E-mailem
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2005.08.12c / 14:00
001) Sklad
- upraven export dokladu na USB - nevyžaduje nastavené třídění řádků

2004.09.23c / 18:00
01) Sklad / POS - Export dokladu na disketu / USB včetně XML
Export dokladu po tisku na disketu (včetně XML)
Export dokladu po tisku na USB (včetně XML)
Přímý export dokladu na disketu (včetně XML)
Přímý export dokladu na USB (včetně XML)
doplněno, oprávnění stejné jako u dvou předchozích funkcí:
Přímý export dokladu na disketu (včetně XML) - Cena02 => DPC
Přímý export dokladu na USB (včetně XML) - Cena02 => DPC

2004.05.06c / 11:00
01) Export/Import skladových dokladů přes XML
- doplněna podpora češtiny - název zboží a MJ se přenáší včetně diakritiky
- na USB/disketu se uloží i soubor usb103.xsl pro formátované zobrazení
obsahu XML souboru

2004.04.23a / 08:00
01) Nový tvar souboru na USB - ve tvaru XML:
- na skladě se soubor vytváří automaticky vedle stávajících formátů
z důvodu zpětné kompatibility a je spolu s nimi uložen na USB/disketu
- na POS doplněny 3 samostatné funkce pro import XML souboru, obdobné
s funkcemi stávajícími pro zachování zpětné kompatibility
(nové funkce mají čísla oprávnění shodná s původními funkcemi,
nic není nutné nastavovat)"
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB - TEST
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Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele
- výhody nového formátu souboru:
- standard XML podporovaný nejnovějšími technologiemi
- pomocí šablony usb103.xsl (musí být ve stejném adresáři jako XML soubor)
je možné obsah XML souboru formátovaně zobrazit v Internet Exploreru
(funkcí Otevřít soubor)
- poznámky
- řádek dokladu nemusí obsahovat všechna pole
- jednoduše lze do souboru XML doplnit další pole
- čárkových kódů může být pro každý druh zboží uveden libovolný počet,
jsou značeny ck01, ck02, ... ck99
- vzor souboru 00000001.XML (00000001 je VS - variabilní symbol):
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="usb103.xsl"?>
<manas:usb xmlns:manas="http://manas.info/">
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>24042223</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>103</manas:verzexml>
<manas:druhtisku>U_Tisk2P</manas:druhtisku>
<manas:cislozbozi>66587</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Hennesy+kart. 0,7l</manas:nazevzbozi>
<manas:skupinazbozi>3016</manas:skupinazbozi>
<manas:mj>ks</manas:mj>
<manas:dph>2</manas:dph>
<manas:mnozstvimj>12.00</manas:mnozstvimj>
<manas:cenamjbezdph>687.74</manas:cenamjbezdph>
<manas:dpcsdph>839.10</manas:dpcsdph>
<manas:obalck2>0</manas:obalck2>
<manas:koefmernecenyzbozi>1.00</manas:koefmernecenyzbozi>
<manas:hmotnostzbozi>1320.00</manas:hmotnostzbozi>
<manas:druhobalu1>30</manas:druhobalu1>
<manas:pocetobalu1>1</manas:pocetobalu1>
<manas:cenaobalu1>0.00</manas:cenaobalu1>
<manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>
<manas:druhobalu2>30</manas:druhobalu2>
<manas:pocetobalu2>1</manas:pocetobalu2>
<manas:cenaobalu2>0.00</manas:cenaobalu2>
<manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>
<manas:ck01>3245990250203</manas:ck01>
<manas:ck02>03245990528425</manas:ck02>
<manas:ck03>3245991553518</manas:ck03>
<manas:ck04>03245990155416</manas:ck04>
</manas:qr00>
<manas:qr00>
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<manas:verzemanas>24042223</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>103</manas:verzexml>
<manas:druhtisku>U_Tisk2P</manas:druhtisku>
<manas:cislozbozi>95172</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Pivovary Staropramen</manas:nazevzbozi>
<manas:skupinazbozi>0</manas:skupinazbozi>
<manas:mj></manas:mj>
<manas:dph>2</manas:dph>
<manas:mnozstvimj>1.00</manas:mnozstvimj>
<manas:cenamjbezdph>15.00</manas:cenamjbezdph>
<manas:dpcsdph>18.30</manas:dpcsdph>
<manas:obalck2>0</manas:obalck2>
<manas:koefmernecenyzbozi>0.00</manas:koefmernecenyzbozi>
<manas:hmotnostzbozi>0.00</manas:hmotnostzbozi>
</manas:qr00>
</manas:usb>
- vzor šablony pro prohlížení v Internet Exploreru
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:manas="http://manas.info/" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<h1>USB</h1>
<hr />
<table width="100%" border="1">
<tr bgcolor="gainsboro">
<td><b>Cislo zbozi</b></td>
<td><b>Nazev zbozi</b></td>
<td><b>Verze IS manas</b></td>
<td><b>Verze XML</b></td>
<td><b>Druh tisku</b></td>
<td><b>Skupina zbozi</b></td>
<td><b>MJ</b></td>
<td><b>DPH</b></td>
<td><b>Mnozstvi MJ</b></td>
<td><b>Cena MJ bez DPH</b></td>
<td><b>DPC s DPH</b></td>
<td><b>Obal CK 2</b></td>
<td><b>Druh obalu 1</b></td>
<td><b>Pocet obalu 1</b></td>
<td><b>Cena obalu 1</b></td>
<td><b>DPH obalu 1</b></td>
<td><b>Druh obalu 2</b></td>
<td><b>Pocet obalu 2</b></td>
<td><b>Cena obalu 2</b></td>
<td><b>DPH obalu 2</b></td>
<td><b>Koef merne ceny zbozi</b></td>
<td><b>Hmotnost zbozi [g]</b></td>
<td><b>CK #1</b></td>
</tr>
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<xsl:for-each select="manas:usb/manas:qr00">
<tr>
<td><xsl:value-of select="manas:cislozbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:nazevzbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:verzemanas" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:verzexml" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhtisku" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:skupinazbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:mj" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dph" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:mnozstvimj" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cenamjbezdph" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dpcsdph" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:obalck2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:pocetobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cenaobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dphobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:pocetobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cenaobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dphobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:koefmernecenyzbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:hmotnostzbozig" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:ck01" /></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

2003.08.24b / 15:00
02) Sklad - export dokladu na disketu / USB
- PODSTATNĚ zrychleno změnou algoritmu doplnění čárkových kódů
- pokud dojde k chybě při generování DPC - doporučených prodejních cen
(například pokud není nastavena marže pro skupinu zboží pro partnera),
je problém výrazně signalizován trojnásobnou sirénou a červeným oknem
- podrobně se loguje tisk dokladu a výpočet DPC

2003.08.24a / 10:00
02) Export dokladu na disketu/USB
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- správně se vyexportuje i samostatný pohyb obalů (přes číslo zboží 99999)
- pro partnera musí být v číselníku partnerů zaškrtnuto pole Řetězec / obaly na USB
03) Formát souboru *.DKL/DRG/DK2:

číslo zboží
název zboží
DK2 v 1250
DPH zboží
množství MJ
cena MJ
DPC MJ
obal 2
skupina
MJ
seznam ČK
znaků + mezera

DKL

DRG

DK2

1, 6
8,20

1, 7
9,20

1, 8
10,32

29, 2
31,13
44,12
56,12
68, 3
71, 6

30, 2
32,13
45,12
57,12
69, 3
72, 6

78

79

43, 2
45,12
57,12
69,12
81, 8
89, 8
98, 8
107

DKL+DRG v kódu Kamenických,
0/5/22

doporučená prodejní cena

seznam čárkových kódů, á 20

2003.07.28a / 10:00
01) Je-li v číselníku partnerů zaškrtnuto současně pole
Disketa přímo na drogerii
a
USB paměť
provede se export dokladu drogerie přímo na USB disk

2003.02.20c / 13:00
01) USB paměť
- výstup se neprovede pro přefakturaci

2003.02.14a / 12:00
01) USB paměť - drogerie
- pro výstup na disketu přímo na Drogerii v číselníku partnerů v záložce Uživatel
doplněno pole Disketa přímo na drogerii
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2003.02.13b / 19:00
01) USB paměť - drogerie
- exportní data se zařadí do fronty až při uzavření dokladu,
plati to i pro doklady na standardním skladě
- upraven výstup na disketu

2003.02.13a / 12:00
01) USB paměť - drogerie
- pro výstup na USB paměť stačí v číselníku partnerů v záložce Uživatel
zaškrtnout pole USB paměť, není nutné před tiskem dokladu zaškrtnout pole
Disketa
- do číselníku partnerů v Záložce Uživatel doplněno zaškrtávací pole
Disketa místo USB - při zaškrtnutí pole Disketa místo USB
se pro zvoleného partnera provede export dokladu na disketu místo na USB paměť
pole Disketa místo USB odpovídá poli Int32_03 v číselníku partnerů
- export dokladu v drogerii se dostane do fronty na export na USB paměť
pro každý tisk, jméno exportního souboru je ale při opakovaném tisku
vždy stejné a na USB paměť se tak dostane poslední exportní soubor pro
stejný variabilní symbol
- ve frontě na export na USB paměť (pole BlobMemo3) jsou jednotlivé
samostatné exportní soubory odděleny
~jméno
pro 1. soubor může být pro zachování kompatibility se starší verzí
jméno i bez úvodního znaku '~'

2003.01.27a / 15:00
01) USB paměť místo diskety
- změnu USB v číselníku partnerů může provést pouze administrátor

2003.01.23d / 19:00
01) USB paměť místo diskety
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- Servis / Konfigurace / Další / Doklady #3 ... výběr jednotky pro USB paměť
lokální parametr

2003.01.23c / 17:00
01) USB paměť místo diskety
- v číselníku partnerů lze pro partnera definovat, zda se má místo souboru
*.DR2/*.DK2 generovat soubor *.DRG/*.DKL
- při volbě USB paměť je USB paměť vyžadována, není výstup na disketu
- pro agendu sklad HD - drogerie (v konfiguraci Drogerie OK = true) se v
případě zaškrtnutí Disketa při tisku dokladu soubor *.DRG/*.DG2 uloží
do tabulky *PAF5 do pole BlobMemo3 pro aktuálního partnera.
Pokud je generováno více dokladů současně, jsou zapsány za sebou
s identifikací podle 1. z nich
při tisku dokladu v agendě sklad se v případě, že pro daného partnera
je připraven současně výstup z Drogerie, tento spolu s výstupem ze skladu
nahraje na zvolené médium (disketa nebo USB paměť) a soubor z drogerie
se zruší

2003.01.22a / 09:00
01) USB paměť místo diskety
- v číselníku partnerů doplněno v záložce Uživatel zaškrtávací pole USB paměť
při zaškrtnutí se místo s disketou pracuje při exportu/importu diskety
s USB pamětí pro zvoleného partnera ... důležité pro vytvoření média s dokladem
- v Konfiguraci / Další / Doklady / Příjem doplněno lokální zaškrtávací pole
Import USB paměť, při zaškrtnutí se všechny importy původně z diskety provedou
z USB paměti
- USB paměť se po zasunutí do PC jeví jako jednotka s písmenem 'D' - 'Z'
program za USB paměť považuje poslední platné písmeno - na tuto jednotku
se snaží zapsat a pokud se mu to nepovede (jednotka není přepisovatelné médium),
bere jako použitou jednotku standardní disketovou jednotku 'A'

2002.04.24a / 10:00
01) Nový tvar exportu diskety se provede pouze pro partnera, který má nastaven
parametr Řetězec (P / Zařazení / Řetězec)
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2000.02.17a / 15:00
01) Upraven vystup dokladu na disketu:
- do Servis / Import je doplnena funkce
Oprava cisla zbozi v CK pro drogerii
---> na PC, kde se bude oprava provadet, musi existovat soubor
C:\XX.002
- podle parametru Drogerie v Konfiguraci se na disketu vygeneruje
bud soubor *.DKL (neni Drogerie) nebo *.DRG (Drogerie)
soubor *.DRG ma o 1 misto zleva vice (7-mi mistne cislo zbozi)
nazev souboru *.DRG a *.DKL - VS omezeno na 8 znaku zprava

BlobMemStav
- nastavuje se pri exportu dokladu na:
1 - pri exportu z dokladu
2 - pri exportu pri tisku dokladu
v tomto pripade se pred NazevPartnera doplni 2/ jako signalizace
toho, ze je doklad pripraven k odeslani E-mailem
3 - pri exportu pri Win tisku
hodnota 1-3 znamena, ze je doklad urcen k odeslani E-mailem
po uspesnem odeslani E-mailu se nastavi BlobMemStav=9 a do NazevPartnera
se misto 2/ zapise @/ jako signalizace toho, ze byl doklad E-mailem
odeslan

20.40 Export / Import MO Akce
2020.08.28a / 07:00
001) 2049 - Export-Import MO AKCE - CelniSazebnik a Egalizace
- upraveno

2020.08.26f / 14:00
001) 2049 - Export-Import MO AKCE - CelniSazebnik a Egalizace
- doplněno
- stejně jako u Exportu/Importu SKP, musí jak počítač pro Export tak i pro Import
použít min. tuto verzi programu
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platí to i pro Export/Import skladového dokladu XML

20.41 Export / Import SKP
2020.11.26a / 00:00
004) 2095 - Celní sazebníky
- ověřen Export/Import SKP - pole CelniSazebnik a Egalizace
- na straně exportu i importu musí být min. tato verze programu

2020.10.13a / 00:00
002) 2075 - Export/Import SKP - CelniSazebnik a Egalizace - nulovat před importem
- Servis / Data / Import SKP na POS + UB a HK
- před importem se pole CelniSazebnik a
Egalizace vynulují

2020.08.26e / 13:00
001) 2051 - Export/Import SKP - CelniSazebnik a Egalizace
- doplněno

20.42 Export nabídkového ceníku
2007.06.10b / 12:00
001) Servis / Data / Import/Export dat
- doplněna funkce
c:\karty.dbf + c:\okruhy.dbf + c:\ceniky.hru
- oprávnění 8558
- funkce vygeneruje nabídkový ceník z agend HR+HD
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- c:\ceniky.hru je ZIP archiv určený k odeslání E-mailem

20.43 Export XML dokladu na VO
2017.06.26a / 00:00
002) XML doklad - export z VO na MO
- zrušeno: Cena06/16/26/07/17/27

2017.06.12a / 00:00
003) Export XML dokladu - uživatel 112016
- sjednoceny 3 formáty XML dokladu
- obsahuje pole CarkovyKod

2015.07.10a / 00:00
004) Export XML dokladu na VO
- do pole XML <manas:ck se dostane pouze EAN s délkou minimálně 6 znaků, který na prvních 6-ti
pozicích obsahuje pouze
číslice

20.44 F7 - tara a vada
2005.07.31c / 21:00
001) F7 - Tara + F8 - oprava řádku
- dole v okně doplněna Cena MJ bez slevy v Kč/MJ
- upravena změna Ceny MJ v F7 a F8
- Cena MJ bez slevy zůstává po změně Ceny MJ původní z číselníku zboží

2005.01.07a / 12:00
07) Sklad - F7/Tara
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- je kontrolována změna řádku dokladu oproti dostupné zásobě zboží jako u F8

Sklad/POS
Tara + vada - klávesa F7:
- Typ ceny
- Cena MJ ... nastaví se podle Typ ceny
- Jakost
- Obal
- Počet obalů 1
- Egalizace/Množství MJ ... množství MJ v obalu, pro zboží bez obalu odpovídá množství MJ
- Tara ... hmotnost jednoho obalu
- Vada ... vadnost v jednom obalu
- Brutto ... hrubá hmotnost zboží v obalu včetně vadnosti
čistá hmotnost (Množství MJ dosazené do řádku dokladu) = Brutto-PocetObalu1*TaraPocetObalu1*Vada

FAQ - sklad:
Jak nastavit taru + vadu obalu?
- pořídit řádek dokladu a pomocí klávesy F7 na zvoleném řádku nastavit Tara a Vada

20.45 F8 - oprava řádku
2007.10.27b / 14:00
001) Skladový doklad - změna řádku F8
- upraveno

2007.10.26b / 19:00
001) Skladový doklad - změna řádku F8
- MnozstviMJ se do řádku zapíše dříve, než se nastaví Egalizace1
z číselníku zboží při zápisu řádku

2005.07.31c / 21:00
001) F7 - Tara + F8 - oprava řádku
- dole v okně doplněna Cena MJ bez slevy v Kč/MJ
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- upravena změna Ceny MJ v F7 a F8
- Cena MJ bez slevy zůstává po změně Ceny MJ původní z číselníku zboží

2005.05.09c / 13:00
01) Sklad / POS - F8 - změna řádku dokladu
- po ESC se změna neprovede
- v okně je dole zobrazena aktuální cena 01 a 02
- nabídne se cena MJ z řádku dokladu, ta se změní pouze při změně
typu ceny (nabídne se odpovídající aktuální cena z číselníku zboží)
nebo ruční změně ceny

Sklad/POS
Oprava údajů v řádku dokladu - klávesa F8:
- Typ ceny
- Cena MJ ... nastaví se podle Typ ceny
- Jakost
- Obal
- Počet obalů 1
- Egalizace/Množství MJ ... množství MJ v obalu, pro zboží bez obalu odpovídá množství MJ
- Obal 2 (láhve)

2004.06.08c / 13:00
01) Sklad / změna řádku dokladu pomocí F8
- při zadání nulového obalu 2 se správně nastaví nulové údaje
pro Obal #2 v řádku

20.46 Faktura
FAQ - Faktury zaslané mailem jsou daňovým dokladem
http://www.podnikatel.cz/clanky/faktury-zaslane-mailem-jsou-danovym-dokladem/

2007.04.03a / 08:00
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001) Uživatel 112016
- Sklad / Faktura
- pro fakturu, která obsahuje zboží ze skupiny zboží 7777
(cigarety, telefonní karty) se nastaví lhůta splatnosti 7 dní
nastavení se projeví po tisku dokladu (stačí prohlížení na obrazovce)

2007.04.02a / 12:00
001) Uživatel 112016
- Sklad / Faktura
- pro fakturu, která obsahuje pouze zboží (i více druhů) ze skupiny
zboží 7777 (cigarety, telefonní karty) se nastaví lhůta splatnosti 7 dní
nastavení se projeví po tisku dokladu (stačí prohlížení na obrazovce)

20.47 Faktura z rozvozu
2006.10.11c / 13:00
001) Sklad / Faktura z rozvozu
- upraveno zadání obdobně jako u Sklad / Přefakturace

20.48 Filtr skladových dokladů
2005.11.11a / 20:00
002) Filtr skladových dokladů
- řádky lze prohlížet po Enter nebo dvojkliku na dokladu v seznamu dokladů
- filtr doplněn o fulltextové vyhledání v polích:
- Název partnera
- Bankovní účet
- Poznámka
- VS

2004.09.18b / 13:00
04) Filtr dokladů sklad/POS - doplněn o:
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- auto
- řidič
- číslo listu
- soupis
- VS

2004.09.15a / 09:00
02) Sklad/POS - Filtr dokladů
- zatím lze filtrovat doklady aktuálního typu podle:
- Číslo dokladu
- Datum dokladu
- Číslo partnera
- RL
- parametry:
- Po ukončení nastavit vybraný doklad jako aktivní
- Řadit sestupně
- po stisknutí Vyber doklady se zobrazí okno se seznamem dokladů,
které vyhovují zadaným kritériím
- pro vybraný doklad lze po stisknutí Zobraz řádky zobrazit řádky dokladu

20.49 Fotografie palet
2016.02.15a / 00:00
001) Upravena funkce F5 / Foto v řádcích skladového dokladu

2015.04.27a / 00:00
003) Focení palet - okna nastavena na "Stay on Top"

2012.03.28a / 12:00
001) Fotografie palet
- ve všech oknech s fotografiemi nahoře doplněna informace:
- jméno_tabulky_FILE01 / AutoInc / klíč
klíč = jméno_tabulky_hlaviček_dokladů : číslo_dokladu
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- jméno_tabulky_FILE01 je v hlavičce skladového dokladu uloženo v poli DatabazePlatby5
- skladové Doklady / Přidej foto
- funkci nelze použít u uzavřeného dokladu
- fotografie se zapisují do tabulky FILE01 s názvem:
asRRMMDD
kde as je agenda sklad a RRMMDD datum dokladu
- skladové Doklady / Zobraz foto
- pokud nejsou fotografie dostupné v tabulce FILE01 s názvem z datumu dokladu nebo
pole DatabazePlatby5 z hlavičky dokladu, hledají se v tabulkách FILE01 s názvem
+/- 7 dní vzhledem k datumu dokladu

2011.12.30a / 11:00
001) Sklad - fotografie palet
- upraveno uložení načtených fotografií po Enter

2011.05.02d / 15:00
003) Práce s fotografiemi palet - lépe ošetřeno

2011.01.19a / 10:00
001) Fotografie palet
- upraveno

2010.12.01g / 12:00
001) Při spuštění programu je hlášena případná nedostupnost
FILE serveru (fotografie palet) a program se ukončí
- upraveno

2010.12.01e / 11:00
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

001) Při spuštění programu je hlášena případná nedostupnost
FILE serveru (fotografie palet) a program se ukončí

2009.03.26a / 10:00
001) Fotky palet
- fotografie palet v *.JPG se očekávají na cestě FF2 - její umístění
nastavte v:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Cesty
- doplněno logování
- ve spodní části okna se zobrazuje cesta k adresáři s *.JPG soubory fotografií
a naposled zpracovaná fotografie (soubor *.JPG)

2006.11.16a / 13:00
001) Sklad / Fotografie palet
- celkový počet fotografií pro daný doklad je uložen v tabulce hlaviček
aar_X_dd v poli UTransfer

2006.08.29b / 14:00
001) Sklad - Seznam dokladů - F7 - foto s náhledy
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Obrázky je možné definovat
šířku a výšku náhledu podle požadované podrobnosti a orientaci fotek
fotky z fotoaparátu Canon v 4 Mpx formátu mají náhledy uloženy
v rozměrech 568 x 426 bodů (šířka:výška = 4:3)
jako nejvhodnější se proto jeví nastavení velikosti náhledů na:
568x426
284x213
189x142
142x107
nebo obráceně při orientaci fotek na výšku
002) Sklad - Seznam dokladů - F6/F7
- testuje se dostupnost fotografií pro zvolený doklad
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003) Sklad - Uložení fotografie
- testuje se, zda soubor je skutečně formátu JPG

2006.08.12a / 09:00
001) Fotografie palet - F6 v seznamu skladových dokladů
- zobrazení zvolené fotografie přímo v programu
- funkce vyžaduje myš
- použita nová knihovna PKIECtrl5.bpl
- knihovna je součástí instmanasUPDATE.exe i instmanasUPDATE.pos.exe
- zoomování:
- ZOOM + ... kliknutí levým tlačítkem myši
nebo
kliknutí levým tlačítkem myši a tažením myši s vymezením
výřezu, který se zvětší
- ZOOM - ... kliknutí pravým tlačítkem myši

2006.08.08b / 14:00
001) Fotografie palet
- nespouští se program PSRemote, fotografie se očekávají před spuštěním
funkce F5 v adresáři c:\PSRemote

2006.08.07a / 15:00
001) Sklad / Fotografie palet
- upraveno
- do manas.INI je nutné nastavit parametr INI_ServerName_FILE na spuštěný
FF serverem s aliasem FILE
Př.:
[FF]
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...
INI_ServerName_FILE=S@10.0.0.26

2006.07.19a / 09:00
003) Vyřešeno připojení až 60 fotografií ke skladovému dokladu
(např. až 32 dvojic fotografíí palet k dokladu z obou stran)

2006.06.28b / 13:00
001) Sklad - sejmutí 2 obrázků současně
- oprávnění:
8378 Sklad - Obrázek - Dávka
8379 Sklad - Obrázek - Vyber foto
8380 Sklad - Obrázek - Přidej foto
8381 Sklad - Obrázek - Zobraz foto
8382 Sklad - Obrázek - Zobraz náhled
8383 Sklad - Obrázek - Ulož foto
- ve funkci Přidej foto doplněno:
- funkce Dávka
- spustí dávku C:\FOTO.BAT, ve které musí být spuštění programu
pro sejmutí fotografií až ze 2 fotoaparátů současně
(zaškrtávací parametr Sejmout naráz 2 obrázky)
funkce očekává oba obrázky v souborech
c:\foto1.jpg
c:\foto2.jpg

Cesta k fotografiím:
INI_CestaFF2=C:\PSREMOTE\

20.50 Fotografie palet - Tabulky
===================================================
FILE01 - Fotografie palet
--------------------------------------------------Druh: FILE01
Typ: FILE01
Název: Fotografie palet
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Soubor: asRRMMDD
Funkce: Sklad / Doklady / Výdejový doklad / Faktura / Řádky - Foto / F5
Indexy: Klic
===================================================

20.51 Grafy a Nápočty
2019.10.25a / 00:00
001) 1250 - FR a HR bez nápočtu do grafů
- pro uživatele 112016
-v
Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Doklady #2
vlevo dole doplněn zaškrtávací parametr:
Blokuj nápočty FR + HR
po zaškrtnutí na lokálním počítači blokuje nápočty pro doklady FR a HR
implicitně nezaškrtnutý

2012.01.31c / 09:00
001) Grafy
- upraveno zobrazení grafů v minulých letech pro partnery, kteří v aktuálním roce
neměli žádný pohyb
původní způsob zobrazení

2012.01.26c / 17:00
001) Grafy
- upraveno zobrazení grafů v minulých letech pro partnery, kteří v aktuálním roce
neměli žádný pohyb

2010.06.02a / 00:00
003) Sklad - Nápočty + grafy
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- údaj za Dealer, Vychystávač a Scaner je brán z polí UDealer, UVychystavac a UScaner
z hlavičky dokladu místo řádků dokladu

2010.05.08a / 14:00
003) Grafy / Nápočty
- původní označení Marže je nahrazeno správným Přirážka a počítá se:
(PC/NC-1)*100 %

2010.04.17a / 00:00
003) Sklad / POS - upraveny nápočty (při uzavření dokladu)

2010.02.18a / 10:00
003) Grafy / nápočty
- doporučené grafy lze vypnout

2009.12.16a / 00:00
005) Upraven tisk hodnot grafu

2009.12.04a / 00:00
002) Zobrazení týdenních grafů
- na tlačítku pro zobrazení týdenních grafů doplněna po kliknutí pravým
tlačítkem myši volba:
Pouze aktuální rok a aktuální týden
... nápočty pro týdenní graf se použijí pouze z aktuálního roku
a aktuálního týdne, nezpracovávají se všechny týdenní nápočty
Pouze aktuální rok
... nepracuje se s nápočty pro týdenní grafy z minulého a předminulého roku

2009.11.30a / 00:00
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006) V konfiguraci implicitně zapnuty (bez možnosti změny) parametry
pro správné zobrazení pohybů, nápočtů a grafů:
57+98 - 2078b - Celkem
17 - 18 - Skupina zboží
16 - 19 - Zboží
14 - 2078 - P/Typ ceny
01 - 209 - Partner
19 - 16 - Hmotnost 100
20 - 15 - Cena MJ
22 - 13+14 - Marže
24 - 10 - Marže 10
28 - 1082 - DPH
29 - 1083 - Druh dokladu
38 - 1001 - Uživatel
46 - 1016 - Den v týdnu
52 - 1021 - PC
53 - 1022 - Hodin
55 - 1024 - Den
56 - 1013 - Ručně / EAN
80 - 2040 - Sleva OK
81 - 2041 - Z/Poslední dodavatel
83 - 2043 - Z/Poslední odběratel
95 - 2088 - Obal
96 - 2089 - Obal 2 (vázaný obal, láhev)
Zásoby
Zásoby
Zásoby
Zásoby
Zásoby
Zásoby

- O200
- OK00
- QQ00
- QQ01
- QQ00 obaly
- QQ03 obaly

dále implicitně vypnuty (bez možnosti změny) parametry:
Zásoby transakčně
Nápočty transakčně
Zásoby - MarzeVRealu

FAQ - Aktuální seznam indexů nápočtů
- celkem 82 parametrů + 3 zakladač
MO00 0900000000 IČO / P
MO00 1001000000 Uživatel
MO00 1002000000 Dealer
MO00 1003000000 Řidič
MO00_ZA 1004000000 Zakladač - Celkem
MO00 1005000000 Vychystávač
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MO00 1008000000 Auto
MO00 1009000000 Scaner
MO00 1016000000 Den v týdnu
MO00 1021000000 PC
MO00 1024000000 Den
MO00 1083000000 Druh dokladu
MO00 1084000000 Soupis
MO00 1085000000 RL
MO00 1700000000 P / Číslo
MO00_ZA 1800000000 Zakladač - Uživatel / Číslo
MO00_ZA 1900000000 Zakladač - Z / Číslo
MO00 2010000000 Posledni dodavatel
MO00 2058000000 P / Cenová skupina
MO00 2059000000 P / Celek EU
MO00 2060000000 P / Obec
MO00 2071000000 P / Okres
MO00 2072000000 P / Kraj
MO00 2073000000 P / Celek
MO00 2074000000 P / Čtverec 10
MO00 2075000000 P / Čtverec 25
MO00 2076000000 P / Čtverec 50
MO00 2077000000 P / Čtverec 100
MO00 2078000000 Celkem
MO00 2078000000 P / Typ ceny
MO00 2078000000 Storna
MO00 2079000000 P / Skupina
MO01 1002000000 Dealer / 2008
MO01 1013000000 Zpusob pořízení
MO01 1022000000 Hodin
MO01 1023000000 Hodin:Minut
MO01 1081000000 Z / Jakost zboží
MO01 1082000000 DPH
MO01 1110000000 Z / Marže 10
MO01 1130000000 Z / Cenová skupina
MO01 1300000000 Z / Marže
MO01 1500000000 Z / Prodejni cena
MO01 1600000000 Z / Hmotnost 0,1 kg
MO01 1800000000 Z / Skupina
MO01 1900000000 Z / Číslo
MO01 2020000000 P / Precislovani
MO01 2021000000 P / ZpusobDodani
MO01 2022000000 P / PSC
MO01 2023000000 P / PPSC
MO01 2024000000 P / Rozvoz
MO01 2025000000 P / CisloObce
MO01 2026000000 P / KodBanky1
MO01 2027000000 P / FakturacniMisto
MO01 2028000000 P / Priloha
MO01 2029000000 P / TypDPH
MO01 2030000000 P / Platba
MO01 2031000000 P / Splatnost
MO01 2032000000 P / SDani
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MO01 2033000000 P / DPHObaly
MO01 2034000000 P / Stredisko
MO01 2035000000 P / SkupinaOpravneni
MO01 2036000000 P / TypCenoveSkupiny
MO01 2037000000 P / VychoziCena
MO01 2038000000 P / DPCTypCenoveSkupiny
MO01 2039000000 P / DPCVychoziCena
MO01 2040000000 Z / SlevaOK
MO01 2041000000 Z / PosledniDodavatel
MO01 2042000000 Z / Dodavatel
MO01 2043000000 Z / Int32_02 - PosledniOdberatel
MO01 2044000000 Z / Int32_05 - Mlecka
MO01 2048000000 ZS / Skupina
MO01 2049000000 ZS / Dodavatel
MO01 2078000000 Celkem - POS
MO01 2078000000 P / Typ ceny
MO01 2078000000 Storna
MO01 2080000000 Z / TypZbozi
MO01 2081000000 Z / Precislovani
MO01 2082000000 Z / Priznak
MO01 2083000000 Z / Receptura
MO01 2084000000 Z / Umisteni
MO01 2085000000 Z / ZarukaMesicu
MO01 2086000000 Z / TrvanlivostDni
MO01 2087000000 Z / CenovaSkupina
MO01 2088000000 Z / Obal
MO01 2089000000 Z / Obal2

2009.11.14a / 12:00
008) Upraven algoritmus nápočtů pro zboží 98880-5 - překlasifikace a vadnost

2009.10.13a / 00:00
001) Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy / Grafy/nápočty měsíční + týdenní
- doplněna funkce
Označ doporučené
- ze všech možných 77 parametrů označí:
- 1 povinný - implicitně zaškrtnuto
57+98 - 2078b - Celkem
- 4 doporučené vždy - tučné
17 - 18 - Skupina zboží
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16 - 19 - Zboží
14 - 2078 - P/Typ ceny
01 - 209 - Partner
- 17 doporučených pro POS - modře
19 - 16 - Hmotnost 100
20 - 15 - Cena MJ
22 - 13+14 - Marže
24 - 10 - Marže 10
28 - 1082 - DPH
29 - 1083 - Druh dokladu
38 - 1001 - Uživatel
46 - 1016 - Den v týdnu
52 - 1021 - PC
53 - 1022 - Hodin
55 - 1024 - Den
56 - 1013 - Ručně / EAN
80 - 2040 - Sleva OK
81 - 2041 - Z/Poslední dodavatel
83 - 2043 - Z/Poslední odběratel
95 - 2088 - Obal
96 - 2089 - Obal 2 (vázaný obal, láhev)
002) Rozšířen algoritmus zápisu zásob, pohybů a nápočtů
003) Rozšířeny informace v pohybech, nápočtech a grafech
004) Jsou dostupné pohyby obalů

2009.10.09a / 00:00
002) Nápočty + grafy
- rozšířeno zobrazení - údaje ze všech polí

2009.10.06a / 16:00
002) Grafy
- upraveno generování měsíčních a týdenních grafů

2009.06.05a / 09:00
010) Konfigurace / Grafy
- parametry Měsíčních a Týdenních grafů nastavte podle potřeby,
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pokud je nastaven některý parametr týdenních grafů, který nemá
odpovídající nastavení u měsíčních grafů, je parametr u měsíčních
grafů nastaven automaticky
- parametry pro nulovou hodnotu parametru se nastaví automaticky při
povolení parametru v grafech
- implicitně jsou nastaveny měsíční i týdenní parametry Celkem

2009.04.24a / 12:00
001) Grafy / Nápočty
- doplněny nové funkce a oprávnění:
8687 Graf - Tisk
8688 Nápočet - Tisk
8689 Graf - Export
- Servis / Číselníky
Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
- ve výběru jsou pouze obraty, které jsou povoleny v konfiguraci
(měsíční grafy - každý týdenní graf by měl mít povolen i odpovídající
měsíční graf) a které mají nějaké nenulové obraty, výběr 57
je implicitní a nabídne se vždy
- Export dat doplněn o funkci Tisku
- Měsíční graf
- doplněn Tisk
- doplněn Export (pouze aktuální rok)
- graf lze uložit do BMP, EMF a WMF
- podstatně rozšířeny možnosti o práci s grafem
- Týdenní graf
- pro týden nastavený v Číslo týdne
- lze nastavit širší rozmezí týdnů
- doplněn Tisk
- doplněn Export (pouze aktuální rok)
- graf lze uložit do BMP, EMF a WMF
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2005

- podstatně rozšířeny možnosti o práci s grafem

2009.03.24a / 09:00
002) Sklad
- ověřeny všechny měsíční a týdenní obraty/nápočty za všechny parametry nastavené
v konfiguraci pro prodej i nákup zboží
- obraty/nápočty, které se zobrazují v grafech, jsou generovány při uzavření dokladu
- Servis / Číselníky / Měsíční obraty
- z funkce jsou dostupné měsíční i týdenní grafy
003) Sklad - obraty za dodavatele / posledního dodavatele
- k dispozici jsou 4 obraty/nápočty + grafy s indexy (povolí se v konfiguraci):
graf 59 - Poslední dodavatel - index 201
- pole Poslední dodavatel z karty zboží - záložka Dodavatel, pole Poslední dodavatel - číslo, zápis
do tabulky MO00
- číslo dodavatele může mít 6 míst
- DOPORUČUJEME použít
graf 81 - Z / Poslední dodavatel - index 2041
- pole Poslední dodavatel z karty zboží - záložka Dodavatel, pole Poslední dodavatel - číslo, zápis
do tabulky MO01
- číslo dodavatele může mít POUZE 5 míst, t.j. POUZE dodavatel do čísla 99999
graf 82 - Z / Dodavatel - index 2042
- pole Dodavatel z karty zboží, v kartě zboží není dostupné, zápis do tabulky MO01
- číslo dodavatele může mít POUZE 5 míst, t.j. POUZE dodavatel do čísla 99999
graf 86 - ZS / Dodavatel - index 2049
- pole Dodavatel ze skupiny zboží, zápis do tabulky MO01
- číslo dodavatele může mít POUZE 5 míst, t.j. POUZE dodavatel do čísla 99999
004) Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy / Měsíční + týdenní
- seznam 77 dostupných indexů:
TypZbozi [2080]
Precislovani [2081]
Priznak [2082]
Receptura [2083]
Umisteni [2084]
ZarukaMesicu [2085]
TrvanlivostDni [2086]
CenovaSkupina [2087]
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Obal [2088]
Obal2 [2089]
SlevaOK [2040]
PosledniDodavatel [2041]
Dodavatel [2042]
PosledniOdberatel [2043]
Mlecka [2044]
Skupina [2048]
Dodavatel [2049]
Precislovani [2020]
ZpusobDodani [2021]
PSC [2022]
PPSC [2023]
Rozvoz [2024]
CisloObce [2025]
KodBanky1 [2026]
FakturacniMisto [2027]
Priloha [2028]
TypDPH [2029]
Platba [2030]
Splatnost [2031]
SDani [2032]
DPHObaly [2033]
Stredisko [2034]
SkupinaOpravneni [2035]
TypCenoveSkupiny [2036]
VychoziCena [2037]
DPCTypCenoveSkup [2038]
DPCVychoziCena [2039]
P/ICO [09]
Uzivatel [1001]
Dealer [1002]
Ridic [1003]
Vychystavac [1005]
Auto [1008]
Scaner [1009]
Porizeno rucne [1013]
Den v tydnu [1016]
PC [1021]
HH hodiny [1022]
HH:MM [1023]
Den [1024]
Jakost [1081]
DPH [1082]
Druh dokladu [1083]
Soupis [1084]
RL [1085]
Marze 10 [111]
Z/CenovaSkupina [113]
Marze [13 + 14]
Cena - Typ ceny [15]
Hmotnost [16]
Skupina zbozi [18]
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Zbozi [19]
Dodavatel [201]
P/CenovaSkupina [2058]
P/Celek EU [2059]
P/Obec [206]
P/Okres [2071]
P/Kraj [2072]
P/Celek [2073]
P/Ctverec 10 [2074]
P/Ctverec 25 [2075]
P/Ctverec 50 [2076]
P/Ctverec 100 [2077]
P/TypCeny [2078]
Celkem [2078b]
P/Skupina P (cesta) [2079]
Partner [209]
005) Servis / Číselníky / Měsíční obraty
- seznam 79 dostupných grafů:
57 - S / Celkem (2078b)
97 - S / Storna (2078b)
14 - P / Typ ceny (2078)
16 - Z / Číslo (19)
17 - Z / Skupina (18)
01 - P / Číslo (209->17)
02 - P / Skupina (2079)
03 - P / IČO (09)
04 - P / Obec (206)
05 - P / Okres (2071)
06 - P / Kraj (2072)
07 - P / Celek (2073)
08 - P / Celek EU (2059)
09 - P / Čtverec 10 (2074)
10 - P / Čtverec 25 (2075)
11 - P / Čtverec 50 (2076)
12 - P / Čtverec 100 (2077)
15 - P / Cenová skupina (2058)
19 - Z / Hmotnost 100 (16)
20 - Z / Cena MJ (15)
22 - Z / Marže (13+14)
24 - Z / Marže 10 (111)
26 - Z / Cenová skupina (113)
27 - Z / Jakost zboží (1081)
28 - Z / DPH (1082)
29 - S / Druh dokladu (1083)
30 - S / Soupis (1084)
31 - S / RL (1085)
33 - U / Vychystávač (1005)
36 - U / Řidič (1003)
37 - U / Dealer (1002)
41 - U / Dealer / 2008 (1002)
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38 - U / Uživatel (1001)
39 - U / Auto (1008)
40 - U / Scaner (1009)
46 - U / Den v týdnu (1016)
52 - S / PC (1021)
53 - S / Hodin (1022)
54 - S / Hodin:Minut (1023)
55 - S / Den (1024)
56 - U / Způsob pořízení (1013)
59 - Z / Posledni dodavatel (201)
60 - P / Precislovani (2020)
61 - P / ZpusobDodani (2021)
62 - P / PSC (2022)
63 - P / PPSC (2023)
64 - P / Rozvoz (2024)
65 - P / CisloObce (2025)
66 - P / KodBanky1 (2026)
67 - P / FakturacniMisto (2027)
68 - P / Priloha (2028)
69 - P / TypDPH (2029)
70 - P / Platba (2030)
71 - P / Splatnost (2031)
72 - P / SDani (2032)
73 - P / DPHObaly (2033)
74 - P / Stredisko (2034)
75 - P / SkupinaOpravneni (2035)
76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)
77 - P / VychoziCena (2037)
78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)
79 - P / DPCVychoziCena (2039)
80 - Z / SlevaOK (2040)
81 - Z / PosledniDodavatel (2041)
82 - Z / Dodavatel (2042)
83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)
84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)
85 - ZS / Skupina (2048)
86 - ZS / Dodavatel (2049)
87 - Z / TypZbozi (2080)
88 - Z / Precislovani (2081)
89 - Z / Priznak (2082)
90 - Z / Receptura (2083)
91 - Z / Umisteni (2084)
92 - Z / ZarukaMesicu (2085)
93 - Z / TrvanlivostDni (2086)
94 - Z / CenovaSkupina (2087)
95 - Z / Obal (2088)
96 - Z / Obal2 (2089)

2009.02.25a / 14:00
003) Sjednoceny grafy za partnera v číselníku partnerů a v informacích za partnera.
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2009.01.28a / 16:00
001) Grafy za partnera
- sloučeny nápočty za index 209 (verze do 1.12.2008) a 17 (verze od 1.12.2008)

2009.01.23a / 09:00
003) Týdenní grafy
- správně se nastaví aktuální týden

2009.01.13b / 09:00
005) Nápočty za Vychystavac a Dealer
V konfiguraci musí být nastaveno:
- Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy / Grafy nápočty měsíční
- musí být zaškrtnuté v Další parametry
Dealer + 0
Vychystávač + 0
- SQL pro zjištění obratu za Vychystavac a Dealer
SELECT
UVychystavac,SUM(Celkem1) AS Celkem
FROM
(
SELECT
UVychystavac,SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS Celkem1
FROM
HR8CY_FA
GROUP BY
UVychystavac
//--- nasledujici blok opakovat pro kazdy dalsi typ dokladu
UNION ALL
SELECT
UVychystavac,SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS Celkem1
FROM
HR8CY_VP
GROUP BY
UVychystavac
//--------------------------------------------------) AS x
GROUP BY
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UVychystavac
Podobně lze postupovat i pro získání obratu za pole UDealer,
stačí jen použít UDealer místo UVychystavac.
Pro dealera je od 1.12.2008 algoritmus upraven a nápočty se nyní zapisují
do stejné tabulky MO00 stejné jako pro UVychystavac a ne do
MO01 jak to bylo dříve. Grafy se zobrazují už z tabulky MO00
- doplněn nový graf pro zobrazení z původní tabulky MO01:
41 - U / Dealer / 2008 (1002)

2008.12.15a / 00:00
003) Zcela přepracovány Měsíční obraty, připravujeme další úpravy
004) Doplněny 2 nové obraty/grafy a oprávnění:
8663 Graf 97 - S / Storna (2078b)
8664 Graf 98 - S / Celkem - ostatní doklady (2078b)
96 - S / Storna (2078b)
005) Obraty/grafy Marže + a - sloučeny do Marže
006) Servis / Konfigurace / Program / Grafy
- doplněny funkce Označ vše / Odznač vše

2008.12.11c / 14:00
002) Servis / Číselníky / Měsíční obraty
- doplněna funkce a oprávnění:
8660 - Nápočty / Grafy - Celkem

2008.12.01a / 00:00
002) Servis / Konfigurace / 1. Program ... / Grafy
- Grafy / nápočty měsíční
- Grafy / nápočty týdenní
- pomocí parametrů lze přesně podle potřeby nastavit
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- implicitně jsou zapnuty následující parametry:
Skupina zbozi - Skupina zboží
Zbozi - Číslo zboží
P/TypCeny - Typ ceny partnera
Celkem
Partner - Číslo partnera
- celkem je k dispozici 79 parametrů pro měsíční nápočty a stejný počet
pro samostatné týdenní nápočty
u každého parametru lze samostatně nastavit 0 - zda se ma zapisovat
i nulová hodnota zvoleného parametru - to má význam v případě, kdy má
celkový součet pohybů za zvolený parametr tvořit celkový obrat
- Zpracování zásob
doplněny parametry, které mají vliv na rozsah sledovaných údajů a rychlost
pořízení skladových / POS dokladů:
Zásoby - MarzeVRealu - při výdeji zapisuje dosažené marže a výnosy,
Př.: M_rrmmdd, tabulka QQMA
Zásoby - RadekDPCSKU - do pole CenaPalety řádku dokladu se vypočítá a zapíše DPC
Zásoby transakčně - výrazné zrychlení, při problémech s transakcemi vypněte
Nápočty transakčně - výrazné zrychlení, při problémech s transakcemi vypněte
- platí POUZE pro uživatele s platnou podporou pro rok 2009
PL - zobrazit kartu zboží po pořízení řádku PL
Zásoby - O200 - zásoby obalu v číselníku obalů, Př.: XX__O201
Zásoby - OK00 - obalové konto, Př.: XX__OK00
Zásoby - QQ00 - pohyby, příjmy i výdeje, Př.: XX8BZ_00
Zásoby - QQ01 - pohyby, příjmy, Př.: XX__ZP00
Zásoby - QQ01 obaly - pohyby, příjmy obalů, Př.: XX__ZP00
Zásoby - QQ03 obaly - zapisuje pohyby obalů do tabulky Př.: XX8_OBAL
- při zápisu pohybu a nápočtu obalů se ignorují ztratné obaly 1-6 nastavené
v konfiguraci 2. Sklad/POS / Doklady a nulový obal
- z nápočtů jsou vyloučeni partneři, kteří mají v kartě partnera v záložce
Zařazení nastaven parametr Nepočítat nápočty / grafy
- ověřte nastavení param. Implicitní marže v konf. 2. Sklad/POS / Doklady #2,
je použita u storna výdeje zboží bez zdrojové ceny
- jako poslední dodavatel se ignorují partneři nastavení v konfiguraci
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3. POS / Příjem v Partner příjem 1-8
- Příklad parametrů, které se zapisovaly do nápočtů ve starších verzích programu:
- MO je za doklad (partnera), MZ je za řádek dokladu (zboží)
- nápočty se generují až v okamžiku uzavření dokladu
- sklad:
MO [1001] [1001000000] [255] [Uživatel: ]
MO [1005] [1005000000] [9999] [Vychystávač9999: cashobjednavky]
MO [1008] [1008000000] [0] [Auto: ??]
MO [1016] [1016000000] [6] [Den v týdnu]
MO [1021] [1021000000] [994] [PC: 994]
MO [1024] [1024000000] [29] [Den]
MO [1083] [1083000000] [107] [Druh dokladu: FA]
MO [1084] [1084000000] [0] [Soupis]
MO [201] [2010000000] [247003] [Dod: Máca Roman]
MO [2059] [2059000000] [201] [Celek EU: PR]
MO [206] [2060000000] [7252701] [Obec: Benice]
MO [2071] [2071000000] [10] [Okres: P0]
MO [2072] [2072000000] [91] [Kraj: PR]
MO [2073] [2073000000] [101] [Celek: PR]
MO [2074] [2074000000] [1911] [Čtverec 10 km]
MO [2075] [2075000000] [704] [Čtverec 25 km]
MO [2076] [2076000000] [302] [Čtverec 50 km]
MO [2077] [2077000000] [101] [Čtverec 100 km]
MO [2078] [2078000000] [99] [Celkem bez 590/599]
MO [2079] [2079000000] [247] [Skupina P (cesta)]
MO [209] [2090000000] [247003] [P: Máca Roman]
MO [9] [900000000] [69615471] [IČO: Máca Roman]
MZ [1002] [1002000000] [9999] [Dealer0: cashobjednavky]
MZ [1009] [1009000000] [9999] [Scaner0: cashobjednavky]
MZ [1013] [1013000000] [2] [Pořízeno ručne]
MZ [1081] [1081000000] [124] [Jakost: 1]
MZ [1082] [1082000000] [2] [DPH 19%]
MZ [111] [1110000000] [73] [Marže10 0%]
MZ [113] [1130000000] [92] [Z/CS: 0]
MZ [14] [1400000000] [1] [Marže 0%]
MZ [15] [1500000000] [190] [Cena
300Kč]
MZ [16] [1600000000] [143] [Hmotnost 2kg]
MZ [18] [1800000000] [2976] [Skupina Z: Vodky]
MZ [18] [1800000000] [2976] [Skupina Z: Vodky]
MZ [19] [1900000000] [68192] [Z: Absolut Blu vodka 0,7 40%]
- POS:
MO [1001]
MO [1005]
MO [1008]
MO [1016]
MO [1021]

[1001000000]
[1005000000]
[1008000000]
[1016000000]
[1021000000]

[0] [Uživatel: ??]
[1] [Vychystávač: ]
[0] [Auto: ??]
[6] [Den v týdnu]
[994] [PC: 994]
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MO [1024] [1024000000] [29] [Den]
MO [1083] [1083000000] [123] [Druh dokladu: PL]
MO [1084] [1084000000] [0] [Soupis]
MO [201] [2010000000] [10034] [Dod: Madevia spol.s.r.o.]
MO [206] [2060000000] [1] [Obec: ZRUS]
MO [2078] [2078000000] [99] [Celkem bez 590/599]
MO [209] [2090000000] [100000] [P: +++ doplneno +++]
MO [9] [900000000] [45280339] [IČO: Madevia spol.s.r.o.]
MZ [1002] [1002000000] [1] [Dealer: ]
MZ [1009] [1009000000] [1] [Scaner: ]
MZ [1013] [1013000000] [1] [Pořízeno scanerem]
MZ [1081] [1081000000] [124] [Jakost: 1]
MZ [1082] [1082000000] [0] [DPH 0%]
MZ [111] [1110000000] [73] [Marže10 0%]
MZ [113] [1130000000] [92] [Z/CS: 0]
MZ [14] [1400000000] [1] [Marže 0%]
MZ [15] [1500000000] [176] [Cena
7Kč]
MZ [16] [1600000000] [133] [Hmotnost 0,1kg]
MZ [18] [1800000000] [22222] [Skupina Z: Pečivo]
MZ [19] [1900000000] [417] [Z: Salámová svačinka 90g.]

2008.11.27a / 11:00
005) Měsíční a týdenní nápočty
- nabízí se pouze v konfiguraci nastavené parametry
- implicitně zapnuty následující parametry:
2078b: Celkem
2078 : P/TypCeny
19 : Zbozi
18 : Skupina zbozi
209 : Partner
006) Doplněna nová oprávnění:
8623 Graf 60 - P /
8624 Graf 61 - P /
8625 Graf 62 - P /
8626 Graf 63 - P /
8627 Graf 64 - P /
8628 Graf 65 - P /
8629 Graf 66 - P /
8630 Graf 67 - P /
8631 Graf 68 - P /
8632 Graf 69 - P /
8633 Graf 70 - P /
8634 Graf 71 - P /
8635 Graf 72 - P /
8636 Graf 73 - P /

Precislovani (2020)
ZpusobDodani (2021)
PSC (2022)
PPSC (2023)
Rozvoz (2024)
CisloObce (2025)
KodBanky1 (2026)
FakturacniMisto (2027)
Priloha (2028)
TypDPH (2029)
Platba (2030)
Splatnost (2031)
Dani (2032)
DPHObaly (2033)
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8637 Graf 74 - P / Stredisko (2034)
8638 Graf 75 - P / SkupinaOpravneni (2035)
8639 Graf 76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)
8640 Graf 77 - P / VychoziCena (2037)
8641 Graf 78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)
8642 Graf 79 - P / DPCVychoziCena (2039)
8643 Graf 80 - Z / SlevaOK (2040)
8644 Graf 81 - Z / PosledniDodavatel (2041)
8645 Graf 82 - Z / Dodavatel (2042)
8646 Graf 83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)
8647 Graf 84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)
8648 Graf 85 - ZS / Skupina (2048)
8649 Graf 86 - ZS / Dodavatel (2049)
8650 Graf 87 - Z / TypZbozi (2080)
8651 Graf 88 - Z / Precislovani (2081)
8652 Graf 89 - Z / Priznak (2082)
8653 Graf 90 - Z / Receptura (2083)
8654 Graf 91 - Z / Umisteni (2084)
8655 Graf 92 - Z / ZarukaMesicu (2085)
8656 Graf 93 - Z / TrvanlivostDni (2086)
8657 Graf 94 - Z / CenovaSkupina (2087)
8658 Graf 95 - Z / Obal (2088)
8659 Graf 96 - Z / Obal2 (2089)

FAQ - Seznam indexů polí tabulek nápočtů MO00 a MO01
MO00
09 : P/ICO
1001 : Uzivatel
1003 : Ridic
1005 : Vychystavac
1008 : Auto
1016 : Den v tydnu
1021 : PC
1024 : Den
1083 : Druh dokladu
1084 : Soupis
1085 : RL
201 : Dodavatel
2058 : P/CenovaSkupina
2059 : P/Celek EU
206 : P/Obec
2071 : P/Okres
2072 : P/Kraj
2073 : P/Celek
2074 : P/Ctverec 10
2075 : P/Ctverec 25
2076 : P/Ctverec 50
2077 : P/Ctverec 100
2078 : P/TypCeny
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2078b: Celkem
2079 : P/Skupina P (cesta)
209 : Partner
MO01
1002 : Dealer
1009 : Scaner
1013 : Porizeno rucne/scanerem
1022 : HH hodiny
1023 : HHMM hodiny, minuty
1081 : Jakost
1082 : DPH
111 : Marze 10 +
113 : Z/CenovaSkupina
13 : Marze
15 : Cena - Typ ceny
16 : Hmotnost
17 : Obec
18 : Skupina zbozi
19 : Zbozi
2020 : P / Precislovani
2021 : P / ZpusobDodani
2022 : P / PSC
2023 : P / PPSC
2024 : P / Rozvoz
2025 : P / CisloObce
2026 : P / KodBanky1
2027 : P / FakturacniMisto
2028 : P / Priloha
2029 : P / TypDPH
2030 : P / Platba
2031 : P / Splatnost
2032 : P / Dani
2033 : P / DPHObaly
2034 : P / Stredisko
2035 : P / SkupinaOpravneni
2036 : P / TypCenoveSkupiny
2037 : P / VychoziCena
2038 : P / DPCTypCenoveSkupiny
2039 : P / DPCVychoziCena
2040 : Z / SlevaOK
2041 : Z / PosledniDodavatel
2042 : Z / Dodavatel
2043 : Z / Int32_02 - PosledniOdberatel
2044 : Z / Int32_05 - Mlecka
2048 : ZS / Skupina
2049 : ZS / Dodavatel
2080 : Z / TypZbozi
2081 : Z / Precislovani
2082 : Z / Priznak
2083 : Z / Receptura
2084 : Z / Umisteni
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2085 : Z /
2086 : Z /
2087 : Z /
2088 : Z /
2089 : Z /

ZarukaMesicu
TrvanlivostDni
CenovaSkupina
Obal
Obal2

FAQ - Seznam parametrů dostupných v nápočtech/obratech/grafech
01 - P / Číslo (209)
02 - P / Skupina (2079)
03 - P / IČO (9)
04 - P / Obec (206)
05 - P / Okres (2071)
06 - P / Kraj (2072)
07 - P / Celek (2073)
08 - P / Celek EU (2059)
09 - P / Čtverec 10 (2074)
10 - P / Čtverec 25 (2075)
11 - P / Čtverec 50 (2076)
12 - P / Čtverec 100 (2077)
14 - P / Typ ceny (2078)
15 - P / Cenová skupina (2058)
16 - Z / Číslo (19)
17 - Z / Skupina (18)
19 - Z / Hmotnost 100 (16)
20 - Z / Cena MJ (15)
22 - Z / Marže (13+14)
24 - Z / Marže 10 (111)
26 - Z / Cenová skupina (113)
27 - Z / Jakost zboží (1081)
28 - Z / DPH (1082)
29 - S / Druh dokladu (1083)
30 - S / Soupis (1084)
31 - S / RL (1085)
33 - U / Vychystávač (1005)
36 - U / Řidič (1003)
37 - U / Dealer (1002)
38 - U / Uživatel (1001)
39 - U / Auto (1008)
40 - U / Scaner (1009)
46 - U / Den v týdnu (1016)
52 - S / PC (1021)
53 - S / Hodin (1022)
54 - S / Hodin:Minut (1023)
55 - S / Den (1024)
56 - U / Způsob pořízení (1013)
57 - S / Celkem (2078b)
59 - Z / Posledni dodavatel (201)
60 - P / Precislovani (2020)
61 - P / ZpusobDodani (2021)
62 - P / PSC (2022)
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63 - P / PPSC (2023)
64 - P / Rozvoz (2024)
65 - P / CisloObce (2025)
66 - P / KodBanky1 (2026)
67 - P / FakturacniMisto (2027)
68 - P / Priloha (2028)
69 - P / TypDPH (2029)
70 - P / Platba (2030)
71 - P / Splatnost (2031)
72 - P / Dani (2032)
73 - P / DPHObaly (2033)
74 - P / Stredisko (2034)
75 - P / SkupinaOpravneni (2035)
76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)
77 - P / VychoziCena (2037)
78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)
79 - P / DPCVychoziCena (2039)
80 - Z / SlevaOK (2040)
81 - Z / PosledniDodavatel (2041)
82 - Z / Dodavatel (2042)
83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)
84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)
85 - ZS / Skupina (2048)
86 - ZS / Dodavatel (2049)
87 - Z / TypZbozi (2080)
88 - Z / Precislovani (2081)
89 - Z / Priznak (2082)
90 - Z / Receptura (2083)
91 - Z / Umisteni (2084)
92 - Z / ZarukaMesicu (2085)
93 - Z / TrvanlivostDni (2086)
94 - Z / CenovaSkupina (2087)
95 - Z / Obal (2088)
96 - Z / Obal2 (2089)
97 - S / Storna (2078b)
98 - S / Celkem - ostatní doklady (2078b)

FAQ - Aktuální seznam grafů
101 - Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
102 - Marže %
103 - Zisk Kč
104 - Nákup Kč
105 - Prodej MJ
106 - Nákup MJ
107 - Zatížení Kč
108 - Průměrná nákupní cena
109 - Průměrná prodejní cena
110 - Zásoba (změna) MJ
111 - Zásoba (změna) Kč
112 - POS - Prodej Kč (bez DPH)
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113 - POS - Zatížení Kč (bez DPH)
114 - POS - Zisk Kč (bez DPH)
115 - POS - Marže % (bez DPH)
116 - POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
201 - Nápočet / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
203 - Nápočet / Zisk Kč
204 - Nápočet / Nákup Kč
205 - Nápočet / Prodej MJ
206 - Nápočet / Nákup MJ
207 - Nápočet / Zatížení Kč
209 - Nápočet / POS - Prodej Kč (bez DPH)
210 - Nápočet / POS - Zatížení Kč (bez DPH)
211 - Nápočet / POS - Zisk Kč (bez DPH)
301 - T / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
302 - T / Marže %
303 - T / Zisk Kč
304 - T / Nákup Kč
305 - T / Prodej MJ
306 - T / Nákup MJ
307 - T / Zatížení Kč
308 - T / Průměrná nákupní cena
309 - T / Průměrná prodejní cena
310 - T / Zásoba (změna) MJ
311 - T / Zásoba (změna) Kč
312 - T / POS - Prodej Kč (bez DPH)
313 - T / POS - Zatížení Kč (bez DPH)
314 - T / POS - Zisk Kč (bez DPH)
315 - T / POS - Marže % (bez DPH)
316 - T / POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
401 - T / Nápočet / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
403 - T / Nápočet / Zisk Kč
404 - T / Nápočet / Nákup Kč
405 - T / Nápočet / Prodej MJ
406 - T / Nápočet / Nákup MJ
407 - T / Nápočet / Zatížení Kč
409 - T / Nápočet / POS - Prodej Kč (bez DPH)
410 - T / Nápočet / POS - Zatížení Kč (bez DPH)
411 - T / Nápočet / POS - Zisk Kč (bez DPH)
501 - T / Dny / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
502 - T / Dny / Marže %
503 - T / Dny / Zisk Kč
504 - T / Dny / Nákup Kč
505 - T / Dny / Prodej MJ
506 - T / Dny / Nákup MJ
507 - T / Dny / Zatížení Kč
508 - T / Dny / Pruměrná nákupní cena
509 - T / Dny / Pruměrná prodejní cena
510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ
511 - T / Dny / Zásoba (změna) Kč
512 - T / Dny / POS - Prodej Kč (bez DPH)
513 - T / Dny / POS - Zatížení Kč (bez DPH)
514 - T / Dny / POS - Zisk Kč (bez DPH)
515 - T / Dny / POS - Marže % (bez DPH)
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516 - T /
601 - T /
603 - T /
604 - T /
605 - T /
606 - T /
607 - T /
609 - T /
610 - T /
611 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
Nápočet / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)
Nápočet / Zisk Kč
Nápočet / Nákup Kč
Nápočet / Prodej MJ
Nápočet / Nákup MJ
Nápočet / Zatížení Kč
Nápočet / POS - Prodej Kč (bez DPH)
Nápočet / POS - Zatížení Kč (bez DPH)
Nápočet / POS - Zisk Kč (bez DPH)

2005.06.30c / 17:00
005) Sklad / Nápočty
- zrušen Vychystávač 2
- Vychystávač se převezme z hlavičky dokladu
- nápočet pro Vychystávač a Dealer se neprovede pro zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina)

2002.07.01c / 15:00
01) Sklad / Nápočty
- scaner / dealer / transfer / vychystávač / vychystávač 2
- doplní se název, pokud existuje v číselníku uživatelů

2000.10.30a / 16:00
- celkem je definováno 52 druhů grafů a pro každý druh 51 typů grafů
---> celkem je tedy dostupných 2.652 různých grafů !!!
(každý může být navíc zobrazen několika různými způsoby),
pro každý graf je možné až na úroveň jednotlivého uživatele přesně
nastavit oprávnění
- Definována samostatná oprávnění 13xx pro jednotlivé druhy grafů xx:
xx
01 - P / Číslo
02 - P / Skupina
03 - IČO / P
04 - P / Obec
05 - P / Okres
06 - P / Kraj
07 - P / Celek
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08 - P / Celek EU
09 - P / Čtverec 10
10 - P / Čtverec 25
11 - P / Čtverec 50
12 - P / Čtverec 100
13 - Vlastní prodejna
14 - P / Typ ceny
15 - P / Cenová skupina
16 - Z / Číslo
17 - Z / Skupina
18 - Obal
19 - Z/Hmotnost
20 - Z/Prodejní cena
21 - Marže
22 - Marže 24 - Marže 10
26 - Z/Cenová skupina
27 - Z/Jakost
28 - DPH
29 - Druh dokladu
30 - Soupis
31 - RL
32 - Pořizovač
33 - Vychystávač
34 - Skladník
35 - Expedient
36 - Řidič
37 - Dealer
38 - Uživatel
39 - Auto
40 - Scaner
41 - Dispečer
42 - Přepisovač
46 - Den v týdnu
48 - Závozník
49 - Admin
50 - Vedoucí
51 - Transfer
52 - PC
55 - Den
56 - Způsob pořízení
57 - Celkem
59 - P / Číslo / Drogerie
60 - Poslední dodavatel
61 - Poslední dodavatel / Drogerie
- Definována samostatná oprávnění pro jednotlivé typy grafů xxx:
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14xx
101 - Prodej Kč
102 - Marže %
103 - Zisk Kč
104 - Nákup Kč
105 - Prodej MJ
106 - Nákup MJ
107 - Zatížení Kč
108 - Průměrná nákupní cena
109 - Průměrná prodejní cena
110 - Zásoba (změna) MJ
111 - Zásoba (změna) Kč
15xx
201 - Nápočet
203 - Nápočet
204 - Nápočet
205 - Nápočet
206 - Nápočet
207 - Nápočet

/
/
/
/
/
/

Prodej Kč
Zisk Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč

16xx
301 - T /
302 - T /
303 - T /
304 - T /
305 - T /
306 - T /
307 - T /
308 - T /
309 - T /
310 - T /
311 - T /

Prodej Kč
Marže %
Zisk Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč
Průměrná nákupní cena
Průměrná prodejní cena
Zásoba (změna) MJ
Zásoba (změna) Kč

17xx
401 - T /
403 - T /
404 - T /
405 - T /
406 - T /
407 - T /

Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet

/
/
/
/
/
/

Prodej Kč
Zisk Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč

18xx
501 - T /
502 - T /
503 - T /
504 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/

Prodej Kč
Marže %
Zisk Kč
Nákup Kč
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505 - T /
506 - T /
507 - T /
508 - T /
509 - T /
510 - T /
511 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/
/
/
/

Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč
Průměrná nákupní cena
Průměrná prodejní cena
Zásoba (změna) MJ
Zásoba (změna) Kč

Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/
/
/

Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet

19xx
601 - T /
603 - T /
604 - T /
605 - T /
606 - T /
607 - T /

/
/
/
/
/
/

Prodej Kč
Zisk Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč

2000.10.28a / 09:30
- nápočty:
- pro číslo zboží, skupinu zboží, typ ceny a celkem (typ ceny 99) se nápočet
provede pouze mimo cesty 590 a 599
- typ ceny 98 - jako původní 99, tj. celkem včetně 590/599

2000.10.27a / 09:00
- nápočty:
- nápočty se provedou vždy až po uzavření dokladu pod datumem dokladu
- pro číslo zboží, skupinu zboží, typ ceny a celkem (typ ceny 99) se nápočet
provede pouze mimo cesty 90 a 590
- doplněn typ ceny 98 - jako původní 99, tj. celkem včetně 90/590
- sloučen vychystávač a vychystávač 2, pokud jsou oba, obrat se dělí na
poloviny
- pro drogerii se sleduje samostatně obrat na partnerovi drogerie (index 204),
nápočet za partnera celkem (index 209) se nemění
- doplněn nápočet za posledního dodavatele (index 203) a ještě extra pro
drogerii (index 202) (max. pro 100 různých dodavatelů za doklad)
- doplněn nápočet za obaly (index 17)
- doplněny další nápočty za každý řádek dokladu:
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Marže 0%
Marže 1%
Marže 2%
Marže 3%
Marže 4%
Marže 5%
Marže 6%
Marže 7%
Marže 8%
Marže 9%
Marže 10%
Marže 11%
Marže 12%
Marže 13%
Marže 14%
Marže 15%
Marže 16%
Marže 17%
Marže 18%
Marže 19%
Marže 20%
Marže 21%
Marže 22%
Marže 23%
Marže 24%
Marže 25%
Marže 26%
Marže 27%
Marže 28%
Marže 29%
Marže 30%
Marže 35%
Marže 40%
Marže 45%
Marže 50%
Marže 55%
Marže 60%
Marže 65%
Marže 70%
Marže 75%
Marže 80%
Marže 85%
Marže 90%
Marže 95%
Marže 100%
Marže 150%
Marže 200%
Marže 250%
Marže 300%
Marže 350%
Marže 400%
Marže 450%
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Marže>450%
Marže- 1% ... záporná marže
Marže- 2%
Marže- 3%
Marže- 4%
Marže- 5%
Marže- 6%
Marže- 7%
Marže- 8%
Marže- 9%
Marže- 10%
Marže- 20%
Marže- 30%
Marže- 40%
Marže- 50%
Marže- 60%
Marže- 70%
Marže- 80%
Marže- 90%
Marže- >90%
Marže10 0% ... marže po 10%
Marže10 10%
Marže10 20%
Marže10 30%
Marže10 40%
Marže10 50%
Marže10 60%
Marže10 70%
Marže10 80%
Marže10 90%
Marže10 100%
Marže10 150%
Marže10 200%
Marže10 250%
Marže10 300%
Marže10 350%
Marže10 400%
Marže10 450%
Marže10 >450%
Z/CS: 0 ... cenová skupina z číselníku zboží
Z/CS: 1
Z/CS: 2
Z/CS: 3
Z/CS: 4
Z/CS: 5
Z/CS: 6
Z/CS: 7
Z/CS: 8
Z/CS: 9
Z/CS: 10
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Z/CS: 11
Z/CS: 12
Z/CS: 13
Z/CS: 14
Z/CS: 15
Z/CS: 16
Z/CS: 17
Z/CS: 18
Z/CS: 19
Z/CS: 20
Z/CS: 21
Z/CS: 22
Z/CS: 23
Z/CS: 24
Z/CS: 25
Z/CS: 26
Z/CS: 27
Z/CS: 28
Z/CS: 29
Z/CS:>29
Jakost: 0
Jakost: 1
Jakost: 2
Jakost: 3
Jakost: 4
Jakost: 5
Jakost: 6
Jakost: 7
Jakost: 8
Jakost: 9
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost

0kg ... hmotnost MJ
0,1kg
0,2kg
0,3kg
0,4kg
0,5kg
0,6kg
0,7kg
0,8kg
0,9kg
1kg
2kg
3kg
4kg
5kg
6kg
7kg
8kg
9kg
10kg
20kg
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Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost

30kg
40kg
50kg
60kg
70kg
80kg
90kg
100kg
200kg
300kg
400kg
500kg
600kg
700kg
800kg
900kg
>900kg

Cena 0,00Kč ... prodejní cena MJ
Cena 0,01Kč
Cena 0,10Kč
Cena
1Kč
Cena
2Kč
Cena
3Kč
Cena
4Kč
Cena
5Kč
Cena
6Kč
Cena
7Kč
Cena
8Kč
Cena
9Kč
Cena
10Kč
Cena
20Kč
Cena
30Kč
Cena
40Kč
Cena
50Kč
Cena
60Kč
Cena
70Kč
Cena
80Kč
Cena
90Kč
Cena
100Kč
Cena
200Kč
Cena
300Kč
Cena
400Kč
Cena
500Kč
Cena
600Kč
Cena
700Kč
Cena
800Kč
Cena
900Kč
Cena 1.000Kč
Cena 10.000Kč
Cena 100.000Kč
Cena >100.000Kč
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2000.10.25b / 23:00
- grafy:
- pro potraviny se nabídne Prodej Kč, pro drogerii Prodej MJ v měsíci / dnech
v týdnu

2000.10.25a / 15:30
- grafy
- pro týdenní grafy lze nastavit minimální a maximální týden
- týdenní grafy mohou být i po dnech (i za více týdnů !!!) ---> plně nahradí
i dřívější týdenní nápočty
- význam parametrů v Konfiguraci / Grafy:
- Rok M a Rok P zatrhněte v případě, že vás zajímá srovnání s minulým a
předminulým rokem
- Týden A, M, P - pro rychlé zobrazení údajů za aktuální, minulý a
předminulý týden
- Týden 54 A, M, P - pomalejší, ale jsou dostupné údaje za jednotlivé
týdny i dny v roce aktuálním, minulém i předminulém

2000.06.12a / 19:30
- napocty - podle datumu dokladu

2000.01.23c
04) V mesicnich napoctech se aktualizuji pole:
- PosledniDodavatel, PosledniOdberatel
- PosledniNakupniCena, PosledniProdejniCena
- PosledniNakupDatum, PosledniProdejDatum
06) V mesicnich a tydennich obratech doplneny dva velmi uzitecne sloupce
- Prodej celkem - v Kc za cely rok / tyden
---> idealni napr. pro srovnani prodeje dealeru, ...
- Zmen - pocet zmen (neodpovida poctu radku !)
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1999.12.30b
02) Pro drogerii se v grafu nabizi implicitni prodej v MJ (125)

POS
57 - S /
98 - S /
97 - S /
14 - P /

Celkem - pouze POS (2078b/MO01)
Celkem - ostatní doklady (2078b/MO01)
Storna (2078b/MO01)
Typ ceny (2078/MO01)')

sklad
57 - S / Celkem (2078b/MO00)
97 - S / Storna (2078b/MO00)
14 - P / Typ ceny (2078/MO00)
16 - Z / Číslo (19/MO01)
17 - Z / Skupina (18/MO01)
01 - P / Číslo (209->17/MO00)
02 - P / Skupina (2079/MO00)
03 - P / IČO (09/MO00)
04 - P / Obec (206/MO00)
05 - P / Okres (2071/MO00)
06 - P / Kraj (2072/MO00)
07 - P / Celek (2073/MO00)
08 - P / Celek EU (2059/MO00)
09 - P / Čtverec 10 (2074/MO00)
10 - P / Čtverec 25 (2075/MO00)
11 - P / Čtverec 50 (2076/MO00)
12 - P / Čtverec 100 (2077/MO00)
15 - P / Cenová skupina (2058/MO00)
19 - Z / Hmotnost 100 (16/MO01)
20 - Z / Cena MJ (15/MO01)
22 - Z / Marže (13+14/MO01)
24 - Z / Marže 10 (111/MO01)
26 - Z / Cenová skupina (113/MO01)
27 - Z / Jakost zboží (1081/MO01)
28 - Z / DPH (1082/MO01)
29 - S / Druh dokladu (1083/MO00)
30 - S / Soupis (1084/MO00)
31 - S / RL (1085/MO00)
33 - U / Vychystávač (1005/MO00)
36 - U / Řidič (1003/MO00)
37 - U / Dealer (1002/MO00)
41 - U / Dealer / 2008 (1002/MO01)
38 - U / Uživatel (1001/MO00)
39 - U / Auto (1008/MO00)
40 - U / Scaner (1009/MO00)
46 - U / Den v týdnu (1016/MO00)
52 - S / PC (1021/MO00)
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53 - S / Hodin (1022/MO01)
54 - S / Hodin:Minut (1023/MO01)
55 - S / Den (1024/MO00)
56 - U / Způsob pořízení (1013/MO01)
59 - Z / Posledni dodavatel (201/MO00)
60 - P / Precislovani (2020/MO01)
61 - P / ZpusobDodani (2021/MO01)
62 - P / PSC (2022/MO01)
63 - P / PPSC (2023/MO01)
64 - P / Rozvoz (2024/MO01)
65 - P / CisloObce (2025/MO01)
66 - P / KodBanky1 (2026/MO01)
67 - P / FakturacniMisto (2027/MO01)
68 - P / Priloha (2028/MO01)
69 - P / TypDPH (2029/MO01)
70 - P / Platba (2030/MO01)
71 - P / Splatnost (2031/MO01)
72 - P / SDani (2032/MO01)
73 - P / DPHObaly (2033/MO01)
74 - P / Stredisko (2034/MO01)
75 - P / SkupinaOpravneni (2035/MO01)
76 - P / TypCenoveSkupiny (2036/MO01)
77 - P / VychoziCena (2037/MO01)
78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038/MO01)
79 - P / DPCVychoziCena (2039/MO01)
80 - Z / SlevaOK (2040/MO01)
81 - Z / PosledniDodavatel (2041/MO01)
82 - Z / Dodavatel (2042/MO01)
83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043/MO01)
84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044/MO01)
85 - ZS / Skupina (2048/MO01)
86 - ZS / Dodavatel (2049/MO01)
87 - Z / TypZbozi (2080/MO01)
88 - Z / Precislovani (2081/MO01)
89 - Z / Priznak (2082/MO01)
90 - Z / Receptura (2083/MO01)
91 - Z / Umisteni (2084/MO01)
92 - Z / ZarukaMesicu (2085/MO01)
93 - Z / TrvanlivostDni (2086/MO01)
94 - Z / CenovaSkupina (2087/MO01)
95 - Z / Obal (2088/MO01)
96 - Z / Obal2 (2089/MO01)

Tyden
POS
501 - T /
502 - T /
503 - T /
507 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/

POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
Marže % (bez DPH)
Zisk Kč (bez DPH)
Zatížení Kč (bez DPH)
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504 - T / Dny / Nákup Kč (bez DPH)
505 - T / Dny / Prodej MJ
506 - T / Dny / Nákup MJ
508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena (bez DPH)
509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena (bez DPH)
510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ
511 - T / Dny / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)
512 - T / Dny / POS - Prodej Kč (s DPH)
513 - T / Dny / POS - Zatížení Kč (s DPH)
514 - T / Dny / POS - Zisk Kč (s DPH)
515 - T / Dny / POS - Marže % (bez DPH)
516 - T / Dny / POS - Průměrná prodejní cena (s DPH)
601 - T / Dny / Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)
607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)
604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)
605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ
606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ
609 - T / Dny / Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)
610 - T / Dny / Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)
611 - T / Dny / Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)
301 - T / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
302 - T / Marže % (bez DPH)
303 - T / Zisk Kč (bez DPH)
307 - T / Zatížení Kč (bez DPH)
306 - T / Nákup MJ
304 - T / Nákup Kč (bez DPH)
305 - T / Prodej MJ
308 - T / Průměrná nákupní cena (bez DPH)
309 - T / Průměrná prodejní cena (bez DPH)
310 - T / Zásoba (změna) MJ
311 - T / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)
312 - T / POS - Prodej Kč (s DPH)
313 - T / POS - Zatížení Kč (s DPH)
314 - T / POS - Zisk Kč (s DPH)
401 - T54 / Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
403 - T54 / Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)
407 - T54 / Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)
404 - T54 / Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)
405 - T54 / Nápočet / Prodej MJ
406 - T54 / Nápočet / Nákup MJ
409 - T54 / Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)
410 - T54 / Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)
411 - T54 / Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)
sklad
501 - T /
502 - T /
503 - T /
507 - T /
504 - T /
505 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/
/
/

Prodej Kč
Marže %
Zisk Kč
Zatížení Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
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506 - T / Dny / Nákup MJ
508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena
509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena
510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ
511 - T / Dny / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč
601 - T / Dny / Nápočet / Prodej Kč
603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč
607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč
604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč
605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ
606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ
301 - T / Prodej Kč
302 - T / Marže %
303 - T / Zisk Kč
307 - T / Zatížení Kč
304 - T / Nákup Kč
305 - T / Prodej MJ
306 - T / Nákup MJ
308 - T / Průměrná nákupní cena
309 - T / Průměrná prodejní cena
310 - T / Zásoba (změna) MJ
311 - T / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč
401 - T54 / Nápočet / Prodej Kč
403 - T54 / Nápočet / Zisk Kč
407 - T54 / Nápočet / Zatížení Kč
404 - T54 / Nápočet / Nákup Kč
405 - T54 / Nápočet / Prodej MJ
406 - T54 / Nápočet / Nákup MJ

Mesic
POS
101 - POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
102 - Marže % (bez DPH)
103 - Zisk Kč (bez DPH)
107 - Zatížení Kč (bez DPH)
104 - Nákup Kč (bez DPH)
105 - Prodej MJ
106 - Nákup MJ
108 - Průměrná nákupní cena (bez DPH)
109 - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
110 - Zásoba (změna) MJ
111 - Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)
112 - POS - Prodej Kč (s DPH)
113 - POS - Zatížení Kč (s DPH)
114 - POS - Zisk Kč (s DPH)
115 - POS - Marže % (bez DPH)
116 - POS - Průměrná prodejní cena (s DPH)
201 - Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
203 - Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)
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207 - Nápočet
204 - Nápočet
205 - Nápočet
206 - Nápočet
209 - Nápočet
210 - Nápočet
211 - Nápočet

/
/
/
/
/
/
/

Zatížení Kč (bez DPH)
Nákup Kč (bez DPH)
Prodej MJ
Nákup MJ
POS - Prodej Kč (s DPH)
POS - Zatížení Kč (s DPH)
POS - Zisk Kč (s DPH)

sklad
101 - Prodej Kč
102 - Marže %
103 - Zisk Kč
107 - Zatížení Kč
104 - Nákup Kč
105 - Prodej MJ
106 - Nákup MJ
108 - Průměrná nákupní cena
109 - Průměrná prodejní cena
110 - Zásoba (změna) MJ
111 - Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč
201 - Nápočet / Prodej Kč
203 - Nápočet / Zisk Kč
207 - Nápočet / Zatížení Kč
204 - Nápočet / Nákup Kč
205 - Nápočet / Prodej MJ
206 - Nápočet / Nákup MJ

20.52 Grafy a Nápočty - Tabulky
===================================================
Nápočty (Grafy)
--------------------------------------------------Druh: MO00
Druh: MOAR
Druh: MOMR
Druh: MOPR
Druh: MZ00
Typ: MO00
Název: Nápočty měsíční - za doklad (za partnera)
Soubor: asr_MO00 ... za doklad (za partnera)
Soubor: asr_MO00_O ... za doklad (za partnera) - objednávky
Soubor: asr_MO00_ZA ... za doklad (za partnera) - zakladač
Název: Nápočty měsíční - za řádek dokladu (za zboží)
Soubor: asr_MO01 ... za řádek dokladu (za zboží)
Soubor: asr_MO01_O ... za řádek dokladu (za zboží) - objednávky
Soubor: asr_MO01_ZA ... za řádek dokladu (za zboží) - zakladač
Indexy: IndexPolozky
--------------------------------------------------Druh: TO00
Druh: TO02
Druh: TOAT
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Druh: TOMT
Druh: TOPT
Druh: TZ00
Typ: TO00
Název: Nápočty týdenní - za doklad (za partnera)
Soubor: aarTtt00 ... za doklad (za partnera)
Soubor: aarTtt00_O ... za doklad (za partnera) - objednávky
Soubor: aarTtt00_ZA ... za doklad (za partnera) - zakladač
Název: Nápočty týdenní - za řádek dokladu (za zboží)
Soubor: aarTtt01 ... za řádek dokladu (za zboží)
Soubor: aarTtt01_O ... za řádek dokladu (za zboží) - objednávky
Soubor: aarTtt01_ZA ... za řádek dokladu (za zboží) - zakladač
===================================================

20.53 Hlídání celých balení
2010.03.04b / 14:00
005) Sklad / POS - Hlídání celých balení
- vypnuto pro POS uživatele 112016
- pouze při nastaveném parametru Pouze celá egalizace v kartě zboží

2010.02.04b / 12:00
001) Hlídání Pouze celá egalizace
- kromě zaškrtnutí Pouze celá egalizace
v kartě zboží / Uživatel
rozšířeno i pro POS pro uživatele 112016

2009.11.19a / 00:00
010) Hlídání Pouze celá egalizace
- doplněno oprávnění:
8711 Pouze celá egalizace - povolit i necelou
pro zboží takto omezené uživatel bez tohoto oprávnění v okně pro zadání
počtu balení a egalizace, opravy řádku F8 a tara, vada F7 nemůže změnit
pole Egalizace
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2009.10.06a / 16:00
004) V kartě zboží / Uživatel doplněno dole zaškrtávací pole
Pouze celá egalizace
odpovídá celočíselnému poli DPCTypCenoveSkupiny28 - zaškrtnuto = 1
pro takto nastavené zboží se při pořízení a změně řádku v dvoj/troj poli,
F7 a F8 zobrazí ve spodní části okna výrazně červeně:
Pouze celá egalizace!

20.54 Hromadné storno
2018.02.02a / 00:00
002) Uživatel 112016
- Sklad / Doklady / Výdejový doklad / Dodací list
- Hromadné storno dostupné pouze pro Admina - upraveno

2018.02.01a / 00:00
002) Uživatel 112016
- Sklad / Doklady / Výdejový doklad / Dodací list
- Hromadné storno dostupné pouze pro Admina

20.55 Implicitní marže
2019.08.15a / 12:00
002) MO sklad - implicitní marže
- pro potraviny i drogerii nastavena na požadovanou hodnotu

2018.02.01a / 00:00
002) Uživatel 112016
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- upravena implicitní marže
Servis / Konfigurace / 2. sklad, POS / Doklady #2 - Implicitní marže

2017.06.05a / 00:00
007) Implicitní marže + Implicitní marže drogerie - uživatel 112016
- napevno nastaveny dle zadání

20.56 Import DK2 dokladu
2010.11.13a / 12:00
002) POS - Import DK2 dokladu
- pokud je importované zboží podle EANu pod jiným číslem než zboží původní,
převede se na importované číslo zboží (na původním čísle zboží se vynuluje zásoba)
a zachová se skupina z původního zboží
- pokud importované zboží podle EANu neexistuje, založí se nová karta zboží
s číslem a skupinou importovaného zboží
pro uživatele 115004 se v tomto případě nastaví skupina na číslo 99999

20.57 Import dokladu - CenaPalety
2021.04.10a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2143 - CenaPalety
- upraveno dle zadání
- priorita nastavení pole CenaPalety:
1) Cena10 = datum od Cena11 do Cena12
2) Cena07 = datum od Cena17 do Cena27
3) Cena06 = datum od Cena16 do Cena26
4) Cena24
5) DPC
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použije se první nenulová hodnota

2020.12.31a / 00:00
003) 2096 - CenaPalety
- upraveno dle podkladů
- doplněno logování

2020.12.30a / 00:00
002) 2096 - CenaPalety
- upraveno
- doplněno logování

2020.11.27a / 00:00
002) 2092 - Import objednávky Drogerie
- upraveno
- doplněno logování

2020.10.13c / 02:00
002) 2083 - CenaPalety - případ z 1.10.2020
- lépe ošetřeno v programu

2020.09.23a / 09:00
001) Sklad / Import dokladu XML
- doplněny logy

2020.09.07a / 09:00
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001) 2063 - Import objednávky - VO+MO akce
- upraveno

2020.08.27a / 12:00
001) 2054 - Import objednávky - CenaPalety
- upraveno

2020.07.02a / 00:00
001) Import objednávky
- počet obalů ve vytvořeném dokladu je nulový, pokud množství není celým
násobkem egalizace, jinak podíl množství a egalizace
egalizace může být necelá
- doplněno logování

2020.07.01a / 00:00
001) Import objednávky
- počet obalů ve vytvořeném dokladu je nulový, pokud množství není celým
násobkem egalizace, jinak podíl množství a egalizace
- doplněno logování

2020.06.30c / 15:00
001) Import objednávky
- počet obalů ve vytvořeném dokladu je nulový, pokud množství není celým
násobkem egalizace, jinak podíl množství a egalizace
- doplněno logování

2020.06.30b / 11:00
001) Import objednávky
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- počet obalů ve vytvořeném dokladu je nulový, pokud množství není celým
násobkem egalizace
- upraveno
- doplněno logování

2020.06.30a / 00:00
001) Import objednávky
- počet obalů ve vytvořeném dokladu je nulový, pokud množství není celým
násobkem egalizace

2020.06.18a / 00:00
001) 2018 - Import dokladu - objednavky (1760/2011)
- číslo prodejny pro potvrzovací mail převzato z řádků objednávky místo názvu souboru

2020.06.15a / 00:00
001) 2018 - Import dokladu - objednavky (1760/2011)
- přepracováno
- testováno:
- pro zboží s/bez povinným celým balením
- množství = zásoba
- množství = 1
- množství = zásoba+1
- množství = zásoba-1
- zásoba nastavena podle potřeby SQL

2020.05.26a / 09:00
001) 2011 - Import dokladu (1700 a 1760)
- do dokladů se nedostane zboží, které nemá na skladě VO zásobu
- v sestavě "Zbývá dodat" nahrazeno "Zásoba MJ" na VO skladě
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- v sestavě jsou řádky řazeny podle názvu zboží

2020.05.25c / 08:00
001) 1760 - SKL - Imp-TXT - sklad cigaret
- pro uživatele 112016
- upraveno

2020.05.25b / 01:00
001) 1760 - SKL - Imp-TXT - sklad cigaret
- pro uživatele 112016
- upraveno pro nový sklad Tabák

2019.12.20a / 00:00
001) 1430 + 1500 - Import objednávek - upravit
- pro uživatele 112016
- zcela přepracováno a připraveno na sklad Tabáku a případné další požadované úpravy

2019.12.03a / 00:00
001) 1670 - 1560 - SKL - Imp-TXT
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání

2019.11.22a / 07:00
001) 1610 - 1560 - SKL - Imp-TXT-obj-zaslat-sest-na-prod - mail
- pro uživatele 112016
- email se odešle i franšízantům, kteří mají v kartě partnera uveden email
- pokud je v kartě zboží nastaveno Blokovat prodej (pole DPCTypCenoveSkupiny22), je před
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zbožím uvedeno STOP
- dále upraveno dle zadání

2019.11.18c / 18:00
001) 1610 - 1560 - SKL - Imp-TXT-obj-zaslat-sest-na-prod - mail
- pro uživatele 112016
- upravena e-mail adresa prodejny

2019.11.12a / 07:00
001) 1560 - SKL - Imp-TXT-obj-zaslat-sest-na-prod
- pro uživatele 112016
- sestava se odešle mailem na prodejnu

2019.11.11c / 14:00
001) 1430 + 1500 - Import objednávek - upravit
- pro uživatele 112016
- upravena sestava dle zadání

2016.10.21b / 11:00
001) Sklad / Import dokladu
- pro partnery
591001
720xxx
806xxx - manka
se provede bez ohledu na zásoby a nastavení celého balení pro zboží (pole
DPCTypCenoveSkupiny28)
a nastavení Cena24

2016.10.21a / 00:00
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001) Sklad / Import dokladu
- pro partnery
591001
720xxx
806xxx - manka
se provede bez ohledu na zásoby a nastavení celého balení pro zboží (pole
DPCTypCenoveSkupiny28)

2016.10.20a / 00:00
002) Sklad / Import dokladu
- pro partnery
591001
720xxx
806xxx - manka
se provede bez ohledu na zásoby

2016.05.06a / 09:00
003) Sklad / Doklady / Import dokladu
- doklad se vytvoří v datumu přihlášení

2015.04.08a / 00:00
003) Import dokladu
- pro zboží, které má v kartě zboží zaškrtnutý parametr Pouze celá egalizace (pole
DPCTypCenoveSkupiny28 = 1)
se MnozstviMJ, pokud je menší než Egalizace, bere jako Egalizace

2015.01.12c / 02:00
001) Sklad / Import dokladu
- necelé množství se nezaokrouhluje
- Př. importního souboru:
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;137423;;83494;salát Pařížský 1kg Hr /kg;4
;137423;;63001;Uzenáčky v rosolu 1.5kg kbel /;1.5
;137423;;83688;Makrela uzená vak.-kg;2.5
;137423;;83693;Závitky v ros.vař.1.5kg kbel /kg;1.5
Umist. Obal

Počet
Egal. Tara Vada
Marže Brutto MJ DPH Číslo
Cena/MJ
Mnozstvi
Zboz
ob.
%
%
bez DPH
MJ
_________________________________________________________________________________________________
A1
30
1
1.50
24
0.00 kg 15 63001
93.93
2.25 Uzenáčky
30
4
1.00
24
0.00 kg 15 83494
61.32
4.00 salát Pa
A21
30
1
2.50
18.5
0.00 kg 15 83688
87.30
6.25 Makrela
30
1
1.50
24
0.00 kg 15 83693
79.95
2.25 Závitky
_________________________________________________________________________________________________

2014.10.03a / 00:00
001) Import dokladu - uživatel 112016
- při importu necelého balení (množství MJ menší než egalizace) se do počtu_obalů_1 dosadí 0

2013.02.28a / 00:00
02) Import skladového dokladu
- povoleny ceny 30-43, popis v záložce Popis
30 ... zdrojová cena
31 ... poslední nákupní cena (Currency_01)
32 ... posledni prodejní cena (Currency_09)
33 ... zdrojová cena + DPH
34 ... poslední nákupní cena (Currency_01) + DPH
35 ... posledni prodejní cena (Currency_09) + DPH
36 ... posledni prodejní cena (Currency_09) - DPH
37 ... Cena 00 + DPH
38 ... Cena 01 + DPH
39 ... Cena 02 + DPH
40 ... Cena 00 - DPH
41 ... Cena 01 - DPH
42 ... Cena 02 - DPH
43 ... Cena PLC

2012.05.30a / 15:00
002) Sklad - Import dokladu
- do dokončení importu dokladu je funkce blokována
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2011.10.03a / 09:00
004) Import dokladu
- oprávnění pro import zboží s blokovaným prodejem:
8782 Import skladového dokladu - Povol import blok. zb.

2011.06.09c / 16:00
001) Import XML dokladu
- vpravo nahoře doplněna signalizace PROXY pokud je zaškrtnuté pole
Servis / Konfigurace / 1. Program / Proxy 112016

2011.03.22a / 00:00
003) Import dokladu
- pro uživatele 112016, agendu HR a partnera 999xxx - PRM
se pro TypZbozi<>1 zboží nenaimportuje

2010.07.15d / 17:00
001) Sklad / Doklady / Import dokladu
- doplněn formát PRM - implicitní volba 3:
#PLU#Nazev zbo.#DPH#Cena#kusy#MJ##
#83708#Norsky salat s krabi prichuti 150 g#10#15,55#12,00#KS##
#63807#Jogurt selsky - boruvka 200 g#10#10,15#20,00#KS##
- do pole Číslo partnera se vybere partner
- název zboží a DPH jsou převzaty z číselníku zboží (z důvodu tisku)
002) Import dokladu
- upraveno
- jiné než očekávané ceny mohou být způsobeny použitím akční ceny
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2007.03.13a / 18:00
002) Sklad / Import dokladu ČK,název,množství
- zaškrtávací pole
Při nulovém množství brát zásobu zboží - na výdajovém dokladu.
- příklad vstupního souboru - příjem:
0000000000031,PP,2
0000000000032,LL,1
0000000000033,LK,158
- příklad vstupního souboru - výdej:
0000000000031,PP,0
0000000000032,LL,0
0000000000033,LK,0

2007.02.11b / 18:00
001) Sklad - Import dokladu ČK, název, množství
Příjmový doklad / Přijímací list / Doklady
v seznamu dokladů stisknout pravé tlačítko myši a kliknout na
Import dokladu ČK, název, množství
v okně zvolit postupně:
1. Načti vstupní soubor z terminálu
- zvolí se soubor s daty z terminálu
- načtené řádky se zobrazí v poli
2. Importuj do dokladu a číselníků ČK a Z
- musí být zadáno číslo partnera, nebo se použije
implicitní 12345
- do číselníku Z (zboží) se doplní:
- číslo zboží jako pravých 6 míst z EANu
- název zboží
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- skupina podle volby v okně
- DPH podle volby v okně
- Cena01 a Cena02 podle volby v okně
- Hmotnost MJ v gramech podle volby v okně
- MJ podle volby v okně
- Egalizace 1
- do číselníku ČK (čárkových kódů, EANů) se doplní:
- čárkový kód
- číslo zboží jako pravých 6 míst z EANu
- Egalizace 1
- doplní se doklad a do jeho řádků se doplní
údaje z naimportovaných řádků ze souboru z terminálu
Oprávnění:
8517 Import dokladu ČK,název,množství
8518 1. Načti vstupní soubor z terminálu
8519 2. Importuj do dokladu a číselníků ČK a Z

2007.02.11a / 15:00
003) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
doplněn lokální parametr
Import dokladu - vždy kusy
pro implicitní nastavení parametru
Importovat kusy místo balení
v Import dokladu

2007.01.02e / 21:00
001) Import dokladu
- pro volbu 1 je možné načítat data ve standardním tvaru:
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8595196901481;

10

t.j.
EAN;množství
nebo v nově doplněném:
8595196901481; 6000481;Natural.500 šamp.Alp;

10

t.j.
EAN;číslo_zboží;název_zboží;množství
v tomto případě se zpracuje jen EAN a množství

2007.01.02d / 16:00
001) Import dokladu
- tvar importu 1 omezen jen na
EAN;množství

2007.01.02c / 14:00
001) Import dokladu
- pokud je zaškrtnuto zaškrtávací pole
Nastav cena_MJ jako cenu: a nastavena cena 30 = Zdrojová cena
provede se následující:
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01
3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži, nastavenou v konfiguraci.
přitom se testuje reálnost každé ceny - jako referenční se bere cena
prodejní - na POS je to Cena02 včetně DPH
ZdrojovaCena, poslední nákupní cena i Cena01 by měly být v rozmezí
prodejní cena / 4 ... prodejní cena * 4
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jinak se tato cena neprojeví
pokud ZdrojovaCena nebo poslední nákupní cena nezapadají do tohoto
rozmezí, nastaví se v číselníku zboží jako nulové
- pro Inventuru POS se automaticky zapne nastavení CenyMJ a použije
se cena 30 - ZdrojovaCena
- pro volbu 1 je možné načítat data ve standardním tvaru:
8595196901481;

10

t.j.
EAN;množství
nebo v nově doplněném:
8595196901481; 6000481;Natural.500 šamp.Alp;
t.j.
EAN;číslo_zboží;název_zboží;množství
v tomto případě se zpracuje jen EAN a množství

2007.01.02b / 11:00
002) Import dokladu
- pokud je zaškrtnuto zaškrtávací pole
Nastav cena_MJ jako cenu: a nastavena cena 30 = Zdrojová cena
provede se následující:
Pokud je pole ZdrojovaCena nulové nebo záporné, dosadí se do něj první
nenulová hodnota z následujícího seznamu:
1. Currency_01 ... poslední nákupní cena
2. Cena01 ... nákupní cena
3. Cena02 (prodejní cena včetně DPH) s odpočtem DPH a ponížena o
obvyklou prodejní marži, nastavenou v konfiguraci.
- při importu se zobrazuje informace o importovaném řádku

2007.01.02a / 06:00
001) Import dokladu

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

10

2047

2048

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- do pole Sarze v řádku dokladu se zapíše EAN

2006.12.17a / 17:00
001) Import skladového dokladu - Sklad / Doklady / Import dokladu
- implicitně je zaškrtnuto Aktualizuj zásobu

2006.12.04c / 17:00
004) Import skladového dokladu
- implicitně je zaškrtnuto Aktualizuj zásobu

2005.11.29a / 18:00
002) Sklad - Import dokladu
- aktualizuje se pole Tonaz - hmotnost zboží na dokladě v tunách

2005.10.01a / 09:00 BETA
004) Sklad / Doklady / Import dokladu
- po zaškrtnutí Inventura do Proforma faktury, partner 12345, egalizace 1
se provede modifikovaný import volby 3
egalizace se bere vždy 1, ignoruje zásoby

2005.03.24c / 17:00
01) Sklad / Import dokladu
- datum splatnosti se nastaví podle číselníku partnerů

2005.03.21a / 21:00
01) Sklad / Doklady / Import dokladu
- import dokladu z ručního snímače Cipher
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- nutno zvolit Typ souboru pro import:
3 - x ; číslo partnera ; EAN ; číslo zboží ; název zboží ; MJ
- nejprve se provede podrobná kontrola vstupního souboru:
- řádky jsou textové, mohou mít různou délku
- každý řádek odpovídá 1 řádku dokladu
- jednotlivé údaje na řádku jsou odděleny středníky
- na každém řádku MUSÍ být PRÁVĚ 5 středníků
- název zboží NESMÍ obsahovat středník
- číselná pole se kontrolují na číslo
- číslo partnera, číslo zboží a EAN se kontrolují na číselníky
- CenaMJ se nastaví podle Typu ceny z číselníku partnerů,
pokud je Typ ceny nulový, bere se jako implicitní Cena 01
- MJ udává skutečný počet MJ zboží (ne počet balení)
- při změně čísla partnera se vytvoří nový doklad
- pro číslo partnera 137000 - 137999 se vytvoří doklad VP - vlastní prodejna,
pro ostatní FA - faktura
- z čísla zboží a EANu musí existovat alespoň jedno, přednost má
číslo zboží
- pro zboží se testuje nenulová zásoba a nenulová cena daného typu
- pokud je na řádku nějaká nesrovnalost, nabídne se po úvodní kontrole
vstupního souboru k tisku protokol o problémech a v importu je možné
pokračovat s vyloučením chybných řádků
- při importu se sleduje změna zásob, zboží se vydá max. do nulové
zásoby a případný rozdíl (nedodané zboží) je uveden v protokolu importu
- protokol o importu je v souboru \temp\impdkl2.txt
- správné řádky, které se po kontrole importují jsou v souboru \temp\impdklOK.txt
- počet MJ se zatím bere jako egalizace, egalizace se přebírá z číselníku zboží
- před importem se importovaný soubor setřídí od 1. pozice
- parametry v okně Import dokladu nemají na tento import žádný vliv

2005.01.07a / 12:00
08) Import diskety / USB
- nikde při importu se neprovádí žádné storno

2004.07.28a / 11:00
04) Nastavení jednotky pro import USB
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- Servis / Konfigurace / POS / Příjem - USB paměť
- zvolí se C: - Z:

2003.08.24a / 10:00
01) POS - import diskety/USB
- po testu i importu diskety/USB se zobrazí informace o celkové ceně za doklad

2003.08.19a / 18:00
06) Sklad / Příjmový doklad / Import diskety/USB od zvoleného dodavatele
- dodavatel se zvolí výběrem podle názvu
- v příjmovém dokladu bude nastaveno číslo a název zvoleného dodavatele
- oprávnění 2102

2003.06.26b / 11:00
01) POS
- z přípony souboru při importu diskety se odvozuje, zda jde o import
z potravin (*.?K?) nebo drogerie (ostatní)

2003.06.26a / 09:00
01) POS
- upraven import diskety
- jméno vstupního souboru může být libovolné, záleží pouze na příponě

2002.10.22b / 18:00
02) Import diskety
- implicitně se provede test diskety a po jeho provedení je možné
povolit nebo zakázat skutečný import

2002.09.20a / 16:00
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

01) Sklad
- doplněna funkce Doklady / Příjmový doklad / Import diskety - TEST
- pokud proběhne bez hlášení chyb, je možné spustit Import diskety

2002.05.05a / 19:00
03) Při importu diskety se kontroluje, zda se při aktualizaci
nemění číslo zboží pro čárkový kód
- tento případ může nastat, pokud se pro již existující zboží
(na pokladně se zadává čárkovým kódem) přijme pod novým číslem
(je nastaven v číselníku čárkového kódu pro daný čárkový kód)
- zásoba se pro původní číslo zboží vynuluje a připočte
k zásobě pro nové číslo zboží
změna je zaznamenána pouze do LOGu

2002.04.24b / 11:00
03) POS - Správný postup při importu diskety:
1) Zapiš do cenovek
2) Tisk cenovek ... s novými cenami, někteří kupující ale již mohou mít v košíku
zboží za původní cenu
3) Zapiš do zboží

2002.04.23b / 23:00
02) Export / Import diskety
- formát datového souboru z (nyní už neznámých) historických důvodů
neobsahoval údaje o počtu obalů (1 ani 2), bylo uvedeno pouze číslo
obalu 2
- nyní se při exportu diskety doplní před každý řádek zboží s obalem 1 nebo 2
(mimo ztratné obaly) řádek pro každý druh obalu (1 nebo 2) a v původním
řádku zboží již není uvedeno číslo obalu 2
- při importu diskety se řádky, které mají v názvu zboží 'Obal' (mohou být vždy
maximálně 2 za sebou - v poli Obal2 mají 1 - obal 1 nebo 2 - obal 2) doplní
k řádku se zbožím
---> při kombinaci této verze u velkoskladu a starší verze u maloobchodníka
se při importu řádky s obaly budou brát jako řádky zboží, je proto vhodná
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2051

2052

ES manas 2022 - Technická dokumentace

aktualizace SW manas u všech maloobchodníků, kteří používají import diskety

2000.12.02a 09:00
03) v Servis / Konfigurace / Další / Doklady / Příjem
doplněny globální síťové parametry:
Partner disketa DK ... číslo partnera, který bude použit při
importu diskety *.DK2,
implicitně 30710
Partner disketa DG ... číslo partnera, který bude použit při
importu diskety *.DG2 (drogerie),
implicitně 30720
Partner příjem 1 - 8 ... čísla partnerů, kteří budou při příjmu
vyloučeni z nápočtů,
implicitně 90710/90720/99710/99720/
820710/820720/0/0

2000.10.30a / 16:00
- Servis / Import dokladů - doplněna funkce Uzavření dokladů, která nastaví
Stav:=1 a Barva:=1 v databázích aktuálního roku pro datumy dokladu do
15.10.2000 včetně a pro typy dokladů: FA,HO,CA,DL,PL,EX,VP

2000.07.31b / 19:00
- import diskety:
- do databaze radku prijimaciho listu se doplni do poli:
ObjednanoMnozstvi ... aktualni DPC (Cena02) z ciselniku zbozi
ObjednanoCena ... DPC z diskety
MarzeZeSKU ... aktualni marze z ciselniku zbozi
- po zaskrtnuti pole DPC se vlevo od tabulky s radky prijimaciho listu
objevi tabulka se sloupci Marze a DPC
Marze je prevzata aktualni z ciselniku zbozi
DPC je precteno z diskety
podle vztahu aktualni DPC v ciselniku zbozi a nova DPC z diskety se
zbarvi pole ve sloupci DPC nasledovne:
beze zmeny ... cerna na bile
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

2053

nove zbozi ... cerna na bile (inverzne)
mensi nova DPC ... cerna na zelene
vetsi nova DPC ... cerna na cervene

2000.07.30c / 19:00
- import diskety:
- vedle souboru *.DK2 se pro drogerii vytvori soubor *.DR2, pri importu
*.DKL/DK2 se bere partner 90710 - Import diskety - potraviny,
pro *.DRG/DR2 partner 90720 - Import diskety - drogerie

2000.07.30b / 15:30
- pri importu diskety se automaticky vytvori prijimaci list vcetne pohybu
a napoctu (novy zpusob) a aktualizace zasob

2000.07.30a / 14:00
- disketa s daty dokladu:
- soucasne se se souborem *.DKL nebo *.DRG umisti na disketu i soubor *.DK2
s rozsirenymi udaji
- aktualni obsah souboru *.DKL/DRG/DK2:

cislo zbozi
nazev zbozi
DK2 v 1250
DPH zbozi
mnozstvi MJ
cena MJ
DPC MJ
obal 2
skupina
MJ
seznam CK

DKL

DRG

DK2

1, 6
8,20

1, 7
9,20

1, 8
10,32

29, 2
31,13
44,12
56,12
68, 3
71, 6

30, 2
32,13
45,12
57,12
69, 3
72, 6

78

79

43, 2
45,12
57,12
69,12
81, 8
89, 8
98, 8
107

DKL+DRG v kodu Kamenickych,
0/5/22

a 20 znaku + mezera

- import diskety:
- pomoci funkce Doklady / Prijmovy doklad / Import diskety
- pokud je soubor *.DKL/DRG/DK2 v C:\, cte se tento a doklad se neimportuje,
pouze se doplni ciselniky zbozi a carkoveho kodu
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---> pouzijte pro import souboru s daty z prodejny, po importu soubor
v C:\ zruste !
- z diskety se cte nejprve soubor *.DK2 (novy format), pokud neexistuje, cte se
*.DKL nebo *.DRG
krome doplneni ciselniku zbozi a carkoveho kodu se vytvori prijimaci list
- protokol o importu je v souboru \TEMP\IMPORTFD.MSG
- v ciselniku zbozi se aktualizuje:
cislo zbozi
nazev zbozi
DPH
Cena01 ... nakupni cena bez DPH
Cena02 ... doporucena prodejni cena vcetne DPH a marze zaokrouhlena na 0,10 Kc
skupina
MJ ... pouze z *.DK2
obal2 ... pokud je, nastavi se egalizace2 na 1
egalizace1 se nastavi na 1
posledni nakupni cena (currency_01)
ZmenaDatum
ZmenaDatumServer
ZmenaKod
ZmenaKdo
ZmenaPC
ZmenaPocet
- doporucuji zkouset import napr. do agendy/agendy sklad XX/XX, protoze
v realnem ciselniku nastavi egalizace na 1 !!!
- v ciselniku carkoveho kodu se aktualizuje:
CK
cislo zbozi
nazev zbozi
skupina
obal2 ... pokud je, nastavi se egalizace2 na 1
egalizace1 se nastavi na 1
ZmenaDatum
ZmenaDatumServer
ZmenaKod
ZmenaKdo
ZmenaPC
ZmenaPocet

20.58 Import / Export
2016.07.28a / 00:00
001) Sklad - Export / Import XML skladových dokladů - uživatel 112016
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- doplněno pole:
CarkovyKod ... kusový EAN z karty zboží
importuje se neprázdný řetězec z pole na VO, kde musí být uvedeny správné kódy EAN

2016.05.25b / 13:00
001) Export / Import - uživatel 112016
- u všech 3 importů se import nabídne nebo automaticky provede pouze v případě,
že jsou dostupná novější data k importu
platí pro import prováděný na stejném počítači
při ukončení příjmového počítače na MO se importují AkceMO pouze v případě,
že jsou dostupná nová aktuální data pro import = velká časová úspora, při
ukončení programu na příjmovém počítači se pokaždé nemusí čekat na import AKCÍ MO
- nainstalujte na všechny počítače, na kterých se provádí export a na nich spusťte
aktuálně všechny 3 exporty
- nainstalujte na všechny počítače ostatních VO, na kterých se provádí import HR__Z201
- postupně nainstalujte po otestování na příjmové počítače MO
- týká se to těchto 3 exportů a importů:
1) Servis / Data / Import/Export dat - Export AKCÍ (MO)
ukončení manas7.exe/manasNX.exe na POS v agendě XX (automatický Import AKCÍ MO)
2) Servis / Data / Import/Export dat - Export HR__Z201 z OV
Servis / Data / Import/Export dat - Import HR__Z201 na UB a HK
3) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/UŽIV - Export SQL_UZIV
Sklad / Doklady / Příjmový doklad / Import / XML: Import diskety/USB
v okně záložka Import dat a v ní funkce ImportSQL_UZIV

2016.05.23c / 20:00
001) Servis / Data / Import/Export dat - uživatel 112016, ne POS
- doplněna nová funkce a oprávnění:
8883 Export číselníku zboží VO / Export HR__Z201 z OV
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- doplněna nová funkce a oprávnění:
8884 Import číselníku zboží VO / Import HR__Z201 na UB a HK
- exportují se následující pole všech vět:
SELECT
Cislo,
Nazev,
Skupina,
DPH,
Rabat AS KoeficientMerneCeny,
HmotnostMJg,
CelniSazebnik,
Dodavatel,
BruttoVahaSObalemKg,
Currency_10 AS SpotrebniDan,
Obal,
Egalizace,
Obal2,
Egalizace2,
Cena01,
Cena03,
Cena05,
Cena06,
Cena07,
Cena08,
Cena09,
Cena10,
Cena11,
Cena12,
Cena13,
Cena14,
Cena15,
Cena16,
Cena17,
Cena18,
Cena19,
Cena20,
Cena21,
Cena22,
Cena23,
Cena24,
Cena25,
Cena26,
Cena27,
Cena28,
Cena29
FROM
HR__Z201
ORDER BY
Cislo
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- exportní soubor:
\DATA\HRZ20101.txt
- při importu se aktualizují pouze existující karty zboží
podle čísla zboží

20.59 Import objednávky *.obx
2007.06.10c / 13:00
001) Sklad / Doklady / Import dokladu
- doplněn import objednávky z MO ve tvaru *.obx
soubor s příponou .obx se pro volbu 3 automaticky konvertuje na .txt tvar
a importuje standardním způsobem
soubor musí mít název ve tvaru:
PPP-DDMM.obx
kde PPP je číslo prodejny a DDMM datum objednávky
Příklad .obx tvaru objednávky:
[General]
Created=09.06.2007 16:21
Changed=09.06.2007 16:22
DeliveryDate=09.06.2007
LatestDeliveryDate=09.06.2007
Sent=
FileName=C:\790-0609.obx
[Company]
Name1=
Name2=
Address=
City=
PSC=
DIC=
ICO=
RespPerson=
Phone=
Fax=
Mobile=
e-mail=info@manas.info

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2057

2058

ES manas 2022 - Technická dokumentace

[OrderItems]
1=P18460064810|0|3|30|Cracker pikant.hranol.60g|ks
2=P18460064823|0|4|40|Křupky arašíd.100g Canto|ks
3=D00346990037|123|0|1|Herbav.550 balz.regenerační|ks
[OrderMemo]
- údaje jsou v pořadí:
číslo_řádku = kód_zboží | množství_mj | počet_balení | egalizace | název_zboží | MJ
kód zboží je tvořen z:
Xsssszzzzzzz
kde X
je P pro zboží z potravin a D zboží z drogerie
ssss je skupina zboží
zzzzzzz je číslo zboží
pokud je nenulové množství_mj má přednost před případně zadaným počet_balení*egalizace
Příklad .txt tvaru objednávky:
;137790;;61192;Křen pálivý 130g;24
;137790;;75184;Paprika koř.guláš. 25g VIT;20
;137790;;64634;Slunečnice loup.100g K.;20
- údaje jsou v pořadí:
; číslo_prodejny ;; číslo_zboží ; název_zboží ; množství_mj

20.60 Import *.PS
2003.06.09a / 12:00
01) Servis / Data / Import dat
- doplněna funkce Import *.PS
- po zaškrtnutí pole PS z K1 importuje i nový tvar z K1

2000.05.14a / 17:30
01) Servis / Import dat
Nastav PS
- lze zadat jmeno souboru PS - napr. BR01G101.PS, soubor
PS musi byt v adresari \IMPORT dle konfigurace
- lze zvolit databazi Z201 - BR/HD/HR
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- cisla zbozi 95xxxx se prevedou podle poradoveho cisla (AutoInc)
v ciselniku zbozi

20.61 Import XML dokladu
2019.09.03b / 16:00
001) Sklad - Import XML dokladu
- úprava 1082
- upraveno
- jako pracovní tabulka použita _ImpXMLD místo _CENOVKY

2017.06.14a / 00:00
002) Import XML dokladu - sklad
- doplněno logování

2017.06.05a / 00:00
006) Export/import skladového dokladu XML
- již dříve obsahoval pole CarkovyKod z karty zboží
- XML pole: <manas:carkovykod>

2017.05.01a / 00:00
003) Import XML dokladů / Import dat - pouze uživatel 112016
- Import SQL_UZIV a Import SKP na POS
- povolen jen pro uživatele 112016
- po dobu importu dole v okně zobrazeno výrazně:
Vyčkejte prosím ...
- doplněna nová funkce bez oprávnění
- Import AKCÍ NEW
- bez oprávnění
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- pouze uživatel 112016

2016.06.20a / 08:00
001) Import XML skladového dokladu - uživatel 112016
- po cca. 8 hodinách po startu programu je před Importem XML nutné program
ukončit a import provést ihned po opětovném spuštění programu
- je povolena jen funkce Načti seznam dokladů pro ověření, zda jsou dostupné
nové XML doklady
- doporučujeme po zpracování importu XML dokladu ukončit a znovu spustit program,
aby se aktualizovaly případné změny akčních cen
- restartovat program (ukončit a znovu spustit) program doporučujeme i před každým
importem XML dokladu

2016.06.14b / 13:00
004) Import XML skladového dokladu - uživatel 112016
- po cca. 3 minutách po startu programu je před Importem XML nutné program
ukončit a import provést ihned po opětovném spuštění programu
- je povolena jen funkce Načti seznam dokladů pro ověření, zda jsou dostupné
nové XML doklady
- doporučujeme po zpracování importu XML dokladu ukončit a znovu spustit program,
aby se aktualizovaly případné změny akčních cen

2016.05.27b / 12:00
003) Import skladového dokladu XML
- upraveno
- nedochází k duplicitě EANů

2016.03.30a / 08:00
003) Import skladového dokladu XML na POS
- pouze pro uživatele 112016 a POS
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- pokud XML obsahuje nenulovou Cena24, nastaví se její hodnota do karty zboží
do Cena02 a pokud zboží není v akci MO, zapíše se do cenovek

2016.01.30a / 00:00
002) Doplněno logování při importu XML dokladů a import XML upraven

2015.10.15a / 00:00
001) Import XML dokladu - uživatel 112016
- není nutné provádět restart programu

2015.10.14a / 00:00
006) Import XML dokladu - uživatel 112016
- Import XML dokladu lze spustit POUZE jako první akci po spuštění programu
- naimportovat lze POUZE jeden doklad, poté je nutné program ukončit a znovu spustit - dole se
objeví hláška:
Před Importem XML dokladu ukončete a znovu spusťte program!
- Import akcí se provede v rámci funkce Importuj doklad
- Import akcí zrušen před importem XML dokladu

2015.09.09a / 00:00
001) Upraven import XML dokladu z VO na MO/POS pro uživatele 112016
- pokud je zboží v akci, do pole DPC / ObjednanoCena v řádku dokladu se nedosadí CenaMJ/DPC z
řádku importovaného dokladu,
ale Cena02 z karty zboží (OldDPC)
nová úprava:
pokud je ale CenaMJ/DPC z řádku importovaného dokladu vyšší než Cena02 z karty zboží
(OldDPC), dosadí se do pole
DPC / ObjednanoCena v řádku dokladu CenaMJ/DPC z řádku importovaného dokladu
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2015.08.13a / 00:00
003) Upraven import XML dokladu z VO na MO/POS pro uživatele 112016 pro znoží v AKCI

2015.08.12b / 01:00
002) Upraven import XML dokladu z VO na MO/POS pro uživatele 112016
- pro importované zboží se určí, zda není v katalogové nebo týdenní akci podle nastavení v kartě zboží
- zboží se bere v akci od data počátku akce - 7 dní do data konce akce
- pokud je zboží v akci, do pole DPC / ObjednanoCena v řádku dokladu se nedosadí CenaMJ/DPC z
řádku importovaného dokladu,
ale Cena02 z karty zboží (OldDPC)
- před imortem XML dokladu i po importu se aktualizují akční ceny (před importem se aktualizují pro
výše uvedenou
změnu, po importu se doplní do případně nově doplněných karet zboží)

2015.04.27a / 00:00
002) Import XML skladového dokladu
- doplněno logování

2015.04.07a / 00:00
003) Import XML dokladu
- doplněna záložka:
Import změn CČ - centrálního číselníku - uživatel 112016
- funkce je dostupná pouze pro uživatele 112016

2015.01.20a / 00:00
001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML - Import diskety/USB
- doplněna záložka:
Parametry importu
- doplněno zaškrtávací pole:
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- Místo do PL importovat do OO
po zaškrtnutí je import XML dokladu proveden do OO - Objednávky odběratele
(bez aktualizace zásob) místo do standardního PL - přijímacího listu
- Místo do PL importovat do OD
po zaškrtnutí je import XML dokladu proveden do OD - Objednávky dodavateli
(bez aktualizace zásob) místo do standardního PL - přijímacího listu
zaškrtněte max. 1 pole
- postup:
- v záložce Parametry importu zaškrtněte OO nebo OD
- v záložce Import XML dokladu spusťte Import z USB a vyberte importovaný XML soubor
- import se provede do OO/OD místo do PL

2014.07.03b / 12:00
001) Import XML sklad
- pole Text01 - Text32
- pouze pokud je aspoň jedno z polí neprázdné
- zrušen export/import pole TypStroje
- doplněn export/import polí Zkratka a ZkartaASCII (ZkratkaASCII se generuje ze Zkratka automaticky
bez diakritiky)
- verze exportního XML 2014.07.03b

2013.07.31a / 00:00
005) pro uživatele 7122102 nastaveno číslo prodejny pro import XML na 252537

2013.07.01a / 00:00
001) Lépe ošetřen import XML skladových dokladů + doplněno logování

2012.12.23a / 00:00
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002) Import XML dokladu
- pro uživatele 112016 zaškrtnuto pole:
Převzít skupinu zboží do karty zboží - pokud pole není zaškrtnuto je v kartě zachována původní
skupina zboží

2012.08.14a / 20:00
001) Import XML dokladů
- pro uživatele 112016 se Skupina v kartě zboží nastaví vždy

2011.01.25b / 09:00
001) Import dokladu + typ ceny 30 - Zdrojová cena
- upraveno
- pokud je pole ZdrojovaCena nulové, nastaví se na ZasobaKc/ZasobaMJ

2011.01.06a / 00:00
002) POS - upraven import dokladu (import diskety i XML)
obsah polí v tabulce řádku dokladu:
ObjednanoCena ... DPC
ObjednanoMnozstvi ... OldDPC, t.j. Cena02 - původní prodejní cena
změna se projeví až od následujícího importu

2010.12.23a / 00:00
004) Import dokladu XML
- upraveno

2010.04.16a / 00:00
002) Výrazně urychlen import XML dokladů
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2010.02.17a / 12:00
002) Pro uživatele s nastaveným číslem prodejny pro import XML dokladů
implicitně vypnuto Restaurace a POSTouch

2010.01.15b / 12:00
002) Upraven import XML dokladů

2010.01.11a / 13:00
014) Import dokladu XML
- potlačeno hlášení o přečerpání zásob při aktualizaci zásob

2010.01.05a / 12:00
004) Import XML dokladů
- pro velmi pomalé připojení doplněno zaškrtávací pole Omez počet na
a nastavovací pole pro počet vět, které se mají maximálně načíst a zpracovat

2010.01.04a / 13:00
003) Import XML dokladů
- optimalizováno pro pomalé připojení k Internetu
- doplněno logování

2009.12.23a / 00:00
004) Upraven import XML dokladu

2009.12.16a / 00:00
007) Import XML dokladů
- v seznamu souborů zobrazí pouze soubory, které jsou dostupné k importu
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- po importu XML dokladu se znovu načte seznam a naimportovaný soubor
už v něm nebude - předejde se tak opakovanému importu stejného souboru
- pokud by bylo nutné již naimportovaný doklad znovu naimportovat,
stačí v podadresáři \DATA zrušit soubor s tímto dokladem a doklad
se znovu nabídne v seznamu dokladů, pokud ještě na serveru fyzicky
existuje
008) Import XML dokladů
- doplněno zaškrtávací pole - implicitně nezaškrtnuto:
Převzít skupinu zboží do karty zboží - pokud pole není zaškrtnuto je
v kartě zachována původní skupina zboží

2009.12.01a / 16:00
008) Upraven Import XML dokladů

2009.11.30a / 00:00
009) Upraveno Import XML dokladů
- první načtení seznamu souborů může trvat delší dobu

2009.10.16a / 09:00
001) upraven import XML dokladů z VO a import dokladů - sklad/POS

2009.06.05a / 09:00
005) Import XML dokladů na POS
- egalizace v číselníku zboží se nastaví z XML souboru

2009.01.08a / 11:00
000) Import XML dokladů z pekárny - 7xxxxxxx.XML
- upraveno
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2008.12.30a / 00:00
001) Import XML souboru
- doplněna záložka
Parametrizace importu
doplněn parametr:
Převzít skupinu zboží do karty zboží - pokud pole není zaškrtnuto je v kartě zboží
zachována původní skupina zboží

2008.09.29d / 13:00
002) Import dokladu přes webovou službu
- upraveno zaškrtávací pole
Pouze pekárna (VS=7xxxxxxx)

2008.09.29b / 09:00
002) Import dokladu přes webovou službu
- doplněno zaškrtávací pole
Pouze pekárna (VS=8xxxxxxx)

2008.08.25d / 19:00
001) Úprava pro uživatele 112016
- v okně importu dokladů se nenačte webový obsah pro ověření dostupnosti
webové služby

2008.08.15a / 12:00
004) Import dokladu
- doplněna funkce Test odeslání - odešle soubor 50.000 byte, znovu jej
načte a zobrazí velikost načteného souboru - ty musí být 50.000
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2008.04.23d / 13:00
001) Import XML dat přes webovou službu
- podpora PROXY - upraveno

2008.04.23c / 12:00
001) Import XML dat přes webovou službu
- doplněna podpora PROXY

2008.02.26a / 14:00
001) Import dokladu přes webovou službu
- pro uživatele 112016 a 122035 povoleno nastavení čísla prodejny,
načtení adresáře pro prodejnu a import zvoleného souboru
- v okně importu doplněn test dostupnosti
pokud je WebService dostupná, zobrazí se v poli vpravo nahoře
WebService TEST O.K.

2008.02.20a / 00:00
001) Sklad / POS - Import dokladu
- nastaví se i vázaný obal 2 (láhev) pro správný tisk cenovek

2008.02.19a / 09:00
003) Sklad / POS
- import XML dokladu přes webovou službu
- pro uživatele 112016 a 122035 povoleno nastavení čísla prodejny

2008.02.07c / 15:00
003) Sklad - tisk importovaného dokladu
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- obal 30 je považován za ztrátový a není pro něj hlášena nulová cena obalu

2008.01.28a / 00:00
002) POS - import XML dokladu
- upraveno převedení zásob při příjmu zboží pod jiným číslem

2007.11.27a / 00:00
001) Import dat pomocí webové služby - upraveno (HD)
- po zaškrtnutí pole
Pouze drogerie (VS=9xxxxxxx)
se načte pouze seznam datových souborů z drogerie
- POZOR - pro rok 2008 by měl mít variabilní symbol max. 7 míst,
aby bylo možné použít tento systém k rozlišení datových souborů
z potravin (VS=0xxxxxxx) a drogerie (VS=9xxxxxxx)

2007.11.13a / 10:00
001) Import dokladu - doplněn zaškrtávací parametr (implicitně nezaškrtnuto):
Signalizovat přečerpání zásob

2007.11.07c / 21:00
001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB
- upraveno i pro samostatný test a import od zvoleného dodavatele

2007.11.07b / 12:00
001) Import dokladu
- doplněno zaškrtávací pole (implicitně zaškrtnuto) se stejným významem:
Pokud je na kladné zásobě méně zboží než egalizace brát celé 1 balení
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2007.11.06a / 12:00
001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB
- po načtení seznamu importních souborů z Internetu se vedle názvu
XML souboru zobrazí i datum a čas vytvoření XML souboru

2007.11.05a / 05:00
001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB
- vypnuta kontrola oprávnění, zůstává původní oprávnění pro funkci 1317

2007.11.04a / 16:00
003) Import souboru XML
- Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Základní nastavení
parametr Číslo prodejny
nastavte číslo, pod kterým jsou zasílány XML soubory z VO Hruška
přes Internet
004) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB
- odpovídá původní funkci 1317
- otevře se okno s možností importovat XML soubor:
a) z USB - stejně jako původní funkce
b) z Internetu z dat zaslaných VO Hruška:
- oprávnění:
8563 Import Internet - Načti seznam souborů
8564 Import Internet - Importuj soubor
Postup:
1. v poli Číslo partnera musí být uvedeno číslo prodejny
2. stiskněte Načti seznam souborů - jsou řazeny tak,
že naposled odeslaný z VO Hruška je nahoře
3. vyberte soubor - klikněte na něj a stiskněte Importuj soubor
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4. pokračujte stejně jako při Importu z USB

2007.10.24a / 11:00
001) Import skladového dokladu
- pokud jde o necelé balení a bere se počet obalů 1 nulový, je tento
počet nastaven na 1 v případě, že má zboží přiřazen obal
- do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží
- platí POUZE pro uživatele 112016

2007.10.10a / 10:00
001) Import skladového dokladu
- nastaví se pole MistoZavozu - E-mailová adresa partnera

2005.10.02a / 15:00 BETA
002) Sklad/POS: Export / Import XML doplněn:
<manas:egalizace>1.0000</manas:egalizace>
- bude použito pro automatizované objednávky z MO na VO
<manas:druhdokladu>[FA]</manas:druhdokladu>
<manas:cislopc>1</manas:cislopc>
<manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>
<manas:pv>[P]</manas:pv>

20.62 INFO z ČK sklad
2014.12.11b / 12:00
001) Sklad / Info z ČK - sklad
- doplněn 14-ti místný EAN, př.: 07622300771331
původní funkce odstraňovala levostrannou mezeru při ručním zadání a EAN se tak nenašel v
číselníku
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2012.10.11a / 18:00
001) INFO z ČK - sklad
- doplněn vstup vedle EAN po zadání:
+Číslo_zboží
-umístění_zboží
nápověda je v titulku okna
- Př. zadání:
8593893902169
+65240
-9112
- po zadání boží je dole přímo vidět zásoba na zakladači na jednotlivých pozicích

2012.07.09b / 18:00
001) Sklad / INFO z ČK - sklad
- po sejmutí EAN 12345678 se režim přepne do Evidence snímaných EANů - signalizováno
žlutě podsvíceným textem Evidence pod ukončovacím tlačítkem vpravo nahoře
v režimu Evidence se sejmuté EANy zapisují do denního dokladu - PB - Přijatý paragon,
ale beze změny stavu zásob, v řádcích tohoto dokladu je pak možné zjistit časy sejmutí
dole v záložce Info v poli Datum a čas změny
po opětovném sejmutí EAN 12345678 nebo ukončení okna INFO z ČK - sklad se režim Evidence
ukončí

2012.06.15a / 12:00
002) INFO z ČK sklad
- zvětšeno číslo zboží

2011.04.01a / 12:00
002) Sklad / INFO z ČK - sklad
- přes celou obrazovku
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2009.11.19a / 00:00
008) Sklad / INFO z ČK sklad
- doplněna egalizace
- upraveno zobrazení, zobrazen celý název zboží ve 2 řádcích

2008.05.22d / 14:00
001) Info z ČK - sklad
- vlevo dole doplněna aktuální zásoba zboží

2005.06.14d / 13:00
01) Sklad
- Sklad / INFO z ČK - sklad
- doplněna záložka EAN 128 se separovanými údaji z dlouhého paletového EANu
- zobrazeno v čitelném tvaru (datum, ...)

2005.06.14c / 12:00
01) Sklad
- Sklad / INFO z ČK - sklad
- doplněna záložka EAN 128 se separovanými údaji z dlouhého paletového EANu

2005.05.26d / 19:00
01) Sklad / INFO z ČK - sklad
- funkce se automaticky spustí po spuštění programu s parametrem ICKS
manas.exe ICKS

2005.05.26b / 17:00
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01) Sklad / INFO z ČK - sklad
- obdobné jako pro POS, navíc zobrazeno pole Umístění a stav
zakladačového skladu

20.63 Jakost
FAQ - sklad:
Jak změnit jakost zboží?
- pořídit řádek dokladu a pomocí klávesy F8 na zvoleném řádku nastavit jinou Jakost

1999.11.30b
09) Implicitni jakost nastavena na 1

20.64 K1 - bilance skladu
2013.02.06a / 18:00
001) K1
- upraveno zpracování posledního 5-ti místného čísla zboží před 9xxxx

2012.05.16a / 09:00
001) K1
v hlavním okně K1 doplněno zaškrtávací pole:
Do KZ/PS nezapsat nulové množství + zdrojová cena
Toto pole je implicitně nezaškrtnuto.
Při zaškrtnutí se v případě nulového konečného zůstatku zboží nezapíše do
PS souboru pro následující měsíc zdrojová cena zboží pro případ, že by
v následujícím měsíci bylo zboží zrušeno a mělo záporný pohyb na výdajové
cestě (vratka, přecenění).

2012.02.21a / 17:00
001) Servis / Data / K1 - Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04
- oprávnění:
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8795 Data - Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04
- zadá se vstupní (lze Vybrat) a výstupní PS soubor
- lze vypnout zboží ve snížené sazbě se zásobou zápornou, nulovou nebo kladnou
- po spuštění Proveď se do výstupního PS souboru zapíšou údaje ze vstupního PS souboru,
u zboží se sníženou sazbou DPH, které je v číselníku zboží a vyhovuje omezení
zásoby MJ se jako celková zásoba v Kč uvede původní zásoba v Kč * 1,04 (navýšení o 4%)
- Př. sestavy:
Navýšení PS pro sníženou DPH *1.04

Strana :

1

100 Mouka pš.hl.spec.volná Kg Herber
638.00 Kč =>
663.52 Kč, rozdíl =
...
88031 Primátor nealkoh.pivo 0,5lv
16160.00 Kč =>
16806.40 Kč, rozdíl =

95.00 kg
25.52 Kč
3200.00 ks
646.40 Kč

C E L K E M
215152380.25 Kč =>
223758475.56 Kč, rozdíl =

8606095.31 Kč

Zásoba MJ - záporná
Zásoba MJ - nulová
Zásoba MJ - kladná
- ověřeno v K1, mezi protokolem přecenění a rozdílem sestav K1 se vstupním a výstupním
PS souborem může v celkové částce rozdílu vzniknout rozdíl v řádu cca. desítek korun
z důvodu zaokrouhlovacích odchylek (např. pro 4000 zboží rozdíl cca. 4000x0,005 Kč)

2011.03.14a / 12:00
001) Bilance skladu K1
- na konec sestavy před Test K1 doplněny použité parametry pro
generování K1
002) Bilance skladu K1
- upraven text parametru:
z
Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nulovou cenou
na
Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nekladnou cenou
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2075

2076

ES manas 2022 - Technická dokumentace

pro POS je tento parametr odškrtnut
003) Bilance skladu K1
- při generování K1 se archivujín tabulky:
- číselník zboží
aa__Z201
- číselník skupin zboží aa__ZS01
- číselník obalů
aa__O201
- pro agendu HP navíc receptury:
HP__R_PK
HP__S_PK
004) POS / Bilance skladu K1
- 2/4 doplněn doklad PD - Inventurní soupiska
- 2/4 rozšířeny volby POS:
Pokladny bez DPH
Příjmový doklad s DPH
Výdajový doklad s DPH
Inv. soupiska PD bez DPH
Zdrojová cena s DPH
Př.:
- v únoru 2011 provedena inventura POS do Inventurní soupisky
PD, ceny včetně DPH
- příjem prováděn v PL - Přijímací list v cenách bez DPH
- výdej prováděn v DL - Dodací list v cenách bez DPH
- prodej prováděn na pokladnách R1 a O1 v cenách včetně DPH
- v okně K1 1/4 zvolte:
2011 / 02 - únor
Další
- v okně K1 2/4 zvolte:
Označ vše
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a) pro bilanci skladu včetně DPH v POS:
- zrušte zaškrtnutí u Pokladny bez DPH
- zaškrtněte Příjmový doklad s DPH
- zaškrtněte Výdajový doklad s DPH
- zaškrtněte Zdrojová cena s DPH
b) pro bilanci skladu bez DPH v POS:
- zaškrtněte Pokladny bez DPH
- zaškrtněte Inv. soupiska PD bez DPH
Další

2011.03.02a / 10:00
001) K1
- omezení na vyloučení zboží 9888x rozšířeno i na rozsah 9600x
zaškrtávací pole:
Ignorovat řádky PS se zbožím 9888x - překlasifikace + 9600x
Pro zboží 9888x + 9600x dosadit do KZ/PS množství i cenu nulovou
Zboží 9888x + 9600x nebude součástí součtů CELKEM

2011.02.22a / 13:00
001) K1 / Test K1
- do pole lze zadat jinou sestavu K1 pro test
- test K1 upraven
002) Upraven algoritmus K1 pro případ:
===========================================================================
============
MJ
Kč
Kč/MJ
Zatížení Kč
Výnos
Kč Marže %
===========================================================================
============
PS
0.01
1.15
115.00
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V
0.01
1.15
115.00
1.15
0.00
0.00
===========================================================================
============
KZ
0.00
1.15
115.00
1.15
0.00
0.00
===========================================================================
============
na správný tvar:
===========================================================================
============
KZ
0.00
0.00
115.00
1.15
0.00
0.00
===========================================================================
============

2011.02.05a / 10:00
002) K1
- při generování se archivují následující tabulky pro možnost opakování K1
v budoucnu:
aa_Z201 ... číselník zboží
aa_ZS01 ... číselník skupin zboží
aa_O201 ... číselník obalů
kopie číselníků má název doplněný o
_yyyymmdd_hhmmss

2011.01.23b / 12:00
001) K1 - Tisk - Konečné zásoby
- upravena hlavička
- netisknou se nulové stavy

2010.07.12a / 09:00
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005) Rozšířeno logování K1

2010.05.11a / 10:00
003) Data / K1 / Konvertuj zvolený K1 soubor do PS a KZ souboru
- upraven tvar generovaných PS a KZ souborů - doplněna jakost 0
- z generovaných PS a KZ souborů vyřazeny věty s nulovými obraty

2010.05.05a / 11:00
002) Data - nová záložka K1
- Konvertuj zvolený K1 soubor do PS a KZ souboru
soubory jsou vytvořeny následující:
TEMP\PS_K1.TXT ... PS soubor z K1 k počátečnímu datumu
TEMP\KZ_K1.TXT ... PS soubor z K1 ke konečnému datumu
pro Pekárnu zaškrtněte:
4 desetinná místa pro pekárnu místo 2
- oprávnění:
8232 Data - Konverze K1 na PS a KZ

2010.03.04b / 14:00
006) K1 - uzavření dokladů
- doplněno logování

2010.02.12a / 12:00
004) K1 - Tisk KZ
- doplněny součty

2010.01.27a / 13:00
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001) K1
- upraveno generování konečného PS souboru pro poslední zboží před 9888x

2010.01.22b / 06:00
001) K1
- obraty výdejů na zboží 9888x překlasifikací na konci K1 mají být záporné
- upraveno

2010.01.21b / 16:00
001) Bilance skladu K1
- upraveno
- na konci K1 je uveden Test K1 a obrat na překlasifikacích 9888x

2010.01.11b / 15:00
001) Upravena K1 - doplněna zaškrtávací pole - implicitně zaškrtnuto
Ignorovat řádky PS s nulovou cenou
Ignorovat řádky PS se zbožím 9888x - překlasifikace
Do KZ/PS dosadit pro nulovou cenu nulové množství
Pro zboží 9888x dosadit do KZ/PS množství i cenu nulovou
Zboží 9888x nebude součástí součtů CELKEM
002) Ve 4/4 okně průvodce K1 doplněna funkce Test K1
003) Celkové úpravy K1:
1) v PS budu ignorovat řádky s nulovou cenou
2) v PS budu ignorovat řádky se zbožím 9888x - překlasifikace
3) do KZ dosadím do množství 0, pokud bude cena nulová
4) pro zboží 9888x dosadím do KZ množství i cenu nulovou
5) pro zboží 9888x bude sloužit sloupec Kč u výdajových cest
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k účetní finanční likvidaci překlasifikace
6) zboží 9888x nebude součástí součtů C E L K E M na konci K1
7) po generování K1 se spustí Test K1 - v něm bude vidět,
u kterých zboží nesouhlasí PS+P-Zatížení=KZ
u těchto zboží se provede pomocí opravného dokladu narovnání
chybných pohybů a K1 se znovu přegeneruje nebo se součet
rozdílů z jednotlivých druhů zboží použije pro zaúčtování
tohoto rozdílu, pokud nebude velký

2009.12.04a / 00:00
009) K1
Transakce - POZOR - lze použít POUZE mimo síťový provoz!

2009.11.07b / 11:00
001) K1 - doplněna zaškrtávací pole (v 1. okně vlevo uprostřed):
Ocenit zdrojovou cenou ze zboží KZ s nenulovým množstvím a nulovou cenou
V případě nulové nebo záporné zdrojové ceny použít zdrojovou cenu ze zboží
- obě pole jsou implicitně zaškrtnuta
- při nezaškrtnutí se K1 chová stejně jako dříve

2009.11.03a / 11:00
001) K1 - Konečné generování K1 - uzavřít před generováním všechny otevřené doklady
- upraveno
002) K1
- pokud pro zboží není počáteční stav ani příjem, bere se jako zdrojová cena
pole ZdrojovaCena z karty zboží

2009.11.01a / 17:00
001) K1
- doplněny parametry WHERE za partnera a řádek dokladu pro parametrizování
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SQL dotazů při generování K1
lze tak například K1 zpracovat za všechny příjmy, ale výdaje jen za
skupinu partnerů
v tomto případě se nastaví:
AND (p.Skupina=1)
do pole
Výdej - WHERE partner
pro omezení za cestu XXXX z čísla partnera XXXXxxx lze do stejného pole zadat:
AND ((p.Cislo/1000)=137)
je tak možné zjistit např. průměrnou dosaženou marži při výdeji zboží
za skupinu nebo cestu partnerů
WHERE parametry za partnera a řádky dokladu se nastaví samostatně
pro příjmy, výdaje a pohyby na cestách 8xx (805,806,808,820)
pro uplatnění těchto parametrů musí být zaškrtnuto pole Parametry
002) K1
- doplněno zaškrtávací pole (červeně uprostřed první obrazovky):
Konečné generování K1 - uzavřít před generováním všechny otevřené doklady
při zaškrtnutí se před generováním K1 uzavřou všechny neuzavřené doklady
všech zvolených typů ve zvoleném měsíci
uzavírané doklady se zobrazí před vlastním generování K1 v protokolu

2009.10.22a / 08:00
001) Sklad / K1
- doplněna cesta 805, obdobná jako cesta 806

2009.06.19a / 13:00
003) K1
- mimo agendu HP vyloučeny zápisy CenaPLC do číselníku zboží pro zboží 0-999 (suroviny)
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2009.04.20a / 07:00
001) K1 - upraveno generování protokolu

2009.03.24a / 09:00
001) Bilance skladu K1
- upraveno
- při generování je možné zaškrtnutím povolit:
- Parametry
- doba generování K1 prodloužena o 18%
- Generovat tabulku pro SQL rozbory
- doba generování K1 prodloužena o 105%
- Transakce
- doba generování K1 prodloužena o 97%
- při zaškrtnutí všech 3 voleb doba generování K1 prodloužena o 131%
- název tabulky generované pro SQL dotazy:
aaRMModdo_K1_rrrrmmddhhmmss
kde
aa je agenda
R je znak roku K1
MM je měsíc K1
od je den v měsíci od K1
do je den v měsíci do K1
rrrrmmdd je rok, měsíc a den generování
hhmmss je hodina, minuta a sekunda generování

2009.03.10b / 13:00
001) K1, K1 POS
- okno zvětšeno na 1000 x 720 bodů
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2008.11.12a / 17:00
003) K1, K1 POS
- doplněn na 2. obrazovce průvodce Přehled typů dokladů

2008.08.30b / 22:00
001) K1, K1 POS
- doplněna funkce
Označ vše
pro výběr všech tabulek ze zvoleného měsíce

2007.06.03a / 09:00
001) K1
- upraveno generování konečného PS souboru
- do PS souboru se nezapisují položky s nulovým množstvím i cenou

2007.06.02a / 13:00
004) K1, K1 POS
- doplněno zaškrtávací pole PDF pro povolení současného generování
bilance skladu do PDF - při velikosti sestavy v řádu stovek vět
může být generování PDF časově i paměťově náročné

2007.05.05b / 18:00
002) K1
- doplněn sklad 725 - K4/P4/Z4/O4/M4
003) K1 + K1POS
- nezpracovávají se ztratné obaly 1-6 a obal 0, ignorují se ve vstupním PS
a negenerují se do výstupního PS souboru
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2007.01.01b / 15:00
002) K1 + K1POS
- pro uživatele 112016 se nenabídne typ dokladu PA

2006.05.17a / 08:00
001) K1 / K1POS - neskladové položky
- pro zboží/služby/materiál, které mají charakter neskladových položek
(např. je účtována cena za hodinu, kilometr, ...), se v číselníku zboží
v záložce 5/Doplněk zaškrtne pole Neskladová položka
takto označené zboží potom nebude figurovat v K1/K1POS, ani v následných
SQL datech
- v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Rozbory je nutné zaškrtnout
pole K1 - ignorovat neskladové položky zboží
zaškrtněte rovněž pole:
K1 - tabulka
K1POS - tabulka
a v rámci generování bilance skladu se automaticky vytvoří tabulka
s výsledky K1 pro další zpracování (např. bilanci skladu za skupiny zboží)
aar_K1mmddhhmmss.FF2
kde je:
aar ... agenda a znak roku
mmdd ... měsíc a den
hhmmss ... hodina, minuta, sekunda

2005.07.19c / 20:00
005) Bilance skladu (K1)
- po generování dostupná vedle funkce Tisk také funkce Tisk - konečné zásoby

2005.07.14a / 09:00
003) K1
- implicitně zaškrtnuto Pokladny bez DPH
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2005.04.01d / 10:00
02) K1
- v názvu sestavy je uveden název firmy, agenda a agenda sklad
- upraveno stránkování pomocných sestav

2004.08.05c / 12:00
01) K1
- upraveno generování pro jakost 9

2004.07.20a / 23:00
01) K1
- ze zpracování lze vyloučit zboží v jakosti 9
- zaškrtávací políčko Jakost 9 v panelu 1/4

2004.07.15a / 12:00
01) K1
- ze zpracování lze vyloučit zboží v jakosti 9
- zaškrtávací políčko Jakost 9 v panelu 1/4

2003.03.14a / 08:00
01) K1
- pokud je celkový prodej MJ nulový, bere se jako výnos hodnota Prodeje v Kč
- testuje se:
VýnosKč = ProdejKč - ZatíženíKč
při rozdílu se do MSG souboru zapíše údaj uvozený '~'
- z příjmových dokladů se cesty >= 100 zpracují jako příjem (mimo 806/808/820)
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- z výdejových dokladů se cesty < 100 zpracují jako výdej

2003.03.13a / 12:00
01) K1
- doplněna cesta 600
- lze zvolit generování - označení souborů:
standardní
sklad 710
sklad 720
sklad 730

PS/ZZ/OZ/KK ... poč. stav/záporné zásoby/ovoce a zelenina/sestava K1
P1/Z1/O1/K1
P2/Z2/O2/K2
P3/Z3/O3/K3

Bilance skladu - K1
Funkce Bilance skladu slouží k podrobnému rozboru hospodaření na skladě / POS.
Funkce je dostupná
Sklad / Rozbory / Bilance skladu
a zjednodušená varianta pro POS:
POS / Bilance POS
obě funkce jsou dostupné také ostatními způsoby ovládání programu.
V úvodní obrazovce (obrazovka je v pravém horním rohu označena pořadím z celkového počtu obrazovek 1/4 znamená první obrazovka ze čtyř celkem) funkce Bilance skladu se vybere rok a měsíc, za který mý
být rozbor vygenerován.
Po zaškrtnutí pole Povolit omezení je možné dobu zpracování ve zvoleném měsíci omezit Ode dne Do
dne.
Po zaškrtnutí pole Jakost 9 rozbor pracuje i s jakostí 9, kterou jinak ignoruje (jakost 9 byla dříve
některými uživateli používána k pohybu a sledování vadného zboží - ovoce a zeleniny).
Po stisknutí tlačítka Další se zobrazí další obrazovka (2/4):
V levém sloupci je zobrazen seznam všech typů dokladů, které byly ve zvoleném měsíci pořízeny.
Zaškrrnutím pole před každým typem dokladu se typ dokladu zahrne do generování rozboru.
Při generování celkové bilance skladu by měly být zaškrtnuty všechny typy dokladů. Je možné ale např.
zvolit jen některé typy dokladů a získat tak přehled o pohybu zboží na nich. Např. pokud byla provedena
inventura zadáním do přijímacích listů začátkem ledna, je možné po zaškrtnutí typu dokladu PL (vpravo
od podtržítka) vygenerovat inventurní soupis zboží.
Pouze pro POS (Pokladní systém) slouží zaškrtávací pole:
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•
Pokladny bez DPH ... na pokladnách R1-R8/O1-O8/V1-V8 se standardně používá jako prodejní
cena cena 02 včetně DPH, na ostatních typech dokladů je ale použita cena (cena 01) bez DPH,
zaškrtnutím tak budou všechny ceny v bilanci skladu bez DPH
•
Ostatní doklady s DPH - opak předchozího, zaškrtnutím tak budou všechny ceny v bilanci
skladu včetně DPH
Na skladě je všechno zboží vedeno v cenách bez DPH.
Dále můžeme zaškrtnout pole:
•
Obaly ocenit cenou #00 - pohyb obalů se ocení vždy cenou z číselníku obalů (cena 00), jinak se
použije skutečná prodejní cena obalu.
Zpracování Bilance skladu K1
Bilance skladu pracuje tak, že zpracuje všechny doklady zvolených typů dokladů za zvolené období
(měsíc nebo kratší). Zpracovány jsou tzv. prvotní doklady, tedy skutečné nákupní a prodejní ceny.
Bilance skladu vychází z počátečního stavu zásob k 1. dni zvoleného období, k nim připočte všechny
příjmy a odečte všechny výdaje ve zvoleném období a výsledkem je konečný zůstatek zásob k
poslednímu dni zpracovávaného období a pohyby zboží ve zpracovávaném období.
Za celé zpracovávané období bilance skladu metodou váženého aritmetického průměru z počátečních
zásob a uskutečněných příjmů
stanoví tzv. zdrojovou cenu (průměrnou nákupní cenu, za kterou bylo ve zvoleném období zboží na skladě
k dispozici pro prodej). Tato zdrojová cena je potom použita k výpočtu zatížení skladu při prodeji zboží
(zatížení = zdrojová cena zboží x množství prodaného zboží) a stanovení průměrné dosažené marže při
prodeji.
Konečná zásoba zboží v Kč je stanovena jako zdrojová cena zboží * konečná zásoba v MJ.
Zpracování bilance skladu je měsíční (nebo za kratší období), bilance skladu po jednotlivých měsících na
sebe musí navazovat. K tomu slouží datový soubor *.PS, který se automaticky generuje k následujícímu
dni po konci období zpracování a obsahuje údaje o počátečním stavu zásob.
Při prvním generování, kdy takový datový soubor ještě neexistuje, se objeví hlášení:
Předpokládá se, že se vychází z nulového stavu skladu (při zahájení činnosti) nebo je počáteční
inventurní stav zásob skladu zadán k 1. dni v roce a nebo od zahájení zpracování.
Pokud jde o navazující K1 po již dříve generované, upřesní se jméno vstupního souboru *.PS v poli
•
Jméno vstupního souboru počátečních stavů k 1. dni zpracovávaného období a
Jméno generovaného souboru konečných zůstatků k poslednímu dni zpracovávaného obdobi je
oznámeno v dalším editačním poli.
Poznámka:
Konečné zůstatky k poslednímu dni zpracovávaného období = počáteční stav k 1. dni následujícího
období (po zpracovávaném období).
Příklad.:
pokud je zpracovávané období leden 2005, je bilancí skladu zpracován soubor počátečních stavů k
1.1.2005 a automaticky se vygeneruje soubor počátečních stavů k 1.2.2005 pro následující období, který
obsahuje konečné zůstatky skladu k 31.1.2005.
Po stisknutí Další se zobrazí obrazovka 3/4:
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která pouze informuje o průběhu generování bilance skladu.
Po stisknutí Další (po ukončení zpracování) se zobrazí obrazovka 4/4:
která v průběhu generováni zobrazuje další informace a po dokončení generování v dolní části zpřístupní 3
tlačítka:
•

Tisk - protokol - k prohlížení a tisku se nabídne sestava protokolu generování bilance skladu

•

Tisk - tisk bilance skladu

Př.:
Popis výpočtu bilance skladu:
Počáteční stav citronů (v souboru *.PS z předešlého období) byl 15,84 kg, 278,81 Kč, tedy 278,81 /
15,84 = 17,60 Kč/kg.
Během období bylo nakoupeno dalších 38,90 kg za 680,75 Kč, tedy 680,75 / 38,90 = 17,50 Kč/kg.
V daném období tak bylo k dispozici celkem 15,84 kg + 38,90 kg = 54,74 kg za celkovou cenu 278,81
Kč + 680,75 Kč = 959,56 Kč, tedy 959,56 / 54,74 = 17,53 Kč/kg, což je právě zdrojová cena (přesně
17,5294), za kterou bylo průměrně nakoupeno zboží určené k prodeji v daném období.
Prodáno bylo celkem 49,93 kg za celkem 1.060,68 Kč, tedy průměrná prodejní cena byla 1.060,68 /
49,93 = 21,24 Kč/kg. Prodané zboží bylo pořízeno (zatížení skladu) za cenu 49,93 kg (prodané
množství) x 17,5294 Kč/kg (průměrná cena, za kterou bylo zboží určené k prodeji pořízeno = zdrojová
cena) = 875,24 Kč. Při prodeji tak byl dosažen výnos 1.060,68 Kč (prodejní cena) - 875,24 Kč (náklady
na pořízení prodaného zboží) = 185,43 Kč (výpočet je proveden s větší přesností, tištěné údaje jsou
zaokrouhleny na halíře).
Podělíme-li 1.060,68 Kč (prodejní cena) / 875,24 Kč (náklady na pořízení prodaného zboží) = 1,21187 vyjde průměrná dosažená marže, t.j. 21,19 %. Případně 185,43 Kč (výnos) / 875,24 Kč (zatížení) =
0,21186, t.j. opět 21,19%.
Na konci období na skladě zůstane 15,84 kg (počáteční stav) + 38,9 kg (příjmy) - 49,93 kg (výdeje) =
4,81 kg
v ceně 4,81 kg (zásoba v kg) x 17,5294 Kč/kg (zdrojová cena) = 84,32 Kč.
Při zpracování by měl platit následující vzorec:
kde
PS... je počáteční stav Kč
P... je příjem Kč
zatizeni... je zatížení skladu Kč
KZ... je konečný zůstatek Kč

PS + P - zatizeni = KZ

V uvedeném případě platí, protože platí: 278,81 + 680,75 - 875,24 = 84,32
Pro správný výpočet bilance skladu je nutné zabezpečit, aby na začátku žádného období nebyla zásoba
nějakého zboží záporná. K ní může dojít např. pokud nejsou pořízeny všechny doklady, ke zboží, které
se prodává ještě není příjem (např. u prodejců ovoce a zeleniny pro smlouvání vadnosti zboží) nebo dojde
k záměně čísel podobných druhů zboží. Při takovém stavu by měly být údaje upraveny nebo doplněny,
případně by měly být doplněny doklady (dodací list na partnery 806000 - manka, 808000 - škody nebo
820000 - přebytky), které dokladový stav skladu narovnají na skutečný inventurní.
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•
Tisk - konečné zásoby - přehled jen konečných zásob zboží na konci období - pro uvedený
příklad:

20.65 K1 - algoritmus
FAQ - Bilance skladu - K1 - kdy je bilance skladu správná
- rozdíl mezi K1 pro sklad a POS je v tom, že na skladě se pracuje
pouze s cenami bez DPH, na POS je na pokladních dokladech Rx/Ox/Vx cena včetně DPH
a při generování K1 se musí odečíst a na všech ostatních výdajových dokladech POS
(DL, FA, ...) MUSÍ být uvedena cena bez DPH - už při zadání řádku dokladu se případná
použitá cena včetně DPH MUSÍ do řádku zapsat bez DPH! Je proto velmi důležité
ověřit používané případy typů cen na ostatních výdajových dokladech tak, aby se
do řádku dokladu zapsala cena VŽDY bez DPH - tak se s ní bude pracovat v K1
- po generování K1 jsou dostupné následující funkce:
Tisk - konečné zásoby
... je uveden je řádek KZ
Př.:
===========================================================================
========================
Číslo Z/O
MJ
Kč
Kč/MJ
Zatížení Kč
Výnos Kč Marže %
===========================================================================
========================
11107 KZ
-14 000.92
-105 706.95
7.55
50 742.95
6 569.53
12.95

... ve sloupci MJ NESMÍ být záporné hodnoty
... ve sloupci Kč NESMÍ být záporné ANI NULOVÉ hodnoty
Tisk - protokol
... podrobně projděte - neměl by obsahovat žádné zápisy
Tisk OZ
- Tisk - konečné zásoby jen pro ovoci a zeleninu - čísla zboží 1xxxx - 4xxxx
SQL
... analýza vygenerované K1 pomocí SQL
Tisk
- na konci sestavy K1 je uvedeno:
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Účetní rozdíl KZ
... měl by být nulový
Seznam položek s nulovou konečnou zásobou v MJ a nenulovou cenou - PS
Seznam položek s nenulovou konečnou zásobou v MJ a nulovou cenou - PS
Seznam položek s nulovou konečnou zásobou v MJ a nenulovou cenou - KZ
Seznam položek s nenulovou konečnou zásobou v MJ a nulovou cenou - KZ
Seznam položek s nulovou konečnou zásobou v MJ a nenulovou cenou - KZ - součty
... všech 5 seznamů by mělo být prázdných
- v okně SQL jsou dostupné následující informace:
- K1
... tabulkový tvar aktuálně vygenerované K1
- K1 za skupiny
... tabulkový tvar aktuálně vygenerované K1 - zboží sloučeno za skupiny zboží
- K1 za skupiny skupin
... tabulkový tvar aktuálně vygenerované K1 - zboží sloučeno za skupiny skupin zboží
- Záporné zásoby
... MUSÍ být prázdné
- Záporná cena
... MUSÍ být prázdné
- Záporné výnosy
- jen informace o ztrátě z prodeje
- Rozdíl účetní / Ceny
... MUSÍ být prázdné pro účetní rozdíl
... po spuštění funkce Ceny se vygeneruje seznam zboží, které má zdrojovou cenu
použitou v K1 mimo interval poloviny až dvojnásobku poslední nákupní ceny
z karty zboží a existuje tak možnost, že není zdrojová cena správná
posuďte správnost uvedených zápisů
- Nulová zdrojová cena
... MUSÍ být prázdné
- Záporná zdrojová cena
... MUSÍ být prázdné
- Znaménko
... MUSÍ být prázdné
- Chyba K1
... MUSÍ být prázdné
- pokud existují v K1 některé z výše uvedených nesrovnalostí je nutné
nejprve nesrovnalosti opravit ve vstupních datech a případné vytvořit opravné doklady
a sestavu K1 vygenerovat znovu, dokud nebude bez výše uvedených nesrovnalostí
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- v K1 musí platit rovnice:
PS/MJ + příjmy/MJ - výdeje/MJ = KZ/MJ
PS/Kč + příjmy/Kč - zatížení_výdejů/Kč = KZ/Kč
- možné problémy ve vstupních datech
- storno příjmu se MUSÍ provést záporně na příjmovém dokladě a nikoliv kladně
na výdajové dokladě
- problémem je storno výdeje zboží, které není na skladě - v tomto případě
protože jde o výdej a zdrojová cena se tedy nepočítá, je nutné brát poslední zdrojovou
cenu z karty zboží, aby se správně ocenila konečná zásoba
- veškeré použité zboží, obaly a skupiny MUSÍ při generování K1 existovat
v odpovídajících číselnících - chybějící by měly být uvedeny v protokolu K1
- přecenění zboží se MUSÍ provádět na příjmovém dokladu, protože se u něho
mění zdrojová cena
- sestavy K1 na sebe po měsících navazují a jakýkoliv neřešený problém se tak
projeví a často i podstatněji i v dalších měsících
výsledkem K1 by tedy měl být seznam zboží s kladnou nenulovou zásobou správně
oceněný nenulovou cenou
jen tak budou výsledky správné a reálné

FAQ - Bilance skladu - K1 - poznámky
Zdrojova cena se v K1 pocita podle nasledujiciho algoritmu:
ZdrojovaCena:=(KC820+KCPS+KC90+KC91+KC99+KCP+KC02+KC27+KC30+KC31+KC32+KC33
+KC34+KC35+KC36+KC37+KC38+KC39)/
(MJ820+MJPS+MJ90+MJ91+MJ99+MJP+MJ02+MJ27+MJ30+MJ31+MJ32+MJ33+MJ34+MJ35
+MJ36+MJ37+MJ38+MJ39)
- zdojova cena je pocitana jako podil celkovych obratu korun na prijmu
a odpovidajicich mnozstvi
- je to tedy podil zdroju (pocatecni stav + co bylo prijato) v Kc a mnozstvi
- prijmove cesty jsou nasledujici:
PS - pocatecni stav - tim je konecny zustatek z predchoziho mesice
P - pohyby na prijmovem dokladu (prijimaci list) bez ohledu na cislo partnera
02,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,90,91,99 - prijmy na uvedenych cestach
820 - prebytky
- vysledek se zaokrouhli na 4 platna desetinna mista
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- v ciselniku zbozi se dale vazenym aritmetickym prumerem pri kazdem prijmu
a storno vydeji pocita ZdrojovaCena z aktualnich ZasobaKc a ZasobaMJ,
tato zdrojova cena se pouzije v K1 pouze tehdy, pokud je zdrojova cena
pocitana v K1 nulova (neni PS ani prijem a je napr. jen storno vydeje)
- K1 sedi presne na napocty, pokud se K1 provadi po kazdem
pohybu, stejne jako napocty
- Prodej Kc = Zatizeni Kc + Zisk Kc
- Marze proc = Zisk Kc / Zatizeni Kc * 100.0
= (Prodej Kc / Zatizeni Kc - 1.0) * 100.0
K1 je bilance skladu a vysledkem by mel byt fyzicky stav obalu a zbozi
na sklade, ten se take pak narovnava na fyzickou inventuru pri inventure.
V K1 se bere PL automaticky jako prijem a DL automaticky jako vydej bez ohledu na cislo partnera
(1-99999 dodavatel, vetsi odberatel)
pro zboží 98880-5 by pro generování K1 mělo stačit u všech těchto karet zboží
v záložce Uživatel. cca. uprostřed dole, zaškrtnout Neskladová položka a
pak ještě musí být zaškrtnuto v Konfigurace / 2. Sklad ... / Rozbory pole
K1 - ignorovat neskladové položky zboží.
98880 Vadnost 0%
98881 Vadnost 9%
98882 Vadnost 19%
98883 Překlasifikace mléčky 0%
98884 Překlasifikace mléčky 9%
98885 Překlasifikace mléčky 19%
u zboží nastavte DPH a zaškrtněte Neskladová položka (pole VychoziCena v Z)
- neskladové položky - v kartě zboží zaškrtnuto Neskladová položka v záložce Uživatel
(pole v tabulce zboží: VychoziCena) - jsou v K1 ignorovány
může jít o speciální zboží 9876x, 9877x a 9888x

20.66 K1 - SQL
2009.11.25a / 00:00
001) K1 - tabulka K1 pro SQL
- doplněno
- v tabulce K1 doplněna 4 nová pole z číselníku zboží:
C10 - Cena01
C11 - Cena02
C12 - ZdrojovaCena
C13 - PosledniNakupniCena
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- na závěr sestavy K1 je uveden přehled použitých neskladových položek
- na závěr sestavy K1 je uveden opis protokolu o generování K1
- v okně SQL doplněny 2 nové funkce:
- Chyba K1
ověření principu bilance skladu pro každé zboží
PS/MJ + příjmy/MJ - výdeje/MJ = KZ/MJ
PS/Kč + příjmy/Kč - zatížení_výdejů/Kč = KZ/Kč
- Rozdíl účetní / Ceny
... po spuštění funkce Ceny se vygeneruje seznam zboží, které má zdrojovou cenu
použitou v K1 mimo interval poloviny až dvojnásobku poslední nákupní ceny
z karty zboží a existuje tak možnost, že není zdrojová cena správná
posuďte správnost uvedených zápisů
SQL - základní SQL pro všechna pole tabulky K1
SELECT
Cislo AS AutoInc1,
ZmenaDatum AS Datum,
(case when Abs(F01)>0.00099 then C01/F01 else 0.0 end) AS KcMJ,
C01 AS Kc,
C02 AS ZdrojovaCena,
C03 AS Rozdil1,
C04 AS Rozdil2,
C05 AS CenaObalu,
C06 AS ZdrojovaCena2,
C07 AS Zatizeni,
C08 AS Vynos,
C09 AS PC,
C10 AS ZCena01,
C11 AS ZCena02,
C12 AS ZZdrojovaCena,
C13 AS ZPosledniNakupniCena,
F01 AS MnozstvitMJ,
F02 AS DPH,
F03 AS Marze,
I01 AS Rok,
I02 AS Mesic,
I03 AS DenOd,
I04 AS DenDo,
I05 AS Jakost9,
I06 AS Cesta,
I07 AS CisloZbozi,
I08 AS K1Sklad,
I09 AS SkupinaZbozi,
// -9=obal, -5=soucty
I10 AS NeskladovaPolozka,
// 1=neskladova polozka
I11 AS TypK1,
// 1=K1
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I12 AS Skupina2,
S0801 AS ZO,
// Zbozi / Obal
S0802 AS MJ,
S0803 AS Pohyb,
S0804 AS Druh,
S0805 AS ZO2,
// Zbozi / Obal
S3201 AS NazevZbozi,
S3202 AS Nadpis,
S3203 AS NazevSkupinyZbozi,
S3204 AS NazevSkupiny2
FROM
K1
- název skutečné tabulky přejmenován na K1
Druh:
O1 C E L K E M Obaly - láhve vratné
O2 C E L K E M Obaly - mimo láhve vratné
O3 C E L K E M Obaly
X ... obal/zboží
Z1 C E L K E M Zboží - OZ - 10000-49999
Z2 C E L K E M Zboží - VPZ
Z3 C E L K E M Zboží
Z4 C E L K E M
Z11 C E L K E M Zboží - OZ - 10000-19999
Z12 C E L K E M Zboží - OZ - 20000-29999
Z13 C E L K E M Zboží - OZ - 30000-39999
Z14 C E L K E M Zboží - OZ - 40000-49999
ZHP C E L K E M Zboží - OZ - 100-999

Pohyb:
KZ ... konečná zásoba
P ... příjem
PS ... počáteční stav
V ... výdej na sledované cestě
VV ... výdej ostatní
SQL pro nalezeni rozdilu MJ nebo Kc za zbozi
SELECT
CisloZbozi,
NazevZbozi,
xMJ AS RozdilMJ,
xKc AS RozdilKc
FROM
(
SELECT
CisloZbozi,
NazevZbozi,
SUM(MJPS+MJP-MJV-MJVV-MJKZ) AS xMJ,
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SUM(KcPS+KcP-KcV-KcVV-KcKZ) AS xKc
FROM
(
SELECT
CisloZbozi,
NazevZbozi,
(case when Pohyb='PS' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJPS,
(case when Pohyb='P' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJP,
(case when Pohyb='V' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJV,
(case when Pohyb='VV' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJVV,
(case when Pohyb='KZ' then MnozstvitMJ else 0.0 end) AS MJKZ,
(case when Pohyb='PS' then Kc else 0.0 end) AS KcPS,
(case when Pohyb='P' then Kc else 0.0 end) AS KcP,
(case when Pohyb='V' then Zatizeni else 0.0 end) AS KcV,
(case when Pohyb='VV' then Zatizeni else 0.0 end) AS KcVV,
(case when Pohyb='KZ' then Kc else 0.0 end) AS KcKZ
FROM
(
SELECT
ZO,
CisloZbozi,
Pohyb,
Cesta,
MnozstvitMJ,
Kc,
KcMJ,
Zatizeni,
Vynos,
Marze,
NazevZbozi
FROM
(
SELECT
(case when Abs(F01)>0.00099 then C01/F01 else 0.0 end) AS KcMJ,
C01 AS Kc,
C07 AS Zatizeni,
C08 AS Vynos,
F01 AS MnozstvitMJ,
F03 AS Marze,
I06 AS Cesta,
I07 AS CisloZbozi,
S0801 AS ZO,
// Zbozi / Obal
S0803 AS Pohyb,
S0804 AS Druh,
S3201 AS NazevZbozi
FROM
K1
) AS x
WHERE
(Druh='X')
) AS xx
) AS xxx
GROUP BY
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CisloZbozi,
NazevZbozi
) AS xxxx
WHERE
(CisloZbozi<>0) AND
((ABS(xMJ)>0.00099) OR (ABS(xKc)>0.0099))
- název skutečné tabulky přejmenován na K1

2006.05.17b / 16:00
001) K1 / K1POS - SQL rozbor
- tlačítko SQL po dokončení generování K1
- otevře se okno K1 SQL, které v 7-mi záložkách zobrazuje následující
data z posledni K1 / K1POS:
- data ze zobrazené záložky lze tisknout a 2 způsoby exportovat
- K1
- data z aktuální bilance skladu
- K1 za skupiny´
- za skupinu zboží
- K1 za skupiny 2
- za skupinu skupin zboží - v číselníku skupin zboží lze v poli Skupina
nastavit skupinu skupin, t.j. zboží rozdělené do skupin dále sloučit
přiřazením několika skupin do společné skupiny skupin
- Záporné zásoby
- přehled záporných zásob MJ, zásoby by měly být vždy nezáporné
- Záporná cena
- přehled záporných cen, měly by být vždy kladné, nikdy by neměl nastat
případ, kdy je u konečné zásoby MJ a Kč rozdílné znaménko - to vždy svědčí
o chybné skladové operaci, např. přecenění
- Záporné výnosy
- přehled ztrátových položek
- Rozdíl
- rozdíl je nenulový pouze v případě chybných skladových operací - pro
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zobrazené zboží je nutné projít jeho jednotlivé pohyby
- oprávnění
8370 K1SQL - Export
8371 K1SQL - Export 2
8372 K1SQL - Tisk

2005.10.27a / 12:00 BETA
001) Konfigurace
- Sklad/POS / Rozbory
- K1 tabulka
- K1POS tabulka
... zapnutí výstupu bilance skladu do tabulky pro SQL

2005.10.04d / 21:00 BETA
001) Bilance skladu - K1 + K1POS
- výsledky se ukládají při generování do tabulky
asr_K101 ... K1
asr_K102 ... K1 POS
kde as je agenda sklad
r je rok

20.67 K1 - Tabulky
===================================================
K1
--------------------------------------------------Druh: MUSTR01
Typ: MUSTR01
Název: K1 - Bilance skladu
Soubor: asrxxyyzz_K1_RRRRMMDDHHMMSS
Funkce: Sklad / Rozbory / Bilance skladu
Funkce: POS / Bilance POS
===================================================
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20.68 K1 za skupinu zboží
FAQ - Bilance skladu K1 za např. skupinu zboží
- je NUTNÉ sečítat údaje v K1 za zboží odpovídající dané skupině, tak jako
se to dělá v případě celkových součtů K1 za jednotlivé skupiny zboží
NELZE např. nahradit číslo zboží čísle jeho skupiny a generovat K1
za skupiny místo zboží
Důvod:
mám 2 zboží se stejnou skupinou
P1Kč, P1MJ - příjem zboží 1
P2Kč, P2MJ - příjem zboží 2
KZ1MJ
- konečná zásoba MJ zboží 1
KZ2MJ
- konečná zásoba MJ zboží 2
konečnou zásobu zboží v Kč vypočtu postupem:
PKč / PMJ * KZMJ
tedy konečnou zásobu v MJ ocením průměrnou cenou všech příjmů
konečnou zásobu obou zboží za skupinu tedy určím jako součet KZKč obou zboží:
a) (P1Kč / P1MJ * KZ1MJ) + (P2Kč / P2MJ * KZ2MJ)
kdybych ale postupoval tak, že počítám vše přímo dohromady za skupinu zboží, dostanu:
b) (P1Kč + P2Kč) / (P1MJ + P2MJ) * (KZ1MJ + KZ2MJ)
a tedy zcela jiný výsledek - pro ověření použiji dosazení konkrétních čísel:
a) (11/12*13)+(21/22*23) = 33,8712
b) (11+21)/(12+22)*(13+23) = 33,8823
Závěr - pokud chci určit bilanci skladu za několik konkrétních zboží, MUSÍM
sečítat bilanční údaje za jednotlivá konkrétní zboží a ne brát
několik konkrétních zboží jako nějaký souhrn a počítá bilanci až
za tento souhrn

20.69 Komisní prodej
2010.09.29a / 00:00
002) Sklad
- doplněny 2 nové doklady určené pro komisní prodej:
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Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}
Komise - Faktura [KF] {V/0/245}
doplněna nová oprávnění:
8738 Sklad - KD - Komise - Dodací list
8739 Sklad - KF - Komise - Faktura
- doklad KD - Komise - Dodací list slouží pro výdej zboží ze skladu na komisní prodej
komisnímu odběrateli
- doklad KF - Komise - Faktura slouží k vystavení daňového dokladu za prodané komisní zboží
bez odpočtu ze zásob
- připravujeme rozbory a vyhodnocení komisního prodeje
- oba doklady je prozatím nutné zvolit z Menu programu
Sklad / Doklady / Výdejový doklad
dole
připravujeme výběr i pomocí ikony, stromu a rychlé volby
- pro nové doklady se nastaví mustry - implicitně systémové -244 a -245
- v Servis / Konfigurace se nastaví:
2. Sklad/POS
- Šablona/mustr / Šablona/mustr
Komise - DL
Komise - FA
- Šablona/mustr / Šablona/mustr - Drogerie
Komise - DL
Komise - FA
- Šablona/mustr / Třídění řádků
KD
KF
- Datum / Datum #5
Komise - DL
Komise - FA
- Datum / VS
KF - Komise FA
- Datum / VS - Drogerie
KF - Komise FA
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3. POS
- DPH
KD - Komise - Dodací list
KF - Komise - Faktura
4. Účto
- Import deníku
K - komise - faktura [KF]
- Sklad zaúčtování
KD
KF

20.70 Konfigurace
2011.12.03c / 15:00
002) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
- vedle Cena MJ v trojpoli doplněno nové lokální zaškrtávací pole
Nezobrazit Počet obalů v trojpoli
- lze tak např. nastavit jen zobrazení prostředního pole Počet MJ např.
pro zadání hmotnosti masných výrobků

2011.12.03c / 15:00
003) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
- doplněno zaškrtávací pole - síťový parametr
Nepovol doplnění zboží 987xx

2011.07.23a / 00:00
002) Servis / Konfigurace / 2. Sklad ... / Definice sloupců
- v Seznam dokladů - síťové + lokální doplněn sloupec
26 - VS (UDispecer)
jde o pole Zálohově zaplaceno / VS v Hlavičce skladového dokladu
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2011.07.15b / 16:00
001) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Omezení
- v poli Cena MJ povolena maximální cena MJ 9.999.999,99 Kč
- může být nutné upravit mustr skladového dokladu

2011.03.28d / 15:00
001) Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Definice sloupců
- Seznam dokladů - síťové + lokální
doplněny sloupce:
21 - Základ 0
22 - Základ 1 (snížená sazba DPH)
23 - Základ 2 (základní sazba DPH)
24 - DPH 1 (snížená sazba DPH)
25 - DPH 2 (základní sazba DPH)
šířka sloupce je shodná jako u sloupce 20
údaje se do sloupců doplní až po tisku dokladu dokladu
(stačí na obrazovku) nebo při Virtuálním tisku (např. při generování
bilance skladu K1, kdy se virtuálně vytisknou a uzavřou všechny
zpracovávané doklady)

2008.10.15a / 12:00
001) Servis / 2. Sklad/POS / Seznam dokladů síťové + Seznam dokladů lokální
doplněna možnost vybrat sloupce:
20 - Zatížení prodejny (CastkaPoslednihoSmiru)
pro tento nový sloupec je v záložce Šířka možné definovat šířku
002) Servis / 2. Sklad/POS / Řádky dokladu síťové + Řádky dokladu lokální
doplněna možnost vybrat sloupce:
25 - DPC (Cena palety)
26 - Marže DPC (HmotnostPaletyG)
pro tyto nové sloupce je v záložce Šířka možné definovat šířku
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2008.06.06b / 14:00
001) Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
- doplněn síťový zaškrtávací parametr (vpravo uprostřed)
Potlačit zápisy obalů do pohybů - tabulky Z_00 a ZP00
pro uživatele 112016 je parametr automaticky zapnut

2005.01.03b / 18:00
01) Servis / Konfigurace / Firma / Základní údaje
- doplněny parametry:
- Fulltext
- Fulltext lokální
při zaškrtnutí se vyhledává zboží v řádku skladového/POS dokladu
fulltextově (kdekoliv v textu), jinak tak jako dříve od zadaného
řetězce zleva

2004.10.04b / 12:00
1) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady
- Testovat max. cenu zboží ... pole Double_01
... při pořízení dokladu
2) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Číselníky
- Požadovat Cenu 01
- Požadovat Cenu 02
... při opuštění editace zboží

2000.09.18a / 08:00
- v Servis / Konfigurace doplneny parametry:
- Dalsi / Omezeni:
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- maximalni hodnoty pro nasledujici zadavana pole (spravnym nastavenim se podstatne
omezi moznost zadani nesmyslu):
skupina zbozi
cislo zbozi
cislo obalu
egalizace
*
pocet obalu
*
cena obalu
*
cena MJ
tara
*
vada
*
mnozstvi MJ
*
cislo partnera
u poli oznacenych '*' lze navic nastavit pocet desetinnych mist

2000.03.24a / 12:00
04) Do konfigurace doplnena zalozka Dalsi ...
- Doklady / VS
- ciselna rada variabilnich symbolu (k cislu se pricte cislo
dokladu) pro nasledujici vydajove doklady:
FA - faktura
HO - hotove
VP - doklad na vlastni prodejnu
CA - cash
FR - faktura z rozvozu
HR - hotove z rozvozu
PA - paragon
ZJ - zjednoduseny danovy doklad
DD - danovy dobropis
DV - danovy vrubopis
EX - doklad na export
FP - proforma faktura
FZ - zalohova faktura
PO - doklad o pouziti
pro FA,HO,CA zaroven zruseno nastaveni v zalozce Doklady
- Doklady / VS Drogerie
- ciselna rada variabilnich symbolu (k cislu se pricte cislo
dokladu) pro stejne typy dokladu pro Drogerii
- Doklady / Mustry
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- pro kazdy z 36 typu dokladu cislo mustru z databaze reportu
1 az 999999999 ... ze systemove databaze reportu
-1 az -999999999 ... z uzivatelske databaze reportu
---> nutno doplnit do uzivatelske databaze reportu vlastni upravy
mustru dokladu pro pozadovane typy dokladu !!!
mustry jsou nove primo v kodu 1250 a je nutne je tedy
z puvodnich rucne upravit; ramecky jsou nahrazeny znaky
- implicitni nastaveni cisel mustru dokladu:
100 ?? Mustr neexistuje
101 CA Prodej CASH
102 DD Daňový dobropis
103 DL Dodací list
104 DP Dodací list na přesun
105 DR Dodací list z rozvozu
106 DV Daňový vrubopis
107 EX Doklad na export
108 FA Faktura
109 FD Dávková faktura
110 FP Proforma faktura
111 FR Faktura z rozvozu
112 FZ Zálohová faktura
113 HO Prodej za hotové
114 HR Hotově z rozvozu
115 OD Objednávka dodavateli
116 OO Objednávka odběratele
117 PA Paragon
118 PB Přijatý paragon
119 PD Výdajový pokladní doklad
120 PE Přijatý doklad z importu
121 PF Přijatá faktura
122 PH Přijatý doklad za hotové
123 PJ Přijatý zjednodušený daňový doklad
124 PL Přijímací list
125 PO Doklad o použití
126 PQ Příjmový pokladní doklad
127 PR Přijatá reklamace
128 PV Přijatý daňový vrubopis
129 PW Přijatá proforma faktura
130 PX Přijímací list z přesunu
131 PY Přijatý daňový dobropis
132 PZ Přijatá zálohová faktura
133 RE Reklamace
134 RL Rozvozový list
135 VP Doklad na vlastní prodejnu
136 ZJ Zjednodušený daňový doklad
198 HRUDPCFA - FA pro DPC
199 HRUDPCHO - HO pro DPC
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20.71 Kontrola RL
2006.07.25c / 14:00
002) Doplněna oprávnění:
8398 Kontrola RL - Generuj
8399 Kontrola RL - Tisk - pohyby
8400 Kontrola RL - Tisk - součty/CenaMJ
8401 Kontrola RL - Tisk - součty/J
8402 Kontrola RL - Tisk - součty/Zboží
8403 Kontrola RL - Tisk - kontrola rozvozu

20.72 Kopie vystaveného dokladu
2019.11.11b / 11:00
001) 1540 - SKL - Kopie dokladu - datum přihlášení
- pro uživatele 112016
- Datum dokladu a DatumUskZdPl se nastaví na datum přihlášení, podle datumu dokladu se nastaví
i Datum splatnosti

2019.11.01a / 00:00
001) 1520 - 1270 + kopie Poznámka velká
- pro uživatele 112016
- při kopii dokladu se kopíruje i Poznámka velká - pole BlobMemoPoznamka

2019.10.31a / 00:00
002) 1270 - Kopie vystaveného dokladu
- pro uživatele 112016
- v řádcích dokladu na pravé tlačítko myši
- nová funkce:
Kopie dokladu
oprávnění: 8894 Sklad - Radky - prave - Kopie dokladu
- do kopie dokladu se z řádků původního dokladu přenese:
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- max. 999 řádků
- pole:
CisloZbozi
MnozstviMJ
CenaMJ
- v hlavičce dokladu se nastaví aktuální datum dokladu
- z hlavičky dokladu se přenesou pole:
DruhDokladu
CisloPartnera
RL
Auto
Ridic
Soupis
CisloListu
Poznamka
- po dokončení kopie se přepne záložka do seznamu dokladů, kde je již nahoře vidět nově
vytvořený doklad

20.73 Logio
2021.12.14b / 10:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 4280 - Logio - WAREHOUSE_PRODUCT
- zrušena transakce při generování
- doplněno logování

2021.12.08a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 4130 - Logio - objednávka
- do importu dokladu doplněna volba 4 - Logio
- Př. vstupního souboru Logio:
===================================================
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cislo_skladu;cislo_prodejny;cislo_produktu;objednane_mnozstvi;objednane_mnozstvi_bez_zaokrouhleni;
datum_objednani;datum_doruceni
"1";"137329";"60088";"6";"1";"2021-12-06";"2021-12-07";
"1";"137329";"60135";"6";"1";"2021-12-06";"2021-12-07";
"1";"137329";"60199";"6";"1";"2021-12-06";"2021-12-07";
===================================================

2021.11.24a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 4050 - Logio - P nové pole - Váhy
- použito pole: Double_09
- Karta partnera / Další parametry/P211 / Logio / zaškrtávací pole Váhy
- SQL:
SELECT
Cislo,
Nazev,
Round(Double_09) AS Vahy
FROM
HR__P200
WHERE
Abs(Double_09-1.0)<0.0099
003) 4060 - Logio - WAREHOUSE - nový sloupec - hruska_digital_scales
004) 4070 - Logio - PRODUCT - nový sloupec - hruska_weighted_product
005) 4080 - Logio - PRODUCT - nový sloupec - hruska_id_valid_from YYYY-MM-DD
- použito pole: PocatecniStavDatum
- SQL:
SELECT
Cislo,
PocatecniStavDatum AS DatumVytvoreni
FROM
HR__Z201
WHERE
PocatecniStavDatum > CAST('2021-11-23 00:00:00' AS TIMESTAMP)

2021.10.29c / 17:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
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002) 3700 - Logio - 1_WAREHOUSE_PRODUCT_REDISTRIBUTION.csv
- dle zadání
003) 3710 - Logio - WAREHOUSE_PRODUCT_REDISTRIBUTION_SET.csv
- dle zadání

2021.10.05a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3610 - Logio - Promo - změna
1) vyřazení warehouse_id
2) hruska_promo_mandatory
L nenulové ... A,B
K nenulové ... A,B,C,D

2021.09.29a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3340 - Logio - PROMOTION_PRODUCT_WAREHOUSE
- doplněno dle zadání
- soubor promo.csv nahrán na FTP Logio - ten prosím aktualizujte
podobně jako kategorie.csv
neaktualizujte prosím zaslaný XLSX soubor

2021.09.24b / 09:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3330 - Logio - future_delivery
- upraveno dle zadání

2021.09.24a / 00:00
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001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3320 - Logio - future_delivery
- upraveno dle zadání

2021.09.23a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3310 - Logio - WAREHOUSE_CATEGORY
- upraveno dle zadání

2021.09.22a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO síť Hruška
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3250 - Logio - transaction_id - úprava
003) 3240 - Logio - future_delivery - v budoucnu
004) 3230 - Logio - typ transakce

2021.09.15a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3140 - Logio - PRODUCT_CATEGORY drogerie 1000000-9999999
- upraveno dle zadání

2021.09.13b / 15:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3040 - Logio - unikátní ID - inkrement x full
- transaction_id
- upraveno dle zadání

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

2021.09.09a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3090 - Logio - Category
- upraveno dle zadání
003) 3060 - Logio - Groupování transakcí
- upraveno SQL pro generování transakcí
004) 3070 - Logio - Suplier
- v CSV pro pole name se místo znaků ",',\,; použije znak tečka .
005) 3080 - Logio - Future_delivery
- upraveno dle zadání
009) 2680 - TRANSACTION MO - groupování i podle CisloDokladu
- není požadováno

2021.07.28a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
2960 - Logio - FUTURE_DELIVERY.csv

2021.07.27a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
2940 - Logio - nové pole hruska_ordered_amount v řádcích dokladu
... zapisuje se Původní množství při importu objednávky
... uloženo v Int32 poli UVychystavac2 jako stonásobek množství

2021.07.26a / 00:00
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001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
2920 - Logio - doplnění WAREHOUSE_CATEGORY o VO
- tabulka WAREHOUSE_CATEGORY doplněna o VO

2021.07.20a / 00:00
003) Logio - 4 tabulky CATEGORY
2870 - Logio - CATEGORY_TYPE
2880 - Logio - CATEGORY
- načte a použije KATEGORIE.csv z FTP Logio
2890 - Logio - PRODUCT_CATEGORY
2900 - Logio - WAREHOUSE_CATEGORY
2840 - Logio 3 - 2021.07.09
- generování všech 4 tabulek CATEGORY
- viz předchozí 4 zápisy

2021.07.09a / 00:00
004) Upraven plánovač - Logio PRODUCT.csv
2810 - Logio - PRODUCT.csv - časovač

2021.06.24a / 14:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
2710 - Logio - WAREHOUSE - 137001-137998

2021.06.23b / 17:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
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- ostatní požadavky dle ASANA
- čekám na upřesnění zadání:
2680 - TRANSACTION MO - groupování i podle CisloDokladu

2021.06.23a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
Čekám na doplnění
2430 - TRANSACTION - number_of_receipts
2480 - TRANSACTION - number_of_receipts
2490 - TRANSACTION - pocet transakci, ktere se sgrupovaly
2560 - WAREHOUSE_PRODUCT - available_supply
2520 - WAREHOUSE_PRODUCT - stock_price
Hotovo - 2021.06.23
2510 - TRANSACTION - extreme_sales_type_id
2540 - WAREHOUSE_PRODUCT - vat_in_percent
2350 - Logio1 - stock_price
2320 - Logio1 - promo_sale
2550 - WAREHOUSE_PRODUCT - physical_supply 2x
2370 - Logio1 - supplier_id
2500 - TRANSACTION - supplier_id
2530 - WAREHOUSE_PRODUCT - sale_price
2440 - TRANSACTION - mj
2570 - WAREHOUSE_PRODUCT - \n

2021.06.10a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
2380 - Logio - Rozbory POS - Generuj rozbor
2390 - Logio - názvy souborů 137764_TRANSACTION
2400 - Logio - zboží 9888x
2410 - Logio - přejmenování názvů souborů

2021.06.09a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
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002) Logio 2 - VO
2360 - Logio1 - znak \n
2220 - Logio VO - plánovač 22:00
2230 - Logio VO - SUPPLIER
2240 - Logio VO - TRANSACTION
2250 - Logio VO - WAREHOUSE
2260 - Logio VO - ID
2270 - Logio VO - Číselník partnerů
2280 - Logio VO - WAREHOUSE_PRODUCT
2290 - Logio VO - PRODUCT
003) Logio 1 - MO
2310 - Logio1 - transaction_type_id
2330 - Logio1 - vat_in_percent
2340 - Logio1 - 98***, 99999

2021.05.27c / 13:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
- 2194 - TRANSACTION_137XXX_start.txt

2021.05.27b / 12:00
003) Logio
- 2193 - Logio - TRANSACTION_137xxx_full.csv

2021.05.27a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
- 2193 - Logio - TRANSACTION_137xxx_full.csv

2021.05.26a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

002) Logio
- unikátní UID nastaveno na přičítání 1

2021.05.25a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Logio
2174 - Logio - Transaction Full
2175 - Logio - Transaction
2181 - Logio - TR - obrátit znaménko amount
2189 - Logio - posledních 5 dnů
2179 - Logio - TR - transaction - změny
2182 - Logio - TR - groupovat
2188 - Logio - aktuální den a 5 předchozích
2187 - Logio - neaktivní v Rozbory POS pokud není v INI
2186 - Logio - Servis - Data - neaktivní tlačítka mimo Admin
2178 - Logio - Unikátní ID - číselně

2021.05.24a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2176 - Logio - Rozbory POS - checkbox Logio - spustit
2177 - Logio - warehouse_product - změny
2180 - Logio - TR - 5-ti a 7-mi místné zboží Hruška
2183 - Logio - TR - extreme_sale_type_id

2021.05.21a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2173 - Logio - Funkce Logio vázat na Logio/INI
- pokud není zaškrtnut v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS vpravo dole
síťový parametr
Logio
nejsou dostupné funkce Logio v
Servis / Data / Doplnění dat / Logio
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2021.05.20a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2170 - Logio - Nová pole číselník Z
- Servis / Číselníky / Číselník zboží
- karta partnera / Další parametry/Z211 / Logio
- Kategorie
v Z201 Int32 pole UcetNaklad ... 5 míst
- Předchůdce
v Z201 Currency pole AkcniCenaSDPH ... 7 míst
- Povinný sortiment ... 1 znak
- v Z201 číselné pole 0-255 TypCenoveSkupiny00
- Foceno ... 5 znaků
- v Z201 5x číselné pole 0-255
TypCenoveSkupiny01
TypCenoveSkupiny02
TypCenoveSkupiny03
TypCenoveSkupiny04
TypCenoveSkupiny05
- Vyfoceno ... 3 místa
- zaškrtávací pole
- v Z201 5x číselné pole 0-255 TypCenoveSkupiny06
- Virtuální balení
v Z201 Int32 pole UcetSklad
- v SQL dostupné:
SELECT
Cislo,
Nazev,
UcetNaklad AS Kategorie,
CAST(AkcniCenaSDPH AS INTEGER) AS Predchudce,
CHR(TypCenoveSkupiny00) AS PovinnySortiment,
CHR(TypCenoveSkupiny01)+
CHR(TypCenoveSkupiny02)+
CHR(TypCenoveSkupiny03)+
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CHR(TypCenoveSkupiny04)+
CHR(TypCenoveSkupiny05) AS PovinnySortiment,
TypCenoveSkupiny06 AS Vyfoceno, // 0/1
UcetSklad AS VirtualniBaleni
FROM
XX__Z201
ORDER BY
Nazev
003) 2171 - Logio - Nové pole číselník P
- Servis / Číselníky / Číselník partnerů
- karta partnera / Další parametry/P211 / Logio
- Zařazení
- 1 znak
- v P200 číselné pole 0-255 TypCenoveSkupiny
- v SQL dostupné:
SELECT
Cislo,
Nazev,
CHR(TypCenoveSkupiny) AS Zarazeni
FROM
XX__P200

004) 2172 - Logio - Síťový parametr Logio v konfiguraci
- Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS
- nový síťový parametr Logio - vpravo dole
- při zaškrtnutí aktivní funkce Logio

2021.02.21a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška
002) Logio
- drogerie WAREHOUSE - použije se HD__Z201
- agenda nebo agenda sklad musí být HD
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2021.02.13a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2117 - Logio
- TRANSACTION - do id doplněno číslo prodejny
- vyloučeny řádky s 99999 - Pohyb obalů
- vyloučeny prázdné řádky

2021.02.12a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2117 - Logio
- zrušena okna s hlášením a zobrazení logu
- doplněno logování

2021.02.11a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2117 - Logio
- POUZE pro uživatele 112016
- v adresáři programu (tam, kde je manasNX.exe) musí být DLL: ChilkaDelphi32.dll
stejně jako u Track and Trace
- na routeru musí být povolen port 22 pro přístup k SFTP serveru Logio
- Servis / Data / Doplnění dat
- vpravo doplněn blok funkcí Logio
- funkce jsou bez oprávnění
- WAREHOUSE_PRODUCT
- TRANSACTION - od 1.1.2020
- log v adresáři \LOG
- CSV soubory v adresáři \DATA
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20.74 Manipulační poplatek
FAQ - Manipulační poplatek pro speciální čísla zboží:
98760 - Láhve vrácené [F10]
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98769 - Stravenky [F9]
98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1
Odpovídající číslo pro manipulační poplatek k
987xx je 986xx.
Manipulační poplatek se generuje automaticky ke
speciálnímu číslu zboží, pokud je v kartě zboží
986xx nastavena v záložce Ceny/AKCE vpravo dole
v poli Marže v procentech procento poplatku.
Pokud je toto pole nulové, nevadí, pokud existuje
karta pro zboží 986xx, nijak se neuplatní při prodeji.

20.75 Marže, přirážka
2000.10.31a / 18:00
doplněny denní databáze M_rrmmdd.FFD, které pro každý výdej (i po změně
např. pomocí F7/F8) obsahují za aktuální den všechny řádky na dokladech
řazeně podle marže sestupně !!!
zatím dostupné v Pohyby - Denní marže
každý řádek obsahuje informace potřebné k dopátrání zdroje PROBLÉMU
tyto údaje by měl někdo odpovědný neustále monitorovat a při zjištění
jakýchkoliv nesrovnalostí zajistit nápravu chyby dříve, než je doklad
vytištěn a odeslán se zbožím odběrateli
toto by měla být ze všeho asi NEJUŽITEČNĚJŠÍ funkce programu, která ON-LINE
hlídá TVORBU ZISKU, což je to, "o co tu jde"
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P = PC/NC - 1
M = 1 - NC/PC
MARŽE je vždy menší než PŘIRÁŽKA!
NC=10
PC=15
P=15/10-1=0.5
M=1-10/15=0.3333
Přirážka = (ProdC - NákC) / NákC * 100
(ProdC - NákC) / ProdC * 100
M = (Pc - Nc) / Pc * 100
OP = (Pc - Nc) / Nc * 100

Přirážka a marže ... jak se to nerýmuje.
V současné rozjitřené situaci je obzvlášť nutné rozlišovat mezi termíny,
které jsou zaměňovány nejen ministry a snažit se důsledně
o správnou terminologii.
PŘIRÁŽKOU
tedy myslíme navýšení nákupní ceny a tím vytvoření ceny prodejní
(lze nazvat "procenta zdola").
MARŽÍ,
snad lépe výnosem, označujeme podíl našeho navýšení na prodejní ceně
(lze nazvat "procenta shora").
Pokud bychom tyto veličiny vyjádřili v absolutní hodnotě dojdeme
ke shodné částce v Kč pro konkrétní případ, avšak u obvyklého
relativního vyjádření dojdeme k výrazně odlišným hodnotám,
platí však jedno pravidlo:
MARŽE je vždy menší než PŘIRÁŽKA!
Nejlépe lze osvětlit na příkladu (zjednodušeno o vliv DPH,
který MARŽI ještě snižuje):
nákupní cena: 100 Kč
PŘIRÁŽKA: 20% (zde shodně i 20 Kč)
prodejní cena: 120 Kč
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MARŽE: 16,67% (tedy 20 Kč ze 120 Kč)
Pozn.: při započítání DPH (5%/19%) je koncová cena 126 Kč/142,80 Kč
a MARŽE 15,87%/14%.
vztah MARŽE a PŘIRÁŽKY:
přirážka [%] marže [%] marže [%] při započítání 5% DPH
10
15
20
30

9,09 8,66
13,04 12,42
16,67 15,87
23,08 21,98

- marze/zisk - co si muze obchodnik ponechat
PŘIRÁŽKA je...
procentuální (ne korunové!) vyjádření podílu z ceny, který jste
si k nákupní ceně přirazili.
Počítá se jako
"prodejní cena děleno nákupní cenou"
(ProdC/NákC)
a v našem příkladu je to 100/70 = 1,428. Jinými slovy prodáváte-li kávu
za 142,8% nákupní ceny,
vaše přirážka je 42,8%.
(Přirážka je tak často používána při naceňování zboží, kdy si obchodník
řekne, že chce mít na všem zboží X% přirážku a následně tímto číslem
vynásobí nákupní ceny.)
Matematicky tedy: Přirážka = (ProdC - NákC) / NákC * 100
MARŽE,
na druhé straně, vyjadřuje "kolik jsme vydělali". A používá se obráceně:
Kupujete-li výše uvedenou kávu za 70 Kč a prodáváte ji za 100 Kč,
váš hrubý zisk je 30 Kč. Marže vyjadřuje výnos z prodeje a počítá se
"hrubý zisk děleno prodejní cena"
(Zisk/ProdC), v našem příkladu pak "30 děleno 100" = 0,3 = 30% marže.
Matematicky tedy: Marže = (ProdC - NákC) / ProdC * 100
RABAT bývá s marží často zaměňován. Je-li v obchodním názvosloví marže
ziskem,
potom rabat představuje SLEVU, kterou prodejce poskytuje kupujícímu
(například množstevní rabat) z obvyklé ceny. Záměna přirážky a marže
není neobvyklá, před časem se jí např. dopustil přímo ministr
zdravotnictví
http://vladimirvesely.blog.idnes.cz/c/9348/Vyznate-se-v-marzich-a-obchodnich-prirazkach.html
M = (Pc - Nc) / Pc * 100
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OP = (Pc - Nc) / Nc * 100
M-marže, Pc-prodejní cena, Nc- nákupní cena, OP-obchodní přirážka
pokud chci docílit marže např. 20% a nákupní cena produktu je 300Kč, pak tedy prodejní cena bude:
Pc = Nc / ( 1 - M)

kontrola:

M = (Pc - Nc) / Pc * 100

Pc = 300 / (1 - 0,20)

M = (375 - 300) / 375 * 100

Pc = 375Kč

M = 20%

pokud chci docílit obch. navýšení např. 20% a nák. cena produktu je 300Kč, pak tedy prod. cena bude:
Pc = Nc * 1,2

kontrola:

OP = (Pc - Nc) / Nc *100

Pc = 300 * 1,2

OP = (360 - 300) / 300 * 100

Pc = 360Kč

OP = 20%

Z výše uvedeného vyplývá, že marže a obchodní navýšení tedy rozhodně není totéž, ne ne ne,
neboť u marže se vychází z ceny, kterou jsme za zboží utržili, tedy "shora",
na rozdíl od obchodní přirážky, kde se vychází z ceny, která byla za zboží placena, tedy "zdola"
Marže
http://webtrh.cz/83658-pocita-marze

20.76 Mléčka
2005.08.18b / 14:00
002) Sklad
- Servis / Sklad/POS / Doklady
- Mléčka na OO - upraveno
- po zaškrtnutí povolí pořízení Mléčka na objednávce odběratele

2005.08.12c / 14:00
001) Sklad
- Servis / Sklad/POS / Doklady
- Mléčka na OO
- po zaškrtnutí povolí pořízení Mléčka na objednávce odběratele
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2004.09.12a / 14:00
01) Import mléčka
- lépe ošetřeno třídění podle umístění (JKPOV)
- importované věty se logují (#IOM-)

2004.06.08c / 13:00
02) Sklad / Import objednávky Mléčka
- import není povolen pro již uzavřený doklad

2003.06.17a / 09:00
01) Sklad - doklady
- pro objednávku odběratele a objednávku mléčka se v okně se 3 poli
zobrazí jen pole počet balení a egalizace
- je-li zadán počet obalů nulový, dosadí se egalizace do množství MJ

2003.06.13a / 13:06
01) blokace MLÉČKA
- na OM lze zadat jen zboží MLÉČKA
- na OO nelze zadat zboží MLÉČKA
- na ostatních typech dokladů lze zadat libovolné zboží

2003.06.12c / 22:00
01) upravena práce s MLÉČKA - není povoleno na OO pro žádný způsob zadání zboží
(číslem, názvem, čárkovým kódem)

2003.06.12b / 15:00
01) upravena práce s MLÉČKA - není povoleno na OO
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2003.06.12a / 10:00
02) zboží označené jako MLÉČKA je při výběru žlutě podsvíceno
03) řádek dokladu se zbožím označeným jako MLÉČKA je žlutě podsvícen
(barva nastavena v doposud nepoužitém poli UOsoba)

2003.06.05b / 16:00
01) Číselník zboží
- zatrhávací pole Mléčka správně pracuje s polem Barva - po zrušení
zaškrtnutí se pole Barva nastaví z 6 na 0

2002.11.22a / 12:00
03) Sklad - import mléčka
- upraveno převzetí datumu
- jako datum dokladu v řádcích se bere datum dokladu z hlavičky

2002.07.02a / 09:00
02) Mléčka - nastaví se barva 6 pro pole Int32_05 v číselníku zboží

2002.06.26a / 07:00
01) Sklad
- import řádků objednávky Mléčka se provádí v pořadí pořízení
- v hlavičce dokladu doplněn parametr Mléčka + pole pro číslo objednávky
- při zaškrtnutí se:
- vypne kontrola čísla zboží a je možné pořizovat libovolné zboží
- číslo objednávky Mléčka je v poli ULikvidovalPlatbu5 v tabulce řádků

2002.06.25b / 10:00
01) Sklad
- Import dat / Další / Import mléčka
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- čte soubor C:\MLECKA.TXT, který má na každém řádku jedno číslo zboží
- pro přečtené číslo zboží nastaví pole Mléčka (Int32_05=1)
- Doklady
- vpravo dole tlačítko ImpOM - import Objednávky odběratele MLÉČKA
- číslo objednávky se zadá v hlaviče (vlevo dole)
- kontroluje se shoda čísla partnera

2002.06.25a / 08:00
01) Sklad
- editace zboží / Uživatel - doplněn parametr Mléčka
odpovídá 1 v poli Int32_05
zboží se zaškrtnutým polem Mléčka může být použito pouze na
dokladu typu Objednávka odběratele MLÉČKA
- Sklad / Doklady / Objednávka / Objednávka odběratele MLÉČKA
Oprávnění 2062 - SKLAD - Objednávka odběratele MLÉČKA
- Servis / Konfigurace / Další / Doklady #3
parametry:
Mustr OM ... např. -162 (systémový mustr)
Datum Min OM
Datum Max OM

20.77 Mléčka - vadnost a překlasifikace
2009.06.30b / 21:00
001) Vadnost + Překlasifikace mléčky
- Číselník partnerů - karta partnera
- Zařazení
- doplněno pole Sleva mléčka % - pole v tabulce Double_10
- doplněno pole Sleva OZ % - pole v tabulce Double_11
původní pole přejmenováno na Sleva OZ % OLD
- Číselník zboží
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doplňte ručně zboží:
98880 Vadnost 0%
98881 Vadnost 9%
98882 Vadnost 19%
98883 Překlasifikace mléčky 0%
98884 Překlasifikace mléčky 9%
98885 Překlasifikace mléčky 19%
u zboží nastavte DPH a zaškrtněte Neskladová položka
- mustry dokladů
3 840 - 10:2 - celkem snížení zatížení OZ (číslo zboží < 49999) (kladně)
3 841 - 10:2 - celkem snížení zatížení mléčka (pole v číselníku zboží: Int32_05 = 1 nebo barva = 6)
(kladně)
- uzavření dokladu - pole v hlavičce dokladu
CastkaPoslednihoSmiru - zatížení celkem Kč
CastkaPlatby3 - snížení zatížení OZ celkem Kč (kladně)
CastkaPlatby4 - snížení zatížení mléčka celkem Kč (kladně)
při uzavření dokladu se automaticky doplní nenulové řádky se zbožím 98880-98885
a tím se upraví základ daně v daňové tabulce o zadané procento z obratu OZ/mléčka na dokladě
a současně se sníží zatížení opět o zadané procento OZ/mléčka (v mustru 3 41/42/43/44)

20.78 Mustry
2015.04.08a / 00:00
002) Mustry skladových dokladů
- doplněna textová pole v kartě číselníku zboží:
2 280 ... Text09
2 281 ... Text10
2 282 ... Text11
2 283 ... Text12
2 284 ... Text13
2 285 ... Text14
2 286 ... Text15
2 287 ... Text16
2 288 ... Text17
2 289 ... Text18
2 290 ... Text19
2 291 ... Text20
2 292 ... Text21
2 293 ... Text22
2 294 ... Text23
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2 295 ... Text24
2 296 ... Text25
2 297 ... Text26
2 298 ... Text27
2 299 ... Text28
2 300 ... Text29
2 301 ... Text30
2 302 ... Text31
2 303 ... Text32

2015.04.01a / 00:00
001) Sklad / Mustr dokladu
- v poli 2 271 se uvede neprázdná poznámka, pro alkohol = spotřební daň 1-4 - ve speciálním tvaru

2015.02.01a / 00:00
001) Mustry sestav sklad
- doplněna pole pro DPH 3 (10%)
nové pole pro DPH 3 původní pole pro DPH 2
3
3
3
3

875
876
877
878

103
104
801
805

2014.12.03a / 00:00 BETA
001) Mustry textových tiskových sestav
- doplněna pole pro DPH 10%
- vedle nového pole zobrazeno původní pole pro DPH 15% pro snadné doplnění
do mustrů a význam pole:
3 842 ... 3 06
3 843 ... 3 08
3 844 ... 3 11
3 845 ... 3 15
3 846 ... 3 42

... CFGDPH10:5:0
... CelkemCenaBezDane10:10:2
... CelkemDan10:10:2
... CelkemCenaSDani10:10:2
... SumaPC10-X_Zaokrouhleni(SumaPC10_OZ*Koef_OZ,0)
-X_Zaokrouhleni(SumaPC10_Mlecka*Koef_Mlecka,0):10:2
3 847 ... 3 46 ... SumaPC10Dan:10:2
3 848 ... 3 57 ... SPC10:10:2
3 849 ... 3 74 ... SumaCenaZboziBezDPH10:10:2
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3 850 ... 3 77
3 851 ... 3 80
3 852 ... 3 83
3 853 ... 3 86
3 854 ... 3 89
3 855 ... 3 96

... SumaCenaZboziDPH10:10:2
... SumaCenaZboziSDPH10:10:2
... SumaCenaObalyBezDPH10:10:2
... SumaCenaObalyDPH10:10:2
... SumaCenaObalySDPH10:10:2
... SumaCenaZboziBezDPH10-X_Zaokrouhleni(SumaCenaZboziBezDPH10
*_DPH_0_0909,0):10:2
3 856 ... 3 98 ... SumaCenaZboziBezDPH10*_DPH_0_0909:10:2
3 857 ... 3 488 ... SumaDPC_Dan_10:10:2
3 858 ... 3 492 ... SumaOP_10:10:2
3 859 ... 3 712 ... SumaDPC_Dan_10/KurzEUR:10:2
3 860 ... 3 716 ... SumaOP_10/KurzEUR:10:2
3 861 ... 3 763 ... SumaCenaZboziBezDPH10/KurzEUR:10:2
3 862 ... 3 771 ... SumaCenaZboziDPH10/KurzEUR:10:2
3 863 ... 3 774 ... SumaCenaZboziSDPH10/KurzEUR:10:2
3 864 ... 3 777 ... SumaCenaObalyBezDPH10/KurzEUR:10:2
3 865 ... 3 780 ... SumaCenaObalyDPH10/KurzEUR:10:2
3 866 ... 3 783 ... SumaCenaObalySDPH10/KurzEUR:10:2
3 867 ... 3 787 ... SumaCenaZboziBezDPH10-X_Zaokrouhleni(SumaCenaZboziBezDPH10
*_DPH_0_0909,0)/KurzEUR:10:2
3 868 ... 3 789 ... SumaCenaZboziBezDPH10*_DPH_0_0909/KurzEUR:10:2
3 869 ... 3 816 ... CelkemCenaBezDane10/KurzEUR:10:2
3 870 ... 3 817 ... CelkemDan10/KurzEUR:10:2
3 871 ... 3 818 ... CelkemCenaSDani10/KurzEUR:10:2
3 872 ... 3 819 ... SumaPC10/KurzEUR:10:2
3 873 ... 3 820 ... SumaPC10Dan/KurzEUR:10:2
3 874 ... 3 821 ... SPC10/KurzEUR:10:2
- pro dávkovou fakturaci jsou dostupná následující pole pro DPH 10%:
3 842 ... 3 06
3 843 ... 3 08
3 844 ... 3 11
3 845 ... 3 15
3 849 ... 3 74
3 850 ... 3 77
3 851 ... 3 80
3 852 ... 3 83
3 853 ... 3 86
3 854 ... 3 89

... CFGDPH10:5:0
... CelkemCenaBezDane10:10:2
... CelkemDan10:10:2
... CelkemCenaSDani10:10:2
... SumaCenaZboziBezDPH10:10:2
... SumaCenaZboziDPH10:10:2
... SumaCenaZboziSDPH10:10:2
... SumaCenaObalyBezDPH10:10:2
... SumaCenaObalyDPH10:10:2
... SumaCenaObalySDPH10:10:2

2013.01.01a / 00:00
002) Pokud máte v mustrech dokladů nastaveny sazby DPH procentem a ne jako základní/snížené,
upravte mustry dokladů
na aktuální sazby DPH 0/5/21%

2012.03.22b / 12:00
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001) Úprava pro uživatele 114983 - mustry pro 2 firmy
_TREPORT / STREPORT

FAQ - Postup úpravy a nastavení šablon/mustrů dokladů v Sklad/POS
Doporučujeme místo sazeb DPH 14/20% uvést text snížená/základní a nebude nutné nic
měnit ani v budoucnu.
- šablony/mustry se definují v: Servis / Šablony/mustry sestav
- Šablony/mustry - systémové
- Šablony/mustry - uživatelské
- to, zda se pro tisk konkrétního dokladu použije mustr systémový
(distribuovaný s programem) nebo uživatelský (definuje uživatel)
je nastaveno v:
Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Šablona/mustr
- Šablona/mustr ... základní typy dokladů
- Šablona/mustr - Drogerie ... varianty dokladů pro volbu Drogerie
- Šablona/mustr DPC ... pro doklady s doporučenou prodejní cenou
- Šablona/mustr další ... pro ostatní doklady
- pro konkrétní typ dokladu se nastaví číslo šablony/mustru
v číselníku šablon/mustrů
záporné číslo = Šablony/mustry - systémové
kladné číslo = Šablony/mustry - uživatelské
Př.: FA - faktura
-108 ... použije se systémová šablona/mustr
108 ... použije se uživatelská šablona/mustr
- Šablony/mustry - systémové + uživatelské
- v záložce Obsah je definice šablony/mustru
- jednoduchý textový zápis
- místo Enter pro odřádkování je nutné použít Ctrl+Enter
- každý řádek musí začínat:
; ... poznámka
1 ... hlavička
2 ... řádek, opakuje se pro každý řádek
3 ... patička
4 ... hlavička na následující stránce (zkrácení)
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- běžné texty se opíší na dokladě
- pole ^xx a ^xxx se nahradí hodnotou podle dokumentace (Manuál)
v části Technický popis / mustry - samostatně pro jednotlivé
typy řádků 1/2/3/4 a v popsané délce a tvaru (v mustru je
možné pole doplnit až do plné délky znaky '@')
- po změně šablony/mustru je nutné změnu potvrdit tlačítkem pro
zápis do tabulky ("fajfka")
- doporučujeme nastavit vlastní šablony/mustry jako uživatelské
s vlastní úpravou např. o řádek o registraci OR apod.
- na základě zaslaných podkladů mustry nastavíme přesně podle Vašich
požadavků (placená služba)

FAQ - Jak do mustru doplnit paragraf - §
- znak paragrafu § je možné do mustru zadat:
- vložením ze schránky
- pomocí Alt + 0167
- samostatnou klávesou, pokud je dostupná na klávesnici
- ověřen tisk dokladu při kódování Win 1250
- další speciální znaky lze napsat následujícími postupy:
http://czropa.wz.cz/?src=doc/specialni_znaky.php
http://www.radirna.cz/klavesnice/klavesove-zkratky-pro-specialni-znaky.html

2011.04.27a / 00:00
005) Skladový doklad - delší název zboží v mustru - 64 znaků místo 32
- z historických důvodů je délka názvu zboží v kartě zboží omezena na 32 znaků,
pokud je nutné na dokladé uvést delśí název zboží, je možné použít úpravu mustru
zboží, kdy se místo pole:
2^29
což je pole název zboží z karty zboží na max. 32 znaků
uvede nové pole:
2^279
kdy je možné delší název zboží nastavit do pole Poznámka v kartě zboží - v záložce Základ,
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které má maximální délku 64 znaků
pokud není pole Poznámka vyplněno, bere se obsah tohoto pole z původního pole Název

2008.10.02b / 20:00
003) Mustr skladového dokladu
- upraveno pole 1 01 - obsahuje číslo stránky

2008.05.19a / 00:00
002) Mustry
- parametry 1 900 a 4 900 změněny na 1 01 a 4 01

2008.04.12b / 12:00
003) Mustry sestav - doplněna nová pole:
- pole Text01 - Text08 z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky
2 192 ... Text01
2 193 ... Text02
2 194 ... Text03
2 195 ... Text04
2 196 ... Text05
2 197 ... Text06
2 198 ... Text07
2 199 ... Text08
- pole Text01 - Text08 z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky
pro Obal 2 nenulový nebo prázdné pole pro nulový Obal 2
lze využít pro vázaný obal (nenulový Obal 2)
2 200 ... Text01 /
2 201 ... Text02 /
2 202 ... Text03 /
2 203 ... Text04 /
2 204 ... Text05 /
2 205 ... Text06 /
2 206 ... Text07 /
2 207 ... Text08 /

prázdné
prázdné
prázdné
prázdné
prázdné
prázdné
prázdné
prázdné

- pole Text01 - Text08 z karty partnera ze záložky Parametry #2 / Adresy
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1 84 ... Text01
1 85 ... Text02
1 86 ... Text03
1 87 ... Text04
1 88 ... Text05
1 89 ... Text06
1 90 ... Text07
1 91 ... Text08
4 84 ... Text01
4 85 ... Text02
4 86 ... Text03
4 87 ... Text04
4 88 ... Text05
4 89 ... Text06
4 90 ... Text07
4 91 ... Text08
3 681 ... Text01
3 682 ... Text02
3 683 ... Text03
3 684 ... Text04
3 685 ... Text05
3 686 ... Text06
3 687 ... Text07
3 688 ... Text08

2007.10.02b / 10:00
001) Sklad - mustr dokladů
do pole 2 70 - Marže se v případě nenulové ceny 9 (akční cena)
pro partnera s typem ceny 6 dosadí:
Cena9 / CenaMJSDani

2007.08.07a / 12:00
002) Sklad
- v mustru sestavy se do pole
3 495 - Sleva na ovoce a zeleninu v Kč
nasčítá z jednotlivých řádků doklad obsah pole UDispecer, to obsahuje
slevu OZ v řádku v halířích
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2006.10.14a / 08:00
002) Sklad - Mustry dokladů
- doplněna pole:
1 83 [ 8:2] Sleva % OZ
3 195 [ 8:2] Sleva % OZ
v prvním případě pro doplnění slevy % za ovoce a zeleninu
(číslo zboží 10000-49999) z číselníku partnerů (pole Double_12)
do hlavičky a ve druhém případě do patičky dokladu
již dříve byla doplněna tisková pole v mustru:
2 186 - sleva % z OZ v řádku dokladu (pole UExpedient/100.0)
2 187 - sleva v Kč z OZ celkem za řádek dokladu (pole UDispecer/100.0)
3 495 - celkem sleva Kč z OZ za celý doklad
003) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Šablona/mustr
- doplněn přímý vstup do systémových a uživatelských mustrů

2006.10.12a / 12:00
002) Sklad - Mustry
- do pole SerioveCislo se pro přefakturaci místo názvu partnera
dosazuje 2. zadávaný údaj, t.j. datum (po 1. hvězdičce)
v mustru je to pole 2 86

2006.10.03b / 20:00
002) Doplněny mustry/šablony skladových sestav
- doplněna Adresa pro zaslání z číselníku partnerů
- pole jsou tisknuta do hlavičky 1/4 sestavy
- 73 ... [20
- 74 ... [20
- 75 ... [20
- 76 ... [ 6
- 77 ... [20

] Odb/Adresa pro zaslání - A1 - název
] Odb/Adresa pro zaslání - A2 - doplněk názvu
] Odb/Adresa pro zaslání - A3 - ulice + číslo
] Odb/Adresa pro zaslání - PSČ - 'XXX XX'
] Odb/Adresa pro zaslání - A4 - sídlo

pro následující pole 1/4 platí, že pokud je vyplněna
adresa pro zaslání (testuje se 1. pole adresy pro
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zaslání) použije se adresa pro zaslání, jinak se
použije standardní adresa z číselníku partnerů
- 78 ... [20
- 79 ... [20
- 80 ... [20
- 81 ... [ 6
- 82 ... [20

] Odb/Adresa 2 - A1 - název
] Odb/Adresa 2 - A2 - doplněk názvu
] Odb/Adresa 2 - A3 - ulice + číslo
] Odb/Adresa 2 - PSČ - 'XXX XX'
] Odb/Adresa 2 - A4 - sídlo

2005.07.31b / 18:00
002) Mustr
2 188 [10:2] - cena celkem v řádku v Kč = MnozstviMJ * CenaMJ, zaokrouhleno
na halíře (má význam pro vážené zboží)
nepracuje správně v případě slučování řádků při tisku

2005.07.14b / 12:00
003) Sklad - Tisk dokladu přes mustr
- Obalové konto a Saldokonto se uvede pouze pokud je neprázdné
004) Tisk
- při doplnění mustru o Memo pole, Saldokonto a Obalové konto se hlídá
počet řádků na stránce

2005.07.14a / 09:00
002) Servis / Konfigurace / Šablona/mustr / Třídění řádků
- pro každý typ dokladu samostatně:
CA - Prodej CASH
DD - Daňový dobropis
DL - Dodací list
DP - Dodací list na přesun
DR - Dodací list z rozvozu
DV - Daňový vrubopis
EX - Doklad na export
FA - Faktura
FD - Dávková faktura
FP - Proforma faktura
FR - Faktura z rozvozu
FU - Přefakturace
FZ - Zálohová faktura
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HO - Prodej za hotové
HR - Hotově z rozvozu
OD - Objednávka dodavateli
OM - Objednávka odběratele MLÉČKA
OO - Objednávka odběratele
PA - Paragon
PB - Přijatý paragon
PD - Inventurní soupiska
PE - Přijatý doklad z importu
PF - Přijatá faktura
PH - Přijatý doklad za hotové
PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad
PL - Přijímací list
PO - Doklad o použití
PQ - Příjmový pokladní doklad
PR - Přijatá reklamace
PV - Přijatý daňový vrubopis
PW - Přijatá proforma faktura
PX - Přijímací list z přesunu
PY - Přijatý daňový dobropis
PZ - Přijatá zálohová faktura
QF - Faktura - Franšíza
QP - Faktura - Přefakturace
QU - Faktura - Účetní
RE - Reklamace
RL - Rozvozový list
VP - Doklad na vlastní prodejnu
ZJ - Zjednodušený daňový doklad
lze lokálním parametrem nastavit způsob třídění řádků dokladu při
textovém tisku:
00 - netřídit
01 - Umisteni
02 - ZkratkaOS
03 - skupina zboží
04 - skupina zboží mod 100
05 - číslo zboží
06 - JKPOV
07 - název zboží
08 - zkratka zboží
09 - čárkový kód
10 - obrácené pořadí řádků
11 - Umisteni - sestupně
12 - ZkratkaOS - sestupně
13 - skupina zboží - sestupně
14 - skupina zboží mod 100 - sestupně
15 - číslo zboží - sestupně
16 - JKPOV - sestupně
17 - název zboží - sestupně
18 - zkratka zboží - sestupně
19 - čárkový kód - sestupně
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2005.07.02a / 14:00
001) Sklad/POS / Mustr
- pole 3 26 - Vyhotovil - se naplní jménem přihlášeného uživatele z číselníku
uživatelů
systémovému heslu odpovídá číslo uživatele 255

2005.04.03a / 18:00
01) Sklad/POS / Mustry:
- doplněno - typ pole 2 (řádek dokladu):
186 [10:3] Množství MJ
- aktuální přehled polí pro daňovou tabulku - typ 3:
07 ... [10:2]
08 ... [10:2]
09 ... [10:2]
10 ... [10:2]
02 ... [10:2]

Základ 0%
Základ 5%
Základ 19%
Celkem bez daně
Celkem cena bez DPH

04 ... [ 5 ] Sazba DPH 0%
05 ... [ 5 ] Sazba DPH 5%
06 ... [ 5 ] Sazba DPH 19%
11 ... [10:2] Daň 5%
12 ... [10:2] Daň 19%
13 ... [10:2] Celkem daň
14 ... [10:2]
15 ... [10:2]
16 ... [10:2]
17 ... [10:2]
03 ... [10:2]

Celkem s daní 0%
Celkem s daní 5%
Celkem s daní 19%
Celkem cena s daní
Celkem cena s DPH

56 ... [10:2]
57 ... [10:2]
58 ... [10:2]
59 ... [10:2]

Suma prodejní cena 0%
Suma prodejní cena 5%
Suma prodejní cena 19%
Suma prodejní cena celkem

73 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 0%
74 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 5%
75 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 19%
477 .. [10:2] Suma cena zboží bez DPH
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76 ... [10:2]
77 ... [10:2]
78 ... [10:2]
91 ... [10:2]

Suma cena zboží DPH 0%
Suma cena zboží DPH 5%
Suma cena zboží DPH 19%
Suma DPH zboží

79 ... [10:2]
80 ... [10:2]
81 ... [10:2]
72 ... [10:2]

Suma cena zboží včetně DPH 0%
Suma cena zboží včetně DPH 5%
Suma cena zboží včetně DPH 19%
Suma cena zboží včetně DPH

82 ... [10:2]
83 ... [10:2]
84 ... [10:2]
70 ... [10:2]

Suma cena obaly
Suma cena obaly
Suma cena obaly
Suma cena obaly

85 ... [10:2]
86 ... [10:2]
87 ... [10:2]
92 ... [10:2]

Suma cena obaly DPH 0%
Suma cena obaly DPH 5%
Suma cena obaly DPH 19%
Suma DPH obaly

88 ... [10:2]
89 ... [10:2]
90 ... [10:2]
71 ... [10:2]

Suma cena obaly
Suma cena obaly
Suma cena obaly
Suma cena obaly

bez
bez
bez
bez

2137

DPH 0%
DPH 5%
DPH 19%
DPH

včetně DPH 0%
včetně DPH 5%
včetně DPH 19%
včetně DPH

478 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 0% = Suma cena zboží bez DPH 0% - Hlavička/Účto bez
DPH 0% (73-465)
479 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 5% = Suma cena zboží bez DPH 5% - Hlavička/Účto bez
DPH 5% (74-466)
480 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 19% = Suma cena zboží bez DPH 19% - Hlavička/Účto
bez DPH 19% (75-469)
481 .. [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480)
Hlavička / Účto
466 .. [10:2]
469 .. [10:2]
482 .. [10:2]
485 .. [10:2]

Hlavička/Účto - Základ 5%
Hlavička/Účto - Základ 19%
Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů)
Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly)

467 .. [10:2]
470 .. [10:2]
483 .. [10:2]
486 .. [10:2]

Hlavička/Účto - Daň 5%
Hlavička/Účto - Daň 19%
Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů)
Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly)

465 .. [10:2]
468 .. [10:2]
471 .. [10:2]
484 .. [10:2]

Hlavička/Účto - Celkem 0%
Hlavička/Účto - Celkem 5%
Hlavička/Účto - Celkem 19%
Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů)

472 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ obaly
473 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň obaly
474 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem obaly
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476 .. [10:2] Hlavička/Účto - Zaokrouhlení
475 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem
487 .. [10:2]
488 .. [10:2]
489 .. [10:2]
490 .. [10:2]

(DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 0%
(DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 5%
(DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 19%
(DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ Suma

491 .. [10:2]
492 .. [10:2]
493 .. [10:2]
494 .. [10:2]

Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 0%
Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 5%
Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 19%
Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ Suma

2005.04.01d / 10:00
01) Číselník mustrů
- upraven Export - lze exportovat pouze seznam mustrů

2005.04.01a / 07:00
02) Sklad/POS / Mustry:
- doplněno - typ pole 2 (řádek dokladu):
182 [10:2]
183 [10:2]
184 [10:2]
185 [10:2]

Měrná cena z
Měrná cena z
Měrná cena z
Měrná cena z

CenaMJ (CenaMJ/KoeficientMerneCeny)
ZdrojovaCena (ZdrojovaCena/KoeficientMerneCeny)
Cena01 (Cena01/KoeficientMerneCeny)
Cena02 (Cena02/KoeficientMerneCeny)

- doplněno - typ pole 3:
477 .. [10:2] Suma cena zboží bez DPH
478 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 0% = Suma cena zboží bez DPH 0% - Hlavička/Účto bez
DPH 0% (73-465)
479 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 5% = Suma cena zboží bez DPH 5% - Hlavička/Účto bez
DPH 5% (74-466)
480 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 19% = Suma cena zboží bez DPH 19% - Hlavička/Účto
bez DPH 19% (75-469)
481 .. [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480)
482 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů)
483 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů)
484 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů)
485 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly)
486 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly)
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2004.10.19b / 11:00
1) Doporučená úprava mustru PL (124) pro POS - uvedeny všechny řádky 3
(t.j. závěr dokladu) - na závěr se tiskne tabulka s přehledem DPC podle DPH:
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
Sazba DPH
DPC bez
DPH Kč s DPH Kč
3
-----------------------------------3
^04@@%
^106@@@@@@^102@@@@@@
3
^05@@% snížená
^107@@@@@@^103@@@@@@
3
^06@@% základní
^108@@@@@@^104@@@@@@
3
-----------------------------------3
^105@@@@@@^101@@@@@@
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
- v konfiguraci by mělo být nastaveno
Program / Tisk - Mustr KK - nezaškrtnuto

2004.10.19a / 10:00
1) Doplnění DPC do mustru dokladu:
1) DPC v řádku dokladu:
2 101 ... ObjednanoCena = DPC, 9:2
2 102 ... ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH, 9:2
2 103 ... Marze POS, marze = (Objednanocena-DPH)/cenaMJ, 6:2
2) DPC v součtech na závěr dokladu:
3 101 SumaDPCMnozstviMJ:10:2 ... celkem
3 102 SumaDPCMnozstviMJ0:10:2 ... 0%
3 103 SumaDPCMnozstviMJ1:10:2 ... 5%
3 104 SumaDPCMnozstviMJ2:10:2 ... 22%
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3 105 SumaDPCMnozstviMJBezDPH:10:2 ... celkem
3 106 SumaDPCMnozstviMJBezDPH0:10:2 ... 0%
3 107 SumaDPCMnozstviMJBezDPH1:10:2 ... 5%
3 108 SumaDPCMnozstviMJBezDPH2:10:2 ... 22%
- je tím myšlena celková cena v DPC (DPC*MnozstviMJ) s a bez DPH

2004.10.12b / 09:00
1) Postup úpravy a nastavení šablon/mustrů dokladů v Sklad/POS
- šablony/mustry se definují v: Servis / Šablony/mustry sestav
- Šablony/mustry - systémové
- Šablony/mustry - uživatelské
- to, zda se pro tisk konkrétního dokladu použije mustr systémový
(distribuovaný s programem) nebo uživatelský (definuje uživatel)
je nastaveno v:
Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Šablona/mustr
- Šablona/mustr ... základní typy dokladů
- Šablona/mustr - Drogerie ... varianty dokladů pro volbu Drogerie
- Šablona/mustr DPC ... pro doklady s doporučenou prodejní cenou
- Šablona/mustr další ... pro ostatní doklady
- pro konkrétní typ dokladu se nastaví číslo šablony/mustru
v číselníku šablon/mustrů
záporné číslo = Šablony/mustry - systémové
kladné číslo = Šablony/mustry - uživatelské
Př.: FA - faktura
-108 ... použije se systémová šablona/mustr
108 ... použije se uživatelská šablona/mustr
- Šablony/mustry - systémové + uživatelské
- v záložce Obsah je definice šablony/mustru
- jednoduchý textový zápis
- místo Enter pro odřádkování je nutné použít Ctrl+Enter
- každý řádek musí začínat:
; ... poznámka
1 ... hlavička
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2 ... řádek, opakuje se pro každý řádek
3 ... patička
4 ... hlavička na následující stránce (zkrácení)
- běžné texty se opíší na dokladě
- pole ^xx a ^xxx se nahradí hodnotou podle dokumentace (Manuál)
v části Technický popis / mustry - samostatně pro jednotlivé
typy řádků 1/2/3/4 a v popsané délce a tvaru (v mustru je
možné pole doplnit až do plné délky znaky '@')
- po změně šablony/mustru je nutné změnu potvrdit tlačítkem pro
zápis do tabulky ("fajfka")
- doporučujeme nastavit vlastní šablony/mustry jako uživatelské
s vlastní úpravou např. o řádek o registraci OR apod.
- na základě zaslaných podkladů mustry nastavíme přesně podle Vašich
požadavků (placená služba)

2003.06.04b / 18:00
03) Servis / Konfigurace / Program / Tisk
- pole Mustr v KK nesmí být zatržen, mustry jsou v kódu 1250 Windows

2003.06.04b / 18:00
05) Servis / Reporty
- font pro definici mustru nastaven na FixedSys (systémový neproporcionální)
07) Mustry
- do hlavičky 1/4 doplněno pole 72 - [64] Odb - Poznámka

2003.02.03a / 21:00
01) Sklad - mustry dokladů:
zrušena pole 2 87, 2 88 a 3 32
doplněna pole:
2 101 ... ObjednanoCena = DPC, 9:2
2 102 ... ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH, 9:2
2 103 ... Marze POS, marze = ((Objednanocena-DPH)/cenaMJ-1.0)*100.0, 6:2
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3 101 SumaDPCMnozstviMJ:10:2 ... celkem
3 102 SumaDPCMnozstviMJ0:10:2 ... 0%
3 103 SumaDPCMnozstviMJ1:10:2 ... 5%
3 104 SumaDPCMnozstviMJ2:10:2 ... 22%
3 105 SumaDPCMnozstviMJBezDPH:10:2 ... celkem
3 106 SumaDPCMnozstviMJBezDPH0:10:2 ... 0%
3 107 SumaDPCMnozstviMJBezDPH1:10:2 ... 5%
3 108 SumaDPCMnozstviMJBezDPH2:10:2 ... 22%
funkce pro generování sestav přes mustry podstatně rozšířena,
je možné definovat další požadovaná pole z hlaviček a řádků dokladů,
číselníku zboží, partnerů, čárkového kódu ...
úprava mustru pro PL:
a) v Konfigurace / Další / Doklady / Mustr musí být u PL -124
b) v Servis / Databáze / Reporty systémové
je nutné upravit mustr číslo 124 - PL, záložka Obsah
Příklad pro vyzkoušení:
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^101@@@@@@
^102@@@@@@@^103@@@@@@@
3
3
3
3
3
3
3
3

101
102
103
104
105
106
107
108

SumaDPCMnozstviMJ - ^101@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJ0 - ^102@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJ1 - ^103@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJ2 - ^104@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJBezDPH - ^105@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJBezDPH0 - ^106@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJBezDPH1 - ^107@@@@@@
SumaDPCMnozstviMJBezDPH2 - ^108@@@@@@

2003.01.31c / 15:00
01) Sklad - mustry dokladů
doplněna pole:
2 87 ... ObjednanoCena = DPC, 9:2
2 88 ... Marze POS, marze = (Objednanocena-DPH)/cenaMJ, 6:2
3 32 ... SumaDPCMnozstviMJ - POS, 10:2

2002.05.19a / 07:00
02) Po tisku dokladu přes mustr MIS97 (ne generátor sestav) se
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do tabulky hlaviček dokladů do pole CastkaPoslednihoSmiru zapíše
SumaCelkemPCBezDane - původní pole 3 ^44 z MIS97

2002.04.24b / 11:00
01) V mustru dokladu lze vedle pole 2 01 ... název zboží/obalu na 20 znaků
definovat pole:
2 29 ... název zboží/obalu na 32 znaků
2 30 ... název zboží/obalu na 28 znaků
2 47 ... název zboží/obalu na 24 znaků

2000.08.30b / 14:00
- do mustru pro "stary" tisk doplnena pole
3 96 Z5
3 97 Z22
3 98 D5
3 99 D22
pocitano z celkove ceny za zbozi v DPH 5 a 22%, vypocet DPH proveden
odpoctem z ceny vcetne DPH

2000.03.26a / 16:00
01) V Konfiguraci lze nastavit samostatne mustry pro Drogerii, vcetne
mustru HRUDPCFA a HRUDPCHO

2000.03.24a / 12:00
07) V teto verzi nejsou podporovane soubory *.MUS pro zmenu mustru
pro konkretniho partnera

1999.11.23b
- tisky pres mustry
- vsechna pole se tisknou bez omezeni z ciselniku (je nutne s tim
v mustrech pocitat a upravit je)
- prakticky neomezene moznosti pro tvorbu mustru:
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- max. 255 sloupcu (v MIS97 128)
- max. 255 radku samostatne pro typy radku (v MIS97 8-32)
1/4 - hlavicka / hlavicka na dalsich listech
2 - radky na doklade (t.j. kazdy radek na doklade se muze
skladat az z 255 radku textu !!!)
3 - zaver
- max. 999 poli pro typy radku (v MIS97 60-99), t.j. az 3-mistny
kod '^xxx'
---> na doklade muze byt cokoliv
- kazde pole '^Xxx' muze byt v mustru pouzito 2 x !!!
(v MIS97 se brala posledni pozice)
---> lze napr. doplnit prevodni prikaz s udaji z faktury
- generator dokladu je pripraven pro pouziti dalsich typu
radku 5,6 a 7 pro doplneni sestavy napriklad o prehled
zbozi doplneny o vyrobni cisla, sarze, datumy spotreby, ..

Šablony/mustry
V této části konfigurace je možno změnit či upravit šablony pro tisk jednotlivých dokladů vytvářených
modulem Sklad. Distribuční verze obsahuje dvě totožné sady šablon - systémové a uživatelské.
V distribuční verzi jsou pro použití nastaveny systémové šablony pro vytváření tiskových sestav u
jednotlivých dokladů (Servis/Konfigurace/Sklad-Šablona, Mustr), čísla šablon jsou v příslušné záložce
konfigurace skladu označena znaménkem "-" (mínus).
Uživatel má možnost upravit si každou šablonu podle svých požadavků a poté nastavit použití
uživatelské šablony - odstranit znaménko mínus před číslem šablony v konfiguraci skladu. Systémová
konfigurace zůstává jako záloha pro možnost případného navrácení k původnímu vzhledu tiskových
sestav.

Šablony/mustry - systémové
Funkce zobrazí seznam všech systémových šablon pro vytváření tiskových sestav seřazený podle čísla
sestavy. Nedoporučujeme tyto nastavené šablony jakýmkoliv způsobem upravovat.
Prohlížení je možné po aktivaci požadované sestavy (kliknutím myší do libovolného sloupce požadované
sestavy) a poté zvolení záložky Obsah nad řádky se seznamem šablon.
Na obrázku je aktivní šablona 101 - Prodej CASH a po kliknutí na záložku Obsah je zobrazena šablona
sestavy tak, jak bude vytištěna při práci s dokladem.

Šablony/mustry - uživatelské
Funkce zobrazí seznam všech uživatelských šablon pro vytváření tiskových sestav seřazený podle čísla
sestavy. Uživatelské sestavy nastavíme v konfigurace skladu zrušením znaménka mínus před číslem
sestavy u požadovaného typu dokladu.
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Prohlížení a úpravy šablon jsou možné po aktivaci požadované sestavy (kliknutím myší do libovolného
sloupce požadované sestavy) a poté zvolení záložky Obsah nad řádky se seznamem šablon tak jako u
systémových sestav.
Uživatel má možnost upravit si každou šablonu podle svých požadavků a poté nastavit použití
uživatelské šablony - odstranit znaménko mínus před číslem šablony v konfiguraci skladu. Systémová
konfigurace zůstává jako záloha pro možnost případného navrácení k původnímu vzhledu tiskových
sestav.

Mustry
Poznámky:
- v hranatých závorkách vpravo od čísla pole je uvedena šířka pole a případně za dvojtečkou počet
desetinných míst, pokud je tento zápis v poli použit
- číselné označení řádku mustru určuje, zda se pole nachází v hlavičce (1 - hlavička na úvodní stránce, 2
- hlavička na další stránce), v řádcích dokladu (2) nebo v patičce (3)
- v mustru se uvede např. 1 03 (dodavatel DIČ) tak, že se v řádku začínajícím 1(hlavička) uvede na
požadovaném místě:
^03@@@@@@@@@@@
znaky @ nemají význam a pouze vyplňují pole na jeho maximální šířku pro usnadnění návrhu mustru
Seznam polí 1/4 (1 = hlavička / 4 = hlavička na další stránce)
Seznam polí 2 - řádek
Seznam polí 3 - patička

20.79 Mustry pro tisk skladového dokladu
2014.12.11a / 00:00
007) Příklad doplnění mustru skladového dokladu o DPH 10%
3
3
3
3
3
3
3
3

Sazba DPH
Zákl. daně
Daň
Cena s daní Kč
_________________________________________________________
^04@@ %
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
^842@ %
^843@@@@@@ ^844@@@@@@
^845@@@@@@
^05@@ %
^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
^06@@ %
^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
_______________________________________________________
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@

Zaokr:
Celkem Kč :

^18@@@@@@@
* * * * * * *
* ^19@@@@@@@
* * * * * * *

- odpovídající tisk:
Počet

Eg. DPH MJ
Číslo
Název zboží
Množství Cena/MJ Cena/MJ Celkem
%
MJ
bez DPH s DPH
bez DP
__________________________________________________________________________________________________
0
1
1 10
kg
441227
Dětská šunka - ŠKOLÁČEK/P
1.00
142.73
157.00
142
0
1
1 21
ks
9301756
Dětská letní souprava
1.00
33.22
40.20
33
0
1
1 15
kg
575012
Dětská šunka výběrová/Biv
1.00
150.04
172.55
150
__________________________________________________________________________________________________
3.00
325
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Sazba DPH
Zákl. daně
Daň
Cena s daní Kč
_______________________________________________________
0 %
0.00
0.00
15 %
150.04
22.51
172.55
21 %
33.22
6.98
40.20
obaly 21%
0.00
0.00
0.00
_______________________________________________________
325.99
43.76
369.75

Zaokr:

Celkem Kč :

0.05
* * * * * * *
*
369.80
* * * * * * *

- odpovídající deník dokladů:

Deník doklad
Datum od: 11.12.20
pořízeno dne 11.12.2014 10:20:28 [ES ma

Doklad
VS Datum dok. Datum UZP Datum spl.
Částka Partner
==================================================================================================
2
2 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014
369.80
369.80
Zaokrouhlení ( 1 ) =

0.05 /

0.05

Deník Faktura za den: 11/12/2014
==========================================
209211DF.T_3
Pořízeno dne 11.12.2014 10:29:45 [ES manas 2015 / NX40007 /2014.12.11a]

VS Částka [ Kč] Zaokr. Odběratel Název
P Splat. V Základ 0%
DPH 0
==================================================================================================
000000002
369.80
0.05
0
141211
0.00
0.0
==================================================================================================
Celkem
Z0
Z5
Z22
D5
D22
Z10
D10
Zaokrouhlení
Obal Z 21.0%
Obal D 21.0%

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

369.80
0.00
150.04
33.22
22.51
6.98
142.73
14.27
0.05
0.00
0.00

FAQ - Mustry pro tisk skladového dokladu
Aktuální stav k 09.02.2011, celkem 1.919 parametrů
===================================================
- 1 - hlavička dokladu
- stejné hodnoty se generují pro hlavičku od 2. strany - 4 xxx
- pro HTML mustr se použije $102$ místo 1 ^02
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--------------------------------------------------1 02 ... [ 8 ] Jméno tabulky hlaviček dokladů
1 03 ... [14 ] Dod - DIČ
1 04 ... [ 8 ] Dod - IČO
1 05 ... [20 ] Dod - A1 - název
1 06 ... [20 ] Dod - A2 - doplněk názvu
1 07 ... [20 ] Dod - A3 - ulice + číslo
1 08 ... [ 6 ] Dod - PSČ - XXX XX
1 09 ... [20 ] Dod - A4 - sídlo
1 10 ... [20 ] Dod - Bankovní ústav
1 11 ... [23 ] Dod - Bankovní účet
1 12 ... [20 ] Dod - Místo podnikání (ze skladu - Místo podnikání)
1 13 ... [12 ] Jméno souboru formuláře
1 14 ... [ 8 ] Číslo daňového dokladu (VS)
1 15 ... [ 8 ] Konstantní symbol
1 16 ... [ 9 ] Odb - přečíslování
1 17 ... [20 ] Odb - A1 - název
1 18 ... [20 ] Odb - A2 - doplněk názvu
1 19 ... [20 ] Odb - A3 - ulice + číslo
1 20 ... [ 6 ] Odb - PSČ - XXX XX
1 21 ... [20 ] Odb - A4 - sídlo
1 22 ... [ 7 ] Odb - Číslo - FM
1 23 ... [14 ] Odb - DIČ
1 24 ... [ 8 ] Odb - IČO
1 25 ... [20 ] Odb - Místo podnikání (z OM - Místo podnikání)
1 26 ... [20 ] Odb - odběrní místo - A1 - název
1 27 ... [10 ] Datum splatnosti DD.MM.RRRR
1 28 ... [10 ] Forma úhrady (převodem/hotově/dobírkou/šekem/inkasem)
1 29 ... [10 ] Datum vystavení daňového dokladu DD.MM.RRRR
1 30 ... [10 ] Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR
1 31 ... [24 ] Dod - Tel/fax
1 32 ... [ 9 ] Dod - rozvoz
1 33 ... [ 4 ] Číslo skladu
1 34 ... [ 6 ] Číslo dokladu v dávce dokladů
1 35 ... [ 8 ] Číslo listu
1 36 ... [ 7 ] Pořadové číslo dokladu
1 37 ... [ 4 ] RL
1 38 ... [ 9 ] Soupis
1 39 ... [ 2 ] Číslo auta
1 40 ... [10 ] SPZ auta
1 41 ... [ 2 ] Číslo řidiče
1 42 ... [15 ] Jméno řidiče
1 43 ... [ 2 ] Číslo závozníka
1 44 ... [15 ] Jméno závozníka
1 45 ... [12:8] Koeficient ceny
1 46 ... [ 3 ] Typ DPH
1 47 ... [20 ] Odb - odběrní místo - A2 - doplněk názvu
1 48 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo
1 49 ... [ 8 ] bez daně/s daní
1 50 ... [ 6 ] Odb - odběrní místo - PSČ - XXX XX
1 51 ... [ 6 ] Dod - odběrní místo - PSČ - XXX XX
1 52 ... [ 7:2] Odb - Poplatek z prodlení denně - Kč
1 53 ... [60 ] Poznámka (způsob dopravy, objednávka, ...)
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1 54 ... [ 5:2] Odb - Poplatek z prodlení denně - %
1 55 ... [ 7 ] Odb - Číslo OM
1 56 ... [20 ] Dod - telefon #1
1 57 ... [20 ] Dod - telefon #2
1 58 ... [20 ] Dod - telefon #3
1 59 ... [20 ] Dod - fax
1 60 ... [20 ] Stát
1 61 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A1 - název
1 62 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A2 - doplněk názvu
1 63 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo
1 64 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A4 - sídlo
1 65 ... [20 ] Odb - odběrní místo - A4 - sídlo
1 66
1 67
1 68
1 69
1 70 ... [16 ] Poznámka
1 71 ... [ 8 ] Číslo listu - kopie (35)
1 72 ... [64 ] Odb - Poznámka
1 73 ... [20 ] Odb/Adresa pro zaslání - A1 - název
1 74 ... [20 ] Odb/Adresa pro zaslání - A2 - doplněk názvu
1 75 ... [20 ] Odb/Adresa pro zaslání - A3 - ulice + číslo
1 76 ... [ 6 ] Odb/Adresa pro zaslání - PSČ - XXX XX
1 77 ... [20 ] Odb/Adresa pro zaslání - A4 - sídlo
1 78 ... [20 ] Odb/Adresa 2 - A1 - název
1 79 ... [20 ] Odb/Adresa 2 - A2 - doplněk názvu
1 80 ... [20 ] Odb/Adresa 2 - A3 - ulice + číslo
1 81 ... [ 6 ] Odb/Adresa 2 - PSČ - XXX XX
1 82 ... [20 ] Odb/Adresa 2 - A4 - sídlo
1 83 ... [ 8:2] Sleva % OZ
1 84 ... [
] Text01
1 85 ... [
] Text02
1 86 ... [
] Text03
1 87 ... [
] Text04
1 88 ... [
] Text05
1 89 ... [
] Text06
1 90 ... [
] Text07
1 91 ... [
] Text08
1 92 ... [ 1 ] Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací
1 93 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 0
1 94 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 1
1 95 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 2
1 96 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 3
1 97 ... [
] Doklad_TextReklamace ... INI_Text09, Text 09 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
1 98 ... [
] Doklad_TextReklamace0 ... INI_Text05, Text 05 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
typu 0
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1 99 ... [
] Doklad_TextReklamace1 ... INI_Text06, Text 09 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
typu 1
1 100 ... [
] Doklad_TextReklamace2 ... INI_Text07, Text 07 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
typu 2
1 101 ... [
] Doklad_TextReklamace3 ... INI_Text08, Text 09 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
typu 3
--------------------------------------------------1 301 ... [ 3 ] D_Barva
1 302 ... [ 3 ] D_PTypCeny
1 303 ... [ 3 ] D_PCenovaSkupina
1 304 ... [ 3 ] D_TypDPH
1 305 ... [ 3 ] D_TypCeny
1 306 ... [ 3 ] D_TypUhrady
1 307 ... [ 3 ] D_ZpusobPlatby1, 0 - hotove, 1 - prevodem, 2 zapoctem
1 308 ... [ 3 ] D_ZpusobPlatby2
1 309 ... [ 3 ] D_ZpusobPlatby3
1 310 ... [ 3 ] D_ZpusobPlatby4
1 311 ... [ 3 ] D_ZpusobPlatby5
1 312 ... [ 3 ] D_StavArchivace
1 313 ... [ 3 ] D_StavPrenosu
1 314 ... [ 3 ] D_ZmenaKod
1 315 ... [ 3 ] D_ZmenaKdo
1 316 ... [ 3 ] D_ZmenaPC
1 317 ... [ 1 ] D_ZasobyOK, 0 = false / 1 = true
1 318 ... [ 1 ] D_RLOK, 0 = false / 1 = true
1 319 ... [ 1 ] D_TiskOK, 0 = false / 1 = true, doklad vytištěn
1 320 ... [ 1 ] D_DanovyDokladOK, 0 = false / 1 = true
1 321 ... [ 1 ] D_ExportOK, 0 = false / 1 = true
1 322 ... [ 1 ] D_ImportOK, 0 = false / 1 = true
1 323 ... [ 1 ] D_KontrolaRLOK, 0 = false / 1 = true
1 324 ... [ 1 ] D_VPOK, 0 = false / 1 = true
1 325 ... [ 1 ] D_SaldoOK, 0 = false / 1 = true
1 326 ... [ 1 ] D_PObalySDPHOK, 0 = false / 1 = true
1 327 ... [ 1 ] D_ZavazekOK, 0 = false / 1 = true
1 328 ... [ 1 ] D_PohledavkaOK, 0 = false / 1 = true
1 329 ... [ 1 ] D_BlokovaniOK, 0 = false / 1 = true
1 330 ... [ 1 ] D_DokladStornovanOK, 0 = false / 1 = true
1 331 ... [ 8 ] D_VetaObjednavka
1 332 ... [ 8 ] D_CisloObjednavky
1 333 ... [ 8 ] D_VetaLikvidace, Účto - C0, Z0
1 334 ... [ 8 ] D_VetaZdroj, Účto - Z1
1 335 ... [ 8 ] D_VetaUcto, Účto - D1
1 336 ... [ 8 ] D_StavZauctovani, Účto - C1
1 337 ... [ 8 ] D_BlobMemoStav
1 338 ... [ 8 ] D_Stav, 1 = doklad je uzavřen, 0 = doklad je neuzavřen
1 339 ... [ 8 ] D_PKodBanky, partner KodBanky1
1 340 ... [ 8 ] D_ICO
1 341 ... [ 8 ] D_PCelek
1 342 ... [ 8 ] D_PKraj
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

343 ... [ 8 ]
344 ... [ 8 ]
345 ... [ 8 ]
346 ... [ 8 ]
347 ... [ 8 ]
348 ... [ 8 ]
349 ... [ 8 ]
350 ... [ 8 ]
351 ... [ 8 ]
352 ... [ 8 ]
353 ... [ 8 ]
354 ... [ 8 ]
355 ... [ 8 ]
356 ... [ 8 ]
357 ... [ 8 ]
358 ... [ 8 ]
359 ... [ 8 ]
360 ... [ 8 ]
100 - sleva % OZ
1 361 ... [ 8 ]
1 362 ... [ 8 ]
1 363 ... [ 8 ]
1 364 ... [ 8 ]
1 365 ... [ 8 ]
1 366 ... [ 8 ]
1 367 ... [ 8 ]
1 368 ... [ 8 ]
1 369 ... [ 8 ]
1 370 ... [ 8 ]
1 371 ... [ 8 ]
1 372 ... [ 8 ]
1 373 ... [ 8 ]
1 374 ... [ 8 ]
1 375 ... [ 8 ]
1 376 ... [ 8 ]
1 377 ... [ 8 ]
1 378 ... [ 8 ]
1 379 ... [ 8 ]
1 380 ... [ 8 ]
1 381 ... [ 8 ]
1 382 ... [ 8 ]
1 383 ... [ 8 ]
1 384 ... [ 8 ]
1 385 ... [ 8 ]
1 386 ... [ 8 ]
1 387 ... [ 8 ]
1 388 ... [ 8 ]
1 389 ... [ 8 ]
1 390 ... [ 8 ]
1 391 ... [10:2]
1 392 ... [10:2]
1 393 ... [10:2]
1 394 ... [10:2]

D_POkres
D_PCtverec10
D_PCtverec25
D_PCtverec50
D_PCtverec100
D_PObec, partner CisloObce
D_PPSC
D_PFakturacniMisto
D_PCelekEU, Účto - Celkem
D_PSkupina
D_PC
D_UVyhotovil, Zálohová platba - DPH1 * 100
D_UDealer
D_USkladnik, Zálohová platba - Základ2 * 100
D_UVychystavac
D_UVychystavac2
D_UPorizovac, Zálohová platba - DPH2 * 100
D_UExpedient, pro 10000-49999 Double_12 z partnera *
D_UUzivatel
D_UScaner
D_UDispecer, Záloha - VS
D_UTransfer, _CelkemFotografiiFILE01
D_UPrepisovac, Záloha - Kč
D_UOsoba, Záloha - Datum
D_UAdmin, Účto - Zaokrouhlení
D_UVedouci, Účto <>0 znamená Zaplaceno
D_UUctoval, Účto - Z2
D_ULikvidoval, Účto - VS
D_UKontroloval, Účto - C2
D_VetaPlatby1, obaly zaklad2 * 100
D_VetaPlatby2, obaly DPH2 * 100
D_VetaPlatby3, Účto - Z obaly
D_VetaPlatby4, Účto - D obaly
D_VetaPlatby5
D_ULikvidovalPlatbu1, Nakup1 - u PL, prevedeno z Float
D_ULikvidovalPlatbu2, Nakup2
D_ULikvidovalPlatbu3
D_ULikvidovalPlatbu4, pocet radku
D_ULikvidovalPlatbu5, cislo objednavky mlecka
D_PuvodniVeta, FILE01 - původní věta
D_PuvodniPC, číslo PC, které uzavřelo doklad
D_Rozvoz
D_Stredisko
D_Zakazka
D_Cinnost
D_TypDokladuZauctovani, Účto - D2
D_ZmenaPocet
D_PocetPalet
D_Kurs, POS - Celkem98775
D_Tonaz, POS - Celkem98773
D_Z0
D_Z5
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
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D_Z22
D_SluzbyZ0, POS - lahve celkem
D_SluzbyZ5, POS - zaokrouhleni
D_SluzbyZ22, POS - celkem
D_VyrobkyZ0, POS - zaplaceno
D_VyrobkyZ5, POS - vratit
D_VyrobkyZ22, POS - kredit partnera
D_ObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad
D_ObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad
D_ObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad
D_VratneObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad
D_VratneObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad
D_VratneObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad
D_Osvobozeno, POS - Celkem98766
D_D5
D_D22
D_Zaokrouhleni
D_CelkemCenaBezDPH
D_CelkemCenaBezDPHTransfer, POS - Celkem98769
D_CastkaPlatby1, POS - Celkem98760
D_CastkaPlatby2, POS - Celkem98762
D_CastkaPlatby3, POS - Celkem98763
D_CastkaPlatby4, POS - Celkem98764
D_CastkaPlatby5, POS - Celkem98765
D_CastkaPosledniPenalizace, POS - Celkem98771
D_CastkaPosledniUpominky, POS - Celkem98772
D_CastkaPoslednihoSmiru, zatizeni VP
D_DatumObjednavky, RRRR.MM.DD
D_DatumZpracovani, RRRR.MM.DD
D_DatumPorizeni, RRRR.MM.DD
D_DatumLikvidace, RRRR.MM.DD
D_DatumServeru, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby1, RRRR.MM.DD, čas tisku na tiskárnu
D_DatumPlatby2, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby3, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby4, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby5, RRRR.MM.DD, FILE01 - datum
D_DatumKursu, RRRR.MM.DD
D_DatumPosledniPenalizace, RRRR.MM.DD
D_DatumPosledniUpominky, RRRR.MM.DD
D_DatumPoslednihoSmiru, RRRR.MM.DD
D_ZmenaDatum, RRRR.MM.DD
D_ZmenaDatumServer, RRRR.MM.DD
D_DatumTisku, RRRR.MM.DD
D_DatumExpedice, RRRR.MM.DD
D_AgendaSklad
D_Agenda
D_PuvodniStredisko
D_PuvodniDruhDokladu
D_Mena
D_DatabazeRadky
D_DatabazeObraty
D_DatabazeObratyPrijem
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1 448 ... [ 8 ] D_DatabazeObjednavka
1 449 ... [ 8 ] D_DatabazeLikvidace
1 450 ... [ 8 ] D_DatabazeZdroj, Verze manas
1 451 ... [ 8 ] D_DatabazeUcto
1 452 ... [ 8 ] D_DatabazePlatby1
1 453 ... [ 8 ] D_DatabazePlatby2
1 454 ... [ 8 ] D_DatabazePlatby3
1 455 ... [ 8 ] D_DatabazePlatby4
1 456 ... [ 8 ] D_DatabazePlatby5, FILE01 - původní databáze
1 457 ... [ 8 ] D_PuvodniDatabaze
1 458 ... [10 ] D_KS;
1 459 ... [10 ] D_SS;
1 460 ... [16 ] D_CisloDokladuZauctovani
1 461 ... [32 ] D_MistoZavozu, partner Email
1 462 ... [32 ] D_NazevPartnera
1 463 ... [32 ] D_PBankovniUcet, partner Ucet1
1 464 ... [32 ] D_JmenoDealera, jméno dealera - doplněno
1 465 ... [10:2] D_VetaLikvidace/100.0, Účto - C0, Z0
1 466 ... [10:2] D_VetaZdroj/100.0, Účto - Z1
1 467 ... [10:2] D_VetaUcto/100.0, Účto - D1
1 468 ... [10:2] D_StavZauctovani/100.0, Účto - C1
1 469 ... [10:2] D_UUctoval/100.0, Účto - Z2
1 470 ... [10:2] D_TypDokladuZauctovani/100.0, Účto - D2
1 471 ... [10:2] D_UKontroloval/100.0, Účto - C2
1 472 ... [10:2] D_VetaPlatby3/100.0, Účto - Z obal
1 473 ... [10:2] D_VetaPlatby4/100.0, Účto - D obal
1 474 ... [10:2] D_ULikvidovalPlatbu3/100.0, Účto - C obal
1 475 ... [10:2] D_PCelekEU/100.0, Účto - Celkem
1 476 ... [10:2] D_UAdmin/100.0, Účto - Zaokrouhlení
--------------------------------------------------1 496 ... [ 8 ] Záloha - VS
1 497 ... [12:2] Záloha Kč
1 498 ... [10 ] Záloha - Datum zaplacení zálohy ... DD.MM.RRRR
1 499 ... [10:2] Záloha - Základ1 ... odpovídá pole UZavoznik / 100.0
1 500 ... [10:2] Záloha - DPH1 ... odpovídá pole UVyhotovil / 100.0
1 501 ... [10:2] Záloha - Základ2 ... odpovídá pole USkladnik / 100.0
1 502 ... [10:2] Záloha - DPH2 ... odpovídá pole UPorizovac / 100.0
1 503 ... [
] Text 01
1 504 ... [
] Text 02
1 505 ... [
] Text 03
1 506 ... [
] Text 04
1 507 ... [
] Text 05
1 508 ... [
] Text 06
1 509 ... [
] Text 07
1 510 ... [
] Text 08
1 511 ... [
] Text 09
1 512 ... [
] Text 10
1 513 ... [
] Text 11
1 514 ... [
] Text 12
1 515 ... [
] Text 13
1 516 ... [
] Text 14
1 517 ... [
] Text 15
1 518 ... [
] Text 16
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1 519 ... [
] Text
platí i pro následující
1 520 ... [
] Text
1 521 ... [
] Text
1 522 ... [
] Text
1 523 ... [
] Text
1 524 ... [
] Text
1 525 ... [
] Text
1 526 ... [
] Text
1 527 ... [
] Text
1 528 ... [
] Text
1 529 ... [
] Text
1 530 ... [
] Text
1 531 ... [
] Text
1 532 ... [
] Text
1 533 ... [
] Text
1 534 ... [
] Text
1 535 ... [
] Text
platí i pro následující
1 536 ... [
] Text
1 537 ... [
] Text
1 538 ... [
] Text
1 539 ... [
] Text
1 540 ... [
] Text
1 541 ... [
] Text
1 542 ... [
] Text
1 543 ... [
] Text
1 544 ... [
] Text
1 545 ... [
] Text
1 546 ... [
] Text
1 547 ... [
] Text
1 548 ... [
] Text
1 549 ... [
] Text
1 550 ... [
] Text
1 551 ... [
] Text
platí i pro následující
1 552 ... [
] Text
1 553 ... [
] Text
1 554 ... [
] Text
1 555 ... [
] Text
1 556 ... [
] Text
1 557 ... [
] Text
1 558 ... [
] Text
1 559 ... [
] Text
1 560 ... [
] Text
1 561 ... [
] Text
1 562 ... [
] Text
1 563 ... [
] Text
1 564 ... [
] Text
1 565 ... [
] Text
1 566 ... [
] Text
1 567 ... [
] Text
platí i pro následující
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01 - pokud je na dokladě zboží 00001 - 09999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 10001 - 19999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 20001 - 29999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 30001 - 39999,
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1 568 ... [
] Text
1 569 ... [
] Text
1 570 ... [
] Text
1 571 ... [
] Text
1 572 ... [
] Text
1 573 ... [
] Text
1 574 ... [
] Text
1 575 ... [
] Text
1 576 ... [
] Text
1 577 ... [
] Text
1 578 ... [
] Text
1 579 ... [
] Text
1 580 ... [
] Text
1 581 ... [
] Text
1 582 ... [
] Text
1 583 ... [
] Text
platí i pro následující
1 584 ... [
] Text
1 585 ... [
] Text
1 586 ... [
] Text
1 587 ... [
] Text
1 588 ... [
] Text
1 589 ... [
] Text
1 590 ... [
] Text
1 591 ... [
] Text
1 592 ... [
] Text
1 593 ... [
] Text
1 594 ... [
] Text
1 595 ... [
] Text
1 596 ... [
] Text
1 597 ... [
] Text
1 598 ... [
] Text
1 599 ... [
] Text
platí i pro následující
1 600 ... [
] Text
1 601 ... [
] Text
1 602 ... [
] Text
1 603 ... [
] Text
1 604 ... [
] Text
1 605 ... [
] Text
1 606 ... [
] Text
1 607 ... [
] Text
1 608 ... [
] Text
1 609 ... [
] Text
1 610 ... [
] Text
1 611 ... [
] Text
1 612 ... [
] Text
1 613 ... [
] Text
1 614 ... [
] Text
1 615 ... [
] Text
platí i pro následující
1 616 ... [
] Text
1 617 ... [
] Text

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 40001 - 49999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 50001 - 59999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 60001 - 69999,
02
03
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1 618 ... [
] Text
1 619 ... [
] Text
1 620 ... [
] Text
1 621 ... [
] Text
1 622 ... [
] Text
1 623 ... [
] Text
1 624 ... [
] Text
1 625 ... [
] Text
1 626 ... [
] Text
1 627 ... [
] Text
1 628 ... [
] Text
1 629 ... [
] Text
1 630 ... [
] Text
1 631 ... [
] Text
platí i pro následující
1 632 ... [
] Text
1 633 ... [
] Text
1 634 ... [
] Text
1 635 ... [
] Text
1 636 ... [
] Text
1 637 ... [
] Text
1 638 ... [
] Text
1 639 ... [
] Text
1 640 ... [
] Text
1 641 ... [
] Text
1 642 ... [
] Text
1 643 ... [
] Text
1 644 ... [
] Text
1 645 ... [
] Text
1 646 ... [
] Text
1 647 ... [
] Text
platí i pro následující
1 648 ... [
] Text
1 649 ... [
] Text
1 650 ... [
] Text
1 651 ... [
] Text
1 652 ... [
] Text
1 653 ... [
] Text
1 654 ... [
] Text
1 655 ... [
] Text
1 656 ... [
] Text
1 657 ... [
] Text
1 658 ... [
] Text
1 659 ... [
] Text
1 660 ... [
] Text
1 661 ... [
] Text
1 662 ... [
] Text
1 663 ... [
] Text
platí i pro následující
1 664 ... [
] Text
1 665 ... [
] Text
1 666 ... [
] Text
1 667 ... [
] Text
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 70001 - 79999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 80001 - 89999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 90001 - 99999,
02
03
04
05
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1 668 ... [
] Text 06
1 669 ... [
] Text 07
1 670 ... [
] Text 08
1 671 ... [
] Text 09
1 672 ... [
] Text 10
1 673 ... [
] Text 11
1 674 ... [
] Text 12
1 675 ... [
] Text 13
1 676 ... [
] Text 14
1 677 ... [
] Text 15
1 678 ... [
] Text 16
===================================================
===================================================
- 2 - řádek dokladu
- pro HTML mustr se použije $Radek201$ místo 2 ^01
--------------------------------------------------2 00 ... [ 0 ] Konec řádku
2 01 ... [20 ] Název zboží
2 02 ... [ 3 ] Sazba DPH %
2 03 ... [ 3 ] Měrná jednotka
2 04 ... [10:2] Množství MJ
2 05 ... [ 9:2] Cena MJ bez DPH
2 06 ... [ 9:2] Cena MJ s DPH
2 07 ... [10:2] Celkem Kč bez DPH
2 08 ... [10:2] Celkem Kč s DPH
2 09 ... [ 2 ] Druh obalu
2 10 ... [ 5 ] Počet obalů
2 11 ... [ 6:2] Komerční množství v obalu
2 12 ... [ 6 ] Číslo zboží
2 13 ... [ 3 ] Jakost / typ ceny
2 14 ... [ 8 ] Tara obalu MJ
2 15 ... [ 8 ] Vada v obalu MJ
2 16 ... [10:2] Brutto MJ
2 17 ... [10:2] Paleta MJ
2 18 ... [ 9 ] Celní sazebník
2 19 ... [16 ] Čárový kód / katalogové číslo
2 20 ... [ 6 ] Zkratka
2 21 ... [ 3 ] Záruka měsíců
2 22 ... [60 ] Poznámka - zboží
2 23 ... [ 3 ] Sleva OK
2 24 ... [ 5 ] Trvanlivost dní
2 25 ... [ 5 ] Skupina
2 26 ... [16 ] JKPOV
2 27 ... [10:3] Hmotnost MJ v g
2 28 ... [ 9 ] Odkaz
2 29 ... [32 ] Název zboží
2 30 ... [28 ] Název zboží
2 31 ... [10:3] Hmotnost MJ v kg
2 32 ... [ 3 ] Měna
2 33 ... [ 9:2] Cena/MJ měna
2 34 ... [10:2] Cena celkem měna
2 35 ... [ 9:2] Doporučená prodejní cena MJ bez DPH
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2 36 ... [ 9:2] Doporučená prodejní cena MJ s DPH - zaokrouhleno stat.
0,10 Kč
2 37 ... [ 9:2] Cena #00
2 38 ... [ 9:2] Cena #01
2 39 ... [ 9:2] Cena #02
2 40 ... [ 9:2] Cena #03
2 41 ... [ 9:2] Cena #04
2 42 ... [ 9:2] Cena #05
2 43 ... [ 9:2] Cena #06
2 44 ... [ 9:2] Cena #07
2 45 ... [ 9:2] Cena #08
2 46 ... [ 9:2] Cena #09
2 47 ... [24 ] Název zboží
2 48 ... [ 9:2] Zdrojová cena
2 49 ... [ 9:2] Poslední nákupní cena
2 50 ... [ 9:2] Poslední prodejní cena
2 51 ... [ 6:2] Doporučená prodejní marže %
2 52 ... [ 9:2] Cena MJ bez slevy bez DPH (z typu ceny / P)
2 53 ... [ 9:2] cena MJ bez slevy s DPH (z typu ceny / P)
2 54 ... [ 9 ] přečíslování čísla zboží
2 55 ... [ 3 ] priorita
2 56 ... [ 3 ] zkratka obalu
2 57 ... [ 3 ] Šarže - NAR/UNS
2 58 ... [ 6 ] SKP
2 59 ... [ 3 ] obal
2 60 ... [ 6:2] egalizace
2 61 ... [ 9 ] umístění
2 62 ... [ 7:2] marže
2 63 ... [12 ] typ stroje
2 64 ... [ 5:2] VP - marže - z konfigurace pro skupiny zboží
2 65 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně marže bez DPH
2 66 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně marže včetně DPH
2 67 ... [ 8:2] VP - prodejní cena za MJ včetně marže včetně DPH orientačně
2 68 ... [ 7:2] počet kartonů (množství/egalizace)
2 69 ... [ 6:0] mnozstvi v obalu
2 70 ... [ 5:1] marže % - v případě nenulové ceny 9 (akční cena) pro
partnera s typem ceny 6: Cena9 / CenaMJSDani
2 71 ... [ 9:2] cena #12
2 72 ... [ 9:2] cena #13
2 73 ... [ 9:2] cena #14
2 74 ... [ 9:2] cena #15
2 75 ... [ 9:2] cena #16
2 76 ... [ 9:2] cena #17
2 77 ... [ 9:2] cena #18
2 78 ... [ 9:2] cena #19
2 79 ... [ 9:2] plánovaná cena PLC
2 80 ... [ 9:2] cena #20
2 81 ... [ 9:2] cena #20 x MJ
2 82 ... [10:2] doporučená prodejní cena celkem s DPH, zaokrouhleno na
0,10 statisticky
2 83 ... [ 8 ] Umisteni
2 84 ... [ 8:2] SlevaVuci01
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[ 6:2]
[16 ]
[
]
[
]
[
]
[ 9:2]
[ 9:2]
[10:2]
[10:2]
[13 ]
[ 4:2]
[ 4:2]
[19 ]
[10 ]
[ 9 ]
[ 9:0]
[ 9:2]
[ 9:2]
[ 6:2]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]

SlevaVuci01Proc
SerioveCislo

cena #10
cena #11
cena celkem bez slevy bez DPH
cena celkem bez slevy s DPH
JKPOV, 13 znaků zleva
Tara - pravá 4 mista
Vada - pravá 4 mista
Číslo protokolu o shodě
Číslo protokolu o shodě, levých 10 míst
Datum protokolu o shodě
CenaMJBezDane
ObjednanoCena = DPC
ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH
Marže POS, marže = (Objednanocena-DPH)/cenaMJ
R_AutoInc
R_CisloDokladu
R_VetaDoklad, CisoDokladu z QD00
R_VetaObrat, AutoInc z QQ00
R_CisloPartnera
R_VetaRadek, AutoInc z QQ01
R_Auto
R_URidic
R_UZavoznik
R_Soupis
R_RL
R_PC
R_DesetinnychMist
R_UVyhotovil
R_UDealer
R_USkladnik
R_UVychystavac
R_UVychystavac2
R_UPorizovac
R_UExpedient, PocetSamolepek z partnera = sleva OZ *100
R_UUzivatel
R_UScaner
R_UDispecer, Celkem sleva OZ v řádku v halířích
R_UTransfer
R_UPrepisovac, cena celkem v řádku v halířích
R_UOsoba, Barva zluta pro mlecka
R_UAdmin, CisloListu
R_UVedouci, StavArchivace
R_SerioveCisloIndex
R_SarzeIndex, cenamj*mnozstvimj v halířích
R_CisloPalety
R_PocetPalet
R_Skupina
R_Skupina1, verze manas: 3020912 - 09.02.2011, 12
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hodin
2 138 ... [ 8 ] R_Skupina2, VS z QD00
2 139 ... [ 8 ] R_Stav
2 140 ... [ 3 ] R_Barva
2 141 ... [ 3 ] R_DPHObalu1
2 142 ... [ 3 ] R_DPHObalu2
2 143 ... [ 3 ] R_DPHPalety
2 144 ... [ 3 ] R_DPH
2 145 ... [ 3 ] R_DruhZbozi, den z datumu zpracovani
2 146 ... [ 3 ] R_CenovaSkupina
2 147 ... [ 1 ] R_CKOK, 0 = false / 1 = true
2 148 ... [ 1 ] R_StornoOK, 0 = false / 1 = true
2 149 ... [ 1 ] R_TransferOK, 0 = false / 1 = true
2 150 ... [ 1 ] R_AutomatickyOK, 0 = false / 1 = true
2 151 ... [ 1 ] R_AkcniCenaOK, 0 = false / 1 = true
2 152 ... [ 1 ] R_SlevaOK, 0 = false / 1 = true
2 153 ... [ 1 ] R_BlokovaniOK, 0 = false / 1 = true, nehlídat nulovou
cenu = DPCVychoziCena v Z
2 154 ... [ 1 ] R_RadekStornovanOK, 0 = false / 1 = true
2 155 ... [10:2] R_Marze, cena celkem v řádku
2 156 ... [10:2] R_ObjednanoMnozstvi, Old DPC
2 157 ... [10:2] R_MarzeZeSKU
2 158 ... [10:2] R_Egalizace2
2 159 ... [10:2] R_HmotnostG
2 160 ... [10:2] R_ZasobaMJ, PMJ
2 161 ... [10:2] R_CenaMJBezSlevy
2 162 ... [10:2] R_ZdrojovaCenaMJ, PrumernaCena
2 163 ... [10:2] R_Vynos
2 164 ... [10:2] R_ZasobaKc, PKc
2 165 ... [ 1 ] R_PV
2 166 ... [ 1 ] R_TypDokladu
2 167 ... [10 ] R_DatumDokladu, RRRR.MM.DD
2 168 ... [10 ] R_DatumNow, RRRR.MM.DD
2 169 ... [10 ] R_DatumServer, RRRR.MM.DD
2 170 ... [10 ] R_DatumDavky, RRRR.MM.DD
2 171 ... [10 ] R_DatumVyroby, RRRR.MM.DD
2 172 ... [10 ] R_DatumSpotreby, RRRR.MM.DD
2 173 ... [ 2 ] R_DruhDokladu
2 174 ... [ 8 ] R_DatabazeDoklad
2 175 ... [ 8 ] R_DatabazeObrat, QQ00
2 176 ... [ 8 ] R_DatabazeRadek, QQ01
2 177 ... [ 8 ] R_MJ
2 178 ... [32 ] R_NazevZbozi - název zboží z řádku dokladu, pro
reklamace
2 179 ... [32 ] R_ProtokolOShode
2 180 ... [ 8 ] číslo zboží
2 181 ... [ 9 ] číslo zboží
2 182 ... [10:2] CenaMJBezDane/KoefMerneCeny
2 183 ... [10:2] ZdrojovaCena/KoefMerneCeny
2 184 ... [10:2] Cena01/KoefMerneCeny
2 185 ... [10:2] Cena02/KoefMerneCeny
2 186 ... [ 8:2] R_UExpedient/100.0, PocetSamolepek z partner = sleva OZ
*100
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2 187 ... [ 8:2] R_UDispecer/100.0, Celkem sleva OZ v řádku v halířích
2 188 ... [10:2] R_UPrepisovac/100.0, cena celkem v řádku v halířích
2 189 ... [10:2] SpotrebniDan
2 190 ... [10:2] SpotrebniDan*CelkemMJ
2 191 ... [ 8:2] DesetinnychMist/100.0 = Cena06
2 192 ... [
] zboží Text01
2 193 ... [
] zboží Text02
2 194 ... [
] zboží Text03
2 195 ... [
] zboží Text04
2 196 ... [
] zboží Text05
2 197 ... [
] zboží Text06
2 198 ... [
] zboží Text07
2 199 ... [
] zboží Text08
2 200 ... [
] zboží Text01 - pro Obal2 nenulový
2 201 ... [
] zboží Text02 - pro Obal2 nenulový
2 202 ... [
] zboží Text03 - pro Obal2 nenulový
2 203 ... [
] zboží Text04 - pro Obal2 nenulový
2 204 ... [
] zboží Text05 - pro Obal2 nenulový
2 205 ... [
] zboží Text06 - pro Obal2 nenulový
2 206 ... [
] zboží Text07 - pro Obal2 nenulový
2 207 ... [
] zboží Text08 - pro Obal2 nenulový
2 208 ... [ 1 ] ReklamaceOK ... 1 = řádek je reklamací, číslo_dokladu/
v názvu zboží
2 209 ... [ 1 ] TypReklamace ... 0 = běžný řádek s kladným množstvím, 1
= běžný řádek se záporným množstvím, 2 = řádek reklamace s kladným
množstvím, 3 = řádek reklamace se záporným množstvím
2 210 ... [ 1 ] TextReklamace ... podle TypReklamace: 0 = INI_Text01,
Text 01 z konfigurace, globální, 1 = INI_Text02, Text 02 z konfigurace,
globální, 2 = INI_Text03, Text 03 z konfigurace, globální, 3 = INI_Text04,
Text 04 z konfigurace, globální
2 211 ... [10:2] CelkemMJ
2 212 ... [ 6:0] Egalizace
2 213 ... [ 9:2] cena #20 x MJ EUR
2 214 ... [ 8:3] Kurz EUR
2 215 ... [ 8:2] sleva % z OZ v řádku dokladu (pole UExpedient/100.0)
EUR
2 216 ... [ 8:2] sleva v Kč z OZ celkem za řádek dokladu (pole
UDispecer/100.0) EUR
2 217 ... [10:2] - cena celkem v řádku v Kč = MnozstviMJ * CenaMJ,
zaokrouhleno EUR
2 218 ... [10:2] R_CenaMJBezSlevy EUR
2 219 ... [10:2] R_ZdrojovaCenaMJ EUR
2 220 ... [10:2] R_Vynos EUR
2 221 ... [10:2] R_ZasobaKc EUR
2 222 ... [10:2] Měrná cena z CenaMJ (CenaMJ/KoeficientMerneCeny) EUR
2 223 ... [10:2] Měrná cena z ZdrojovaCena (ZdrojovaCena/
KoeficientMerneCeny) EUR
2 224 ... [10:2] Měrná cena z Cena01 (Cena01/KoeficientMerneCeny) EUR
2 225 ... [10:2] Měrná cena z Cena02 (Cena02/KoeficientMerneCeny) EUR
2 226 ... [ 9 ] Cena MJ bez DPH EUR
2 227 ... [10:2] SpotrebniDan ... spotřební daň Kč/MJ EUR
2 228 ... [10:2] SpotrebniDanRadek ... spotřební daň Kč za celý řádek
EUR
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2 229 ... [ 8:2] SlevaVuci01 EUR
2 230 ... [ 9 ] Cena MJ s DPH EUR
2 231 ... [10 ] Celkem Kč bez DPH EUR
2 232 ... [10 ] Celkem Kč s DPH EUR
2 233 ... [ 9 ] Doporučená prodejní cena MJ bez DPH EUR
2 234 ... [ 9 ] Doporučená prodejní cena MJ s DPH EUR - zaokrouhleno
stat. 0,10
2 235 ... [10:2] doporučená prodejní cena celkem s DPH EUR, zaokrouhleno
na 0,10 statisticky
2 236 ... [ 9 ] Cena #00 EUR
2 237 ... [ 9 ] Cena #01 EUR
2 238 ... [ 9 ] Cena #02 EUR
2 239 ... [ 9 ] Cena #03 EUR
2 240 ... [ 9 ] Cena #04 EUR
2 241 ... [ 9 ] Cena #05 EUR
2 242 ... [ 9 ] Cena #06 EUR
2 243 ... [ 9 ] Cena #07 EUR
2 244 ... [ 9 ] Cena #08 EUR
2 245 ... [ 9 ] Cena #09 EUR
2 246 ... [ 9:2] cena #12 EUR
2 247 ... [ 9:2] cena #13 EUR
2 248 ... [ 9:2] cena #14 EUR
2 249 ... [ 9:2] cena #15 EUR
2 250 ... [ 9:2] cena #16 EUR
2 251 ... [ 9:2] cena #17 EUR
2 252 ... [ 9:2] cena #18 EUR
2 253 ... [ 9:2] cena #19 EUR
2 254 ... [ 9:2] plánovaná cena PLC EUR
2 255 ... [ 9:2] cena #20 EUR
2 256 ... [ 9:2] cena #10 EUR
2 257 ... [ 9:2] cena #11 EUR
2 258 ... [ 9 ] Zdrojová cena EUR
2 259 ... [ 9 ] Poslední nákupní cena EUR
2 260 ... [ 9 ] Poslední prodejní cena EUR
2 261 ... [ 9:2] ObjednanoCena = DPC EUR
2 262 ... [ 9:2] ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH EUR
2 263 ... [ 9 ] Cena MJ bez slevy bez DPH (z typu ceny / P) EUR
2 264 ... [ 9 ] cena MJ bez slevy s DPH (z typu ceny / P) EUR
2 265 ... [10:2] cena celkem bez slevy bez DPH EUR
2 266 ... [10:2] cena celkem bez slevy s DPH EUR
2 267 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně marže bez DPH EUR
2 268 ... [10 ] VP - prodejní cena včetně marže včetně DPH EUR
2 269 ... [ 8 ] VP - prodejní cena za MJ včetně marže včetně DPH orientačně EUR
2 270 ... [ 9:0] CenaMJBezDane EUR
--------------------------------------------------2 278 ... [10:2] Množství MJ * Cena 02
===================================================
===================================================
- 3 - patička dokladu
- pro HTML mustr se použije $301$ místo 3 ^01
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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3 01 ... [10:2] Celkem množství MJ
3 02 ... [10:2] Celkem cena bez DPH
3 03 ... [10:2] Celkem cena s DPH
3 04 ... [ 5 ] Sazba DPH0
3 05 ... [ 5 ] Sazba DPH1
3 06 ... [ 5 ] Sazba DPH2
3 07 ... [10:2] Základ0
3 08 ... [10:2] Základ1
3 09 ... [10:2] Základ2
3 10 ... [10:2] Celkem bez daně
3 11 ... [10:2] DPH1
3 12 ... [10:2] DPH2
3 13 ... [10:2] Celkem DPH
3 14 ... [10:2] Celkem s DPH0
3 15 ... [10:2] Celkem s DPH1
3 16 ... [10:2] Celkem s DPH2
3 17 ... [10:2] Celkem cena s daní
3 18 ... [10:2] Zaokrouhlení Kč
3 19 ... [10:2] Celkem k úhradě Kč
3 20 ... [10:2] Zálohově zaplaceno
3 21 ... [10 ] Vyhotoveno dne DD.MM.RRRR
3 22 ... [ 5 ] Čas vyhotovení HH:MM
3 23 ... [x6:2] Sleva celkem % - ručně i z číselníku partnerů
3 24 ... [10:2] Suma cena[20] * MJ
3 25 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH
3 26 ... [16 ] Vyhotovil(a)
3 27 ... [ 6:2] Sleva % (na dokladě)
3 28 ... [45 ] Cena včetně/bez DPH za MJ - je pouze orientační !!!
3 29 ... [10:2] Zaplaceno Kč
3 30 ... [10:2] Vrátit Kč
3 31 ... [ 6:2] Pevná sleva % (z číselníku partnerů)
--------------------------------------------------3 33 ... [10:2] Celkem měna
3 34 ... [ 3 ] Měna
3 35 ... [ 7:3] Kurs
3 36 ... [10 ] Datum kursu DD.MM.RRRR
3 37 ... [20 ] Dod - telefon #1
3 38 ... [20 ] Dod - telefon #2
3 39 ... [20 ] Dod - telefon #3
3 40 ... [20 ] Dod - fax
3 41 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH0
3 42 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH1
3 43 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH2
3 44 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH - celkem
3 45 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH0
3 46 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH1
3 47 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH2
3 48 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem
3 49 ... [10:2] VP - zaokrouhlení
3 50 ... [10:2] VP - k úhradě celkem včetně DPH
3 51 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH - celkem = (44)
3 52 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem = (48)
3 53 ... [12:8] VP - koeficient partnera - vlastní prodejny z č.
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partnerů
3 54 ...
Obalové konto
3 55 ...
Saldokonto
3 56 ... [10:2] Suma prodejní cena0
3 57 ... [10:2] Suma prodejní cena1
3 58 ... [10:2] Suma prodejní cena2
3 59 ... [10:2] Suma prodejní cena celkem
3 60 ... [10:2] Suma celkem kg1000
3 61 ... [10:2] Suma celkem kg
3 62 ... [10:2] Cena bez slevy bez DPH
3 63 ... [10:2] Cena bez slevy s DPH
3 64 ... [10:2] Sleva
3 65 ... [10:2] Počet ztratných obalů
3 66 ... [
] Memo1
3 67 ... [
] Memo2
3 68 ... [
] Memo3
3 69 ... [
] Memo4
3 70 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH
3 71 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH
3 72 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH
3 73 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH0
3 74 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH1
3 75 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH2
3 76 ... [10:2] Suma cena zboží DPH0
3 77 ... [10:2] Suma cena zboží DPH1
3 78 ... [10:2] Suma cena zboží DPH2
3 79 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH0
3 80 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH1
3 81 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH2
3 82 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH0
3 83 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH1
3 84 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH2
3 85 ... [10:2] Suma cena obaly DPH0
3 86 ... [10:2] Suma cena obaly DPH1
3 87 ... [10:2] Suma cena obaly DPH2
3 88 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH0
3 89 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH1
3 90 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH2
3 91 ... [10:2] Suma DPH zboží
3 92 ... [10:2] Suma DPH obaly
3 93 ... [10:2] Celkem doporučená prodejní cena (včetně DPH)
3 94 ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01
3 95 ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01Proc
3 96 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5X_Zaokrouhleni(SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476,0)
3 97 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803
3 98 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476
3 99 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803
--------------------------------------------------3 101 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ ... celkem
3 102 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ0
3 103 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ1
3 104 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ2
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2164

ES manas 2022 - Technická dokumentace

3 105 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH ... celkem
3 106 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH0
3 107 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH1
3 108 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH2
3 109 ... [10:2] SumaSpotrebniDan, spotřební daň za celý doklad
3 110 ... [ 1 ] Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací
3 111 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 0
3 112 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 1
3 113 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 2
3 114 ... [ 1 ] Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek
s reklamací typu 3
3 115 ... [
] Doklad_TextReklamace ... INI_Text09, Text 09 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
3 116 ... [
] Doklad_TextReklamace ... INI_Text05, Text 05 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
3 117 ... [
] Doklad_TextReklamace ... INI_Text06, Text 06 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
3 118 ... [
] Doklad_TextReklamace ... INI_Text07, Text 07 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
3 119 ... [
] Doklad_TextReklamace ... INI_Text08, Text 08 z
konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
--------------------------------------------------3 121 ... [10:2] SumaCelkemCena02SDani
--------------------------------------------------3 194 ... [
] poznámka velká
3 195 ... [ 8:2] Sleva % OZ
--------------------------------------------------3 202 ... [ 8 ] Jméno tabulky hlaviček dokladů
3 203 ... [14 ] Dod - DIČ
3 204 ... [ 8 ] Dod - IČO
3 205 ... [20 ] Dod - A1 - název
3 206 ... [20 ] Dod - A2 - doplněk názvu
3 207 ... [20 ] Dod - A3 - ulice + číslo
3 208 ... [ 6 ] Dod - PSČ - XXX XX
3 209 ... [20 ] Dod - A4 - sídlo
3 210 ... [20 ] Dod - Bankovní ústav
3 211 ... [23 ] Dod - Bankovní účet
3 212 ... [20 ] Dod - Místo podnikání (ze skladu - Místo podnikání)
3 213 ... [12 ] Jméno souboru formuláře
3 214 ... [ 8 ] Číslo daňového dokladu (VS)
3 215 ... [ 8 ] Konstantní symbol
3 216 ... [ 9 ] Odb - přečíslování
3 217 ... [20 ] Odb - A1 - název
3 218 ... [20 ] Odb - A2 - doplněk názvu
3 219 ... [20 ] Odb - A3 - ulice + číslo
3 220 ... [ 6 ] Odb - PSČ - XXX XX
3 221 ... [20 ] Odb - A4 - sídlo
3 222 ... [ 7 ] Odb - Číslo - FM
3 223 ... [14 ] Odb - DIČ
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3 224 ... [ 8 ] Odb - IČO
3 225 ... [20 ] Odb - Místo podnikání (z OM - Místo podnikání)
3 226 ... [20 ] Odb - odběrní místo - A1 - název
3 227 ... [10 ] Datum splatnosti DD.MM.RRRR
3 228 ... [10 ] Forma úhrady (převodem/hotově/dobírkou/šekem/inkasem)
3 229 ... [10 ] Datum vystavení daňového dokladu DD.MM.RRRR
3 230 ... [10 ] Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR
3 231 ... [24 ] Dod - Tel/fax
3 232 ... [ 9 ] Dod - rozvoz
3 233 ... [ 4 ] Číslo skladu
3 234 ... [ 6 ] Číslo dokladu v dávce dokladů
3 235 ... [ 8 ] Číslo listu
3 236 ... [ 7 ] Pořadové číslo dokladu
3 237 ... [ 4 ] RL
3 238 ... [ 9 ] Soupis
3 239 ... [ 2 ] Číslo auta
3 240 ... [10 ] SPZ auta
3 241 ... [ 2 ] Číslo řidiče
3 242 ... [15 ] Jméno řidiče
3 243 ... [ 2 ] Číslo závozníka
3 244 ... [15 ] Jméno závozníka
3 245 ... [12:8] Koeficient ceny
3 246 ... [ 3 ] Typ DPH
3 247 ... [20 ] Odb - odběrní místo - A2 - doplněk názvu
3 248 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo
3 249 ... [ 8 ] bez daně/s daní
3 250 ... [ 6 ] Odb - odběrní místo - PSČ - XXX XX
3 251 ... [ 6 ] Dod - odběrní místo - PSČ - XXX XX
3 252 ... [ 7 ] Odb - Poplatek z prodlení denně - Kč
3 253 ... [60 ] Poznámka (způsob dopravy, objednávka, ...)
3 254 ... [ 5:2] Odb - Poplatek z prodlení denně - %
3 255 ... [ 7 ] Odb - Číslo OM
3 256 ... [20 ] Dod - telefon #1
3 257 ... [20 ] Dod - telefon #2
3 258 ... [20 ] Dod - telefon #3
3 259 ... [20 ] Dod - fax
3 260 ... [20 ] Stát
3 261 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A1 - název
3 262 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A2 - doplněk názvu
3 263 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo
3 264 ... [20 ] Dod - odběrní místo - A4 - sídlo
3 265 ... [20 ] Odb - odběrní místo - A4 - sídlo
3 266 ... [
]
3 267 ... [
]
3 268 ... [
]
3 269 ... [
]
3 270 ... [16 ] Poznámka
3 271 ... [ 8 ] Číslo listu - kopie (35)
3 272 ... [64 ] Odb - Poznámka
--------------------------------------------------3 301 ... [ 3 ] D_Barva
3 302 ... [ 3 ] D_PTypCeny
3 303 ... [ 3 ] D_PCenovaSkupina
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3 304
3 305
3 306
3 307
zapoctem
3 308
3 309
3 310
3 311
3 312
3 313
3 314
3 315
3 316
3 317
3 318
3 319
3 320
3 321
3 322
3 323
3 324
3 325
3 326
3 327
3 328
3 329
3 330
3 331
3 332
3 333
3 334
3 335
3 336
3 337
3 338
3 339
3 340
3 341
3 342
3 343
3 344
3 345
3 346
3 347
3 348
3 349
3 350
3 351
3 352
3 353
3 354
3 355

...
...
...
...

[
[
[
[

3
3
3
3

]
]
]
]

D_TypDPH
D_TypCeny
D_TypUhrady
D_ZpusobPlatby1, 0 - hotove, 1 - prevodem, 2 -

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

D_ZpusobPlatby2
D_ZpusobPlatby3
D_ZpusobPlatby4
D_ZpusobPlatby5
D_StavArchivace
D_StavPrenosu
D_ZmenaKod
D_ZmenaKdo
D_ZmenaPC
D_ZasobyOK, 0 = false / 1 = true
D_RLOK, 0 = false / 1 = true
D_TiskOK, 0 = false / 1 = true
D_DanovyDokladOK, 0 = false / 1 = true
D_ExportOK, 0 = false / 1 = true
D_ImportOK, 0 = false / 1 = true
D_KontrolaRLOK, 0 = false / 1 = true
D_VPOK, 0 = false / 1 = true
D_SaldoOK, 0 = false / 1 = true
D_PObalySDPHOK, 0 = false / 1 = true
D_ZavazekOK, 0 = false / 1 = true
D_PohledavkaOK, 0 = false / 1 = true
D_BlokovaniOK, 0 = false / 1 = true
D_DokladStornovanOK, 0 = false / 1 = true
D_VetaObjednavka
D_CisloObjednavky
D_VetaLikvidace
D_VetaZdroj
D_VetaUcto
D_StavZauctovani
D_BlobMemoStav
D_Stav
D_PKodBanky
D_PICO
D_PCelek
D_PKraj
D_POkres
D_PCtverec10
D_PCtverec25
D_PCtverec50
D_PCtverec100
D_PObec
D_PPSC
D_PFakturacniMisto
D_PCelekEU
D_PSkupina
D_PC
D_UVyhotovil
D_UDealer
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
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D_USkladnik
D_UVychystavac
D_UVychystavac2
D_UPorizovac
D_UExpedient
D_UUzivatel
D_UScaner
D_UDispecer
D_UTransfer
D_UPrepisovac
D_UOsoba
D_UAdmin
D_UVedouci
D_UUctoval
D_ULikvidoval
D_UKontroloval
D_VetaPlatby1, obaly zaklad2 * 100
D_VetaPlatby2, obaly DPH2 * 100
D_VetaPlatby3
D_VetaPlatby4
D_VetaPlatby5
D_ULikvidovalPlatbu1, Nakup1 - u PL, prevedeno z Float
D_ULikvidovalPlatbu2, Nakup2
D_ULikvidovalPlatbu3
D_ULikvidovalPlatbu4, pocet radku
D_ULikvidovalPlatbu5, cislo objednavky mlecka
D_PuvodniVeta
D_PuvodniPC
D_Rozvoz
D_Stredisko
D_Zakazka
D_Cinnost
D_TypDokladuZauctovani
D_ZmenaPocet
D_PocetPalet
D_Kurs, POS - Celkem98775
D_Tonaz, POS - Celkem98773
D_Z0
D_Z5
D_Z22
D_SluzbyZ0, POS - lahve celkem
D_SluzbyZ5, POS - zaokrouhleni
D_SluzbyZ22, POS - celkem
D_VyrobkyZ0, POS - zaplaceno
D_VyrobkyZ5, POS - vratit
D_VyrobkyZ22, POS - kredit partnera
D_ObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad
D_ObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad
D_ObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad
D_VratneObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad
D_VratneObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad
D_VratneObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad
D_Osvobozeno, POS - Celkem98766
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10:2]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[10 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[ 8 ]
[10 ]
[10 ]
[16 ]
[32 ]

D_D5
D_D22
D_Zaokrouhleni
D_CelkemCenaBezDPH
D_CelkemCenaBezDPHTransfer, POS - Celkem98769
D_CastkaPlatby1, POS - Celkem98760
D_CastkaPlatby2, POS - Celkem98762
D_CastkaPlatby3, POS - Celkem98763
D_CastkaPlatby4, POS - Celkem98764
D_CastkaPlatby5, POS - Celkem98765
D_CastkaPosledniPenalizace, POS - Celkem98771
D_CastkaPosledniUpominky, POS - Celkem98772
D_CastkaPoslednihoSmiru, zatizeni VP
D_DatumObjednavky, RRRR.MM.DD
D_DatumZpracovani, RRRR.MM.DD
D_DatumPorizeni, RRRR.MM.DD
D_DatumLikvidace, RRRR.MM.DD
D_DatumServeru, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby1, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby2, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby3, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby4, RRRR.MM.DD
D_DatumPlatby5, RRRR.MM.DD
D_DatumKursu, RRRR.MM.DD
D_DatumPosledniPenalizace, RRRR.MM.DD
D_DatumPosledniUpominky, RRRR.MM.DD
D_DatumPoslednihoSmiru, RRRR.MM.DD
D_ZmenaDatum, RRRR.MM.DD
D_ZmenaDatumServer, RRRR.MM.DD
D_DatumTisku, RRRR.MM.DD
D_DatumExpedice, RRRR.MM.DD
D_AgendaSklad
D_Agenda
D_PuvodniStredisko
D_PuvodniDruhDokladu
D_Mena
D_DatabazeRadky
D_DatabazeObraty
D_DatabazeObratyPrijem
D_DatabazeObjednavka
D_DatabazeLikvidace
D_DatabazeZdroj, Verze ES manas
D_DatabazeUcto
D_DatabazePlatby1
D_DatabazePlatby2
D_DatabazePlatby3
D_DatabazePlatby4
D_DatabazePlatby5
D_PuvodniDatabaze
D_KS;
D_SS;
D_CisloDokladuZauctovani
D_MistoZavozu
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3 462 ... [32 ] D_NazevPartnera
3 463 ... [32 ] D_PBankovniUcet
3 464 ... [32 ] Jmeno dealera
3 465 ... [10:2] D_VetaLikvidace/100.0
3 466 ... [10:2] D_VetaZdroj/100.0
3 467 ... [10:2] D_VetaUcto/100.0
3 468 ... [10:2] D_StavZauctovani/100.0
3 469 ... [10:2] D_UUctoval/100.0
3 470 ... [10:2] D_TypDokladuZauctovani/100.0
3 471 ... [10:2] D_UKontroloval/100.0
3 472 ... [10:2] Data.D_VetaPlatby3/100.0
3 473 ... [10:2] D_VetaPlatby4/100.0
3 474 ... [10:2] D_ULikvidovalPlatbu3/100.0
3 475 ... [10:2] D_PCelekEU/100.0
3 476 ... [10:2] D_UAdmin/100.0
3 477 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH0+SumaCenaZboziBezDPH5
+SumaCenaZboziBezDPH22
3 478 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH0-D_VetaLikvidace/100.0
3 479 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-D_VetaZdroj/100.0
3 480 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-D_UUctoval/100.0
3 481 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH0+SumaCenaZboziBezDPH5
+SumaCenaZboziBezDPH22-(D_VetaLikvidace+D_VetaZdroj+D_UUctoval)/100.0
3 482 ... [10:2] (D_VetaLikvidace+D_VetaZdroj+D_UUctoval)/100.0
3 483 ... [10:2] (D_VetaUcto+D_TypDokladuZauctovani)/100.0
3 484 ... [10:2] (D_VetaLikvidace+D_StavZauctovani+D_UKontroloval)/100.0
3 485 ... [10:2] (D_VetaLikvidace+D_VetaZdroj+D_UUctoval
+D_VetaPlatby3)/100.0
3 486 ... [10:2] (D_VetaUcto+D_TypDokladuZauctovani+D_VetaPlatby4)/100.0
3 487 ... [10:2] SumaDPC_Dan_00
3 488 ... [10:2] SumaDPC_Dan_05
3 489 ... [10:2] SumaDPC_Dan_19
3 490 ... [10:2] SumaDPC_Dan_00+SumaDPC_Dan_05+SumaDPC_Dan_19
3 491 ... [10:2] SumaOP_00
3 492 ... [10:2] SumaOP_05
3 493 ... [10:2] SumaOP_19
3 494 ... [10:2] SumaOP_00+SumaOP_05+SumaOP_19
3 495 ... [10:2] _Suma_R_UDispecer
3 496 ... [ 8 ] Záloha - VS, pokud není zálohová platba nastaví se VS
dokladu
3 497 ... [10:2] Záloha - Kč
3 498 ... [10 ] Záloha - Datum zaplacení zálohy ... DD.MM.RRRR
3 499 ... [10:2] ... Základ1
3 500 ... [10:2] ... DPH1
3 501 ... [10:2] ... Základ2
3 502 ... [10:2] ... Daň2
3 503 ... [
] Text 01
3 504 ... [
] Text 02
3 505 ... [
] Text 03
3 506 ... [
] Text 04
3 507 ... [
] Text 05
3 508 ... [
] Text 06
3 509 ... [
] Text 07
3 510 ... [
] Text 08
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3 511 ... [
] Text
3 512 ... [
] Text
3 513 ... [
] Text
3 514 ... [
] Text
3 515 ... [
] Text
3 516 ... [
] Text
3 517 ... [
] Text
3 518 ... [
] Text
3 519 ... [
] Text
platí i pro následující
3 520 ... [
] Text
3 521 ... [
] Text
3 522 ... [
] Text
3 523 ... [
] Text
3 524 ... [
] Text
3 525 ... [
] Text
3 526 ... [
] Text
3 527 ... [
] Text
3 528 ... [
] Text
3 529 ... [
] Text
3 530 ... [
] Text
3 531 ... [
] Text
3 532 ... [
] Text
3 533 ... [
] Text
3 534 ... [
] Text
3 535 ... [
] Text
platí i pro následující
3 536 ... [
] Text
3 537 ... [
] Text
3 538 ... [
] Text
3 539 ... [
] Text
3 540 ... [
] Text
3 541 ... [
] Text
3 542 ... [
] Text
3 543 ... [
] Text
3 544 ... [
] Text
3 545 ... [
] Text
3 546 ... [
] Text
3 547 ... [
] Text
3 548 ... [
] Text
3 549 ... [
] Text
3 550 ... [
] Text
3 551 ... [
] Text
platí i pro následující
3 552 ... [
] Text
3 553 ... [
] Text
3 554 ... [
] Text
3 555 ... [
] Text
3 556 ... [
] Text
3 557 ... [
] Text
3 558 ... [
] Text
3 559 ... [
] Text
3 560 ... [
] Text

09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 00001 - 09999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 10001 - 19999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 20001 - 29999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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3 561 ... [
] Text
3 562 ... [
] Text
3 563 ... [
] Text
3 564 ... [
] Text
3 565 ... [
] Text
3 566 ... [
] Text
3 567 ... [
] Text
platí i pro následující
3 568 ... [
] Text
3 569 ... [
] Text
3 570 ... [
] Text
3 571 ... [
] Text
3 572 ... [
] Text
3 573 ... [
] Text
3 574 ... [
] Text
3 575 ... [
] Text
3 576 ... [
] Text
3 577 ... [
] Text
3 578 ... [
] Text
3 579 ... [
] Text
3 580 ... [
] Text
3 581 ... [
] Text
3 582 ... [
] Text
3 583 ... [
] Text
platí i pro následující
3 584 ... [
] Text
3 585 ... [
] Text
3 586 ... [
] Text
3 587 ... [
] Text
3 588 ... [
] Text
3 589 ... [
] Text
3 590 ... [
] Text
3 591 ... [
] Text
3 592 ... [
] Text
3 593 ... [
] Text
3 594 ... [
] Text
3 595 ... [
] Text
3 596 ... [
] Text
3 597 ... [
] Text
3 598 ... [
] Text
3 599 ... [
] Text
platí i pro následující
3 600 ... [
] Text
3 601 ... [
] Text
3 602 ... [
] Text
3 603 ... [
] Text
3 604 ... [
] Text
3 605 ... [
] Text
3 606 ... [
] Text
3 607 ... [
] Text
3 608 ... [
] Text
3 609 ... [
] Text
3 610 ... [
] Text
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11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 30001 - 39999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 40001 - 49999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 50001 - 59999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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3 611 ... [
] Text
3 612 ... [
] Text
3 613 ... [
] Text
3 614 ... [
] Text
3 615 ... [
] Text
platí i pro následující
3 616 ... [
] Text
3 617 ... [
] Text
3 618 ... [
] Text
3 619 ... [
] Text
3 620 ... [
] Text
3 621 ... [
] Text
3 622 ... [
] Text
3 623 ... [
] Text
3 624 ... [
] Text
3 625 ... [
] Text
3 626 ... [
] Text
3 627 ... [
] Text
3 628 ... [
] Text
3 629 ... [
] Text
3 630 ... [
] Text
3 631 ... [
] Text
platí i pro následující
3 632 ... [
] Text
3 633 ... [
] Text
3 634 ... [
] Text
3 635 ... [
] Text
3 636 ... [
] Text
3 637 ... [
] Text
3 638 ... [
] Text
3 639 ... [
] Text
3 640 ... [
] Text
3 641 ... [
] Text
3 642 ... [
] Text
3 643 ... [
] Text
3 644 ... [
] Text
3 645 ... [
] Text
3 646 ... [
] Text
3 647 ... [
] Text
platí i pro následující
3 648 ... [
] Text
3 649 ... [
] Text
3 650 ... [
] Text
3 651 ... [
] Text
3 652 ... [
] Text
3 653 ... [
] Text
3 654 ... [
] Text
3 655 ... [
] Text
3 656 ... [
] Text
3 657 ... [
] Text
3 658 ... [
] Text
3 659 ... [
] Text
3 660 ... [
] Text

13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 60001 - 69999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 70001 - 79999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01 - pokud je na dokladě zboží 80001 - 89999,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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3 661 ... [
] Text 15
3 662 ... [
] Text 16
3 663 ... [
] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 90001 - 99999,
platí i pro následující
3 664 ... [
] Text 02
3 665 ... [
] Text 03
3 666 ... [
] Text 04
3 667 ... [
] Text 05
3 668 ... [
] Text 06
3 669 ... [
] Text 07
3 670 ... [
] Text 08
3 671 ... [
] Text 09
3 672 ... [
] Text 10
3 673 ... [
] Text 11
3 674 ... [
] Text 12
3 675 ... [
] Text 13
3 676 ... [
] Text 14
3 677 ... [
] Text 15
3 678 ... [
] Text 16
3 679 ... [10:2] Suma_R_CelkemOZ
--------------------------------------------------3 681 ... [
] Text01
3 682 ... [
] Text02
3 683 ... [
] Text03
3 684 ... [
] Text04
3 685 ... [
] Text05
3 686 ... [
] Text06
3 687 ... [
] Text07
3 688 ... [
] Text08
3 689 ... [10:2] Zaloha - Kc EUR
3 690 ... [10:2] Zaloha - Zaklad1 EUR
3 691 ... [10:2] Zaloha - DPH1 EUR
3 692 ... [10:2] Zaloha - Zaklad2 EUR
3 693 ... [10:2] Zaloha - DPH2 EUR
3 694 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem0 EUR
3 695 ... [10:2] Hlavička/Účto - Základ1 EUR
3 696 ... [10:2] Hlavička/Účto - Daň1 EUR
3 697 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem1 EUR
3 698 ... [10:2] Hlavička/Účto - Základ2 EUR
3 699 ... [10:2] Hlavička/Účto - Daň2 EUR
3 700 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem2 EUR
3 701 ... [10:2] Hlavička/Účto - Základ obaly EUR
3 702 ... [10:2] Hlavička/Účto - Daň obaly EUR
3 703 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem obaly EUR
3 704 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem EUR
3 705 ... [10:2] Hlavička/Účto - Zaokrouhlení EUR
3 706 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů) EUR
3 707 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů) EUR
3 708 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů) EUR
3 709 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly) EUR
3 710 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly) EUR
3 711 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 0 EUR
3 712 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 1 EUR
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3 713 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 2 EUR
3 714 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ Suma EUR
3 715 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)
*MnozstviMJ 0 EUR
3 716 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)
*MnozstviMJ 1 EUR
3 717 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)
*MnozstviMJ 2 EUR
3 718 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)
*MnozstviMJ Suma EUR
3 719 ... [10:2] celkem sleva Kč z OZ za celý doklad EUR
3 720 ... [10:2] Suma_R_CelkemOZ EUR
3 721 ... [ 8:2] ProcentoOZ
3 722 ... [ 8 ] D_VetaPlatby2, obaly DPH2 * 100 EUR
3 723 ... [10:2] D_Z0 EUR
3 724 ... [10:2] D_Z5 EUR
3 725 ... [10:2] D_Z22 EUR
3 726 ... [10:2] D_SluzbyZ0, POS - lahve celkem EUR
3 727 ... [10:2] D_SluzbyZ5, POS - zaokrouhleni EUR
3 728 ... [10:2] D_SluzbyZ22, POS - celkem EUR
3 729 ... [10:2] D_VyrobkyZ0, POS - zaplaceno EUR
3 730 ... [10:2] D_VyrobkyZ5, POS - vratit EUR
3 731 ... [10:2] D_VyrobkyZ22, POS - kredit partnera EUR
3 732 ... [10:2] D_ObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad
3 733 ... [10:2] D_ObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad
3 734 ... [10:2] D_ObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad
3 735 ... [10:2] D_VratneObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad
3 736 ... [10:2] D_VratneObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad
3 737 ... [10:2] D_VratneObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad
3 738 ... [10:2] D_Osvobozeno, POS - Celkem98766 EUR
3 739 ... [10:2] D_D5 EUR
3 740 ... [10:2] D_D22 EUR
3 741 ... [10:2] D_Zaokrouhleni EUR
3 742 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPH EUR
3 743 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPHTransfer, POS - Celkem98769 EUR
3 744 ... [10:2] D_CastkaPlatby1, POS - Celkem98760 EUR
3 745 ... [10:2] D_CastkaPlatby2, POS - Celkem98762 EUR
3 746 ... [10:2] D_CastkaPlatby3, POS - Celkem98763 EUR
3 747 ... [10:2] D_CastkaPlatby4, POS - Celkem98764 EUR
3 748 ... [10:2] D_CastkaPlatby5, POS - Celkem98765 EUR
3 749 ... [10:2] D_CastkaPosledniPenalizace, POS - Celkem98771 EUR
3 750 ... [10:2] D_CastkaPosledniUpominky, POS - Celkem98772 EUR
3 751 ... [10:2] D_CastkaPoslednihoSmiru, zatizeni VP EUR
3 752 ... [10:2] Celkem množství MJ
3 753 ... [10:2] Celkem cena bez DPH EUR
3 754 ... [10:2] Celkem cena s DPH EUR
3 755 ... [10:2] Celkem doporučená prodejní cena (včetně DPH) EUR
3 756 ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01 EUR
3 757 ... [10:2] Suma cena[20] * MJ EUR
3 758 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH EUR
3 759 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH EUR
3 760 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH EUR
3 761 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH EUR
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3 762 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH0 EUR
3 763 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH1 EUR
3 764 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH2 EUR
3 765 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH EUR
3 766 ... [10:2] Obchodní přirážka bez DPH0 = Suma cena zboží bez DPH0 Hlavička/Účto bez DPH0 (73-465) EUR
3 767 ... [10:2] Obchodní přirážka bez DPH1 = Suma cena zboží bez DPH1 Hlavička/Účto bez DPH1 (74-466) EUR
3 768 ... [10:2] Obchodní přirážka bez DPH2 = Suma cena zboží bez DPH2 Hlavička/Účto bez DPH2 (75-469) EUR
3 769 ... [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480) EUR
3 770 ... [10:2] Suma cena zboží DPH0 EUR
3 771 ... [10:2] Suma cena zboží DPH1 EUR
3 772 ... [10:2] Suma cena zboží DPH2 EUR
3 773 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH0 EUR
3 774 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH1 EUR
3 775 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH2 EUR
3 776 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH0 EUR
3 777 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH1 EUR
3 778 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH2 EUR
3 779 ... [10:2] Suma cena obaly DPH0 EUR
3 780 ... [10:2] Suma cena obaly DPH1 EUR
3 781 ... [10:2] Suma cena obaly DPH2 EUR
3 782 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH0 EUR
3 783 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH1 EUR
3 784 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH2 EUR
3 785 ... [10:2] Suma DPH zboží EUR
3 786 ... [10:2] Suma DPH obaly EUR
3 787 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-X_Zaokrouhleni
(SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476,0) EUR
3 788 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803
EUR
3 789 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476 EUR
3 790 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803 EUR
3 791 ... [10:2] Cena bez slevy bez DPH EUR
3 792 ... [10:2] Cena bez slevy s DPH EUR
3 793 ... [10:2] Sleva EUR
3 794 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem EUR
3 795 ... [10:2] Suma prodejní cena celkem EUR
3 796 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH - celkem = (44) EUR
3 797 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem = (48) EUR
3 798 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ ... celkem EUR
3 799 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ0 ... EUR
3 800 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ1 ... EUR
3 801 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ2 ... EUR
3 802 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH ... celkem EUR
3 803 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH0 ... EUR
3 804 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH1 ... EUR
3 805 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH2 ... velká poznámka EUR
3 806 ... [10:2] SumaSpotrebniDan, spotřební daň za celý doklad EUR
3 807 ... [10:2] VP - zaokrouhlení EUR
3 808 ... [10:2] VP - k úhradě celkem včetně DPH EUR
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2176

ES manas 2022 - Technická dokumentace

3 810 ... [10:2] Základ0 EUR
3 811 ... [10:2] Celkem s daní0 EUR
3 812 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH0 EUR
3 813 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH0 EUR
3 814 ... [10:2] Suma prodejní cena0 EUR
--------------------------------------------------3 816 ... [10:2] Základ1 EUR
3 817 ... [10:2] DPH1 EUR
3 818 ... [10:2] Celkem s DPH1 EUR
3 819 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH1 EUR
3 820 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH1 EUR
3 821 ... [10:2] Suma prodejní cena1 EUR
--------------------------------------------------3 823 ... [10:2] Základ2 EUR
3 824 ... [10:2] DPH2 EUR
3 825 ... [10:2] Celkem s DPH2 EUR
3 826 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH2 EUR
3 827 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH2 EUR
3 828 ... [10:2] Suma prodejní cena2 EUR
3 829 ... [10:2] Celkem bez daně EUR
3 830 ... [10:2] Celkem daň EUR
3 831 ... [10:2] Celkem cena s daní EUR
3 832 ... [x6:2] Sleva celkem % - ručně i z číselníku partnerů
3 833 ... [10:2] Zaokrouhlení EUR
3 834 ... [10:2] Celkem k úhradě EUR
3 835 ... [10:2] Zálohově zaplaceno EUR
3 836 ... [ 7:2] Odb - Poplatek z prodlení denně EUR
3 837 ... [10:2] Zaplaceno EUR
3 838 ... [10:2] Vrátit EUR
3 839 ... [ 8:3] Kurz EUR
3 840 ... [10:2] celkem snížení zatížení OZ (číslo zboží < 49999)
(kladně)
3 841 ... [10:2] celkem snížení zatížení mléčka (pole v číselníku zboží:
Int32_05 = 1 nebo barva = 6) (kladně)
===================================================

20.80 Mustry - Tabulky
===================================================
Mustry sestav
--------------------------------------------------Druh: REPORT
Typ: REPORT
Název: Mustry sestav
Soubor: __REPORT
Soubor: _TREPORT ... MT
Soubor: M_REPORT ... manas
Funkce: Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - uživatelské
Soubor: S_REPORT
Soubor: STREPORT ... MT
Funkce: Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - systémové
===================================================
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20.81 Mustry - vzory
Mustry
101 - Mustr CA - Prodej CASH
102 - Mustr DD - Daňový dobropis
103 - Mustr DL - Dodací list
104 - Mustr DP - Dodací list na přesun
105 - Mustr DR - Dodací list z rozvozu
106 - Mustr DV - Daňový vrubopis
107 - Mustr EX - Doklad na export
108 - Mustr FA - Faktura
109 - Mustr FD - Dávková faktura
110 - Mustr FP - Proforma faktura
111 - Mustr FR - Faktura z rozvozu
112 - Mustr FZ - Zálohová faktura
113 - Mustr HO - Prodej za hotové
114 - Mustr HR - Hotově z rozvozu
115 - Mustr OD - Objednávka dodavateli
116 - Mustr OO - Objednávka odběratele
117 - Mustr PA - Paragon
118 - Mustr PB - Přijatý paragon
119 - Mustr PD - Inventurní soupiska
120 - Mustr PE - Přijatý doklad z importu
121 - Mustr PF - Přijatá faktura
122 - Mustr PH - Přijatý doklad za hotové
123 - Mustr PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad
124 - Mustr PL - Přijímací list
125 - Mustr PO - Doklad o použití
126 - Mustr PQ - Přijatý pokladní doklad
127 - Mustr PR - Přijatá reklamace
128 - Mustr PV - Přijatý daňový vrubopis
129 - Mustr PW - Přijatá proforma faktura
130 - Mustr PX - Přijímací list z přesunu
131 - Mustr PY - Přijatý daňový dobropis
132 - Mustr PZ - Přijatá zálohová faktura
133 - Mustr RE - Reklamace
134 - Mustr RL - Rozvozový list
135 - Mustr VP - Doklad na vlastní prodejnu
136 - Mustr ZJ - Zjednodušený daňový doklad
161 - Mustr FU - Přefakturace
162 - Mustr OM - Objednávka odběratele MLÉČKA
163 - Mustr QF - Faktura - Franšíza
164 - Mustr QU - Faktura - Účetní
165 - Mustr QP - Faktura -Přefakturace
198 - Mustr HRUDPCFA
199 - Mustr HRUDPCHO
Mustr 101 - Mustr CA - Prodej CASH
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; Mustr: Prodej za hotové - CASH
;
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
Prodej za hotové CASH
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
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------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
Prodej za hotové CASH
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 102 - Mustr DD - Daňový dobropis
; Mustr: Daňový dobropis
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;
1 [PMS] Daňový doklad / Dobropis / Dodací list
Daňový dobropis
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
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------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Dobropis / Dodací list
Daňový dobropis
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 103 - Mustr DL - Dodací list
; Mustr: Dodací list
;
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1 [PMS]
Dodací list
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Dodací list
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4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 104 - Mustr DP - Dodací list na přesun
; Mustr: Dodací list na přesun
;
1 [PMS]
Dodací list na
přesun
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
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+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Dodací list na
přesun
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 105 - Mustr DR - Dodací list z rozvozu
; Mustr: Dodací list z rozvozu
;
1 [PMS]
Dodací list z
rozvozu
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
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#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Dodací list z
rozvozu
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
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Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 106 - Mustr DV - Daňový vrubopis
; Mustr: Daňový vrubopis
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Daňový vrubopis
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
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1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Daňový vrubopis
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
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4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 107 - Mustr EX - Doklad na export
; Mustr: Doklad na export + JKPOV
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Doklad na export
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^39@@@@@@ ################################
#
^60@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby
MJ
Množství MJ Cena/MJ Kč
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Cena celkem Kč |
1|
Celní saz.
Měna
Měna
Měna |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@
^03
^04@@@@@@@
^05@@@@@@
^07@@@@@@@
2
^18@@@@@@
^32
^33@@@@@@
^34@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@
3
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
Celkem k úhradě Kč:
^19@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě ^34 ^35@@@@/
^36@@@@@@@: # ^33@@@@@@@ #
3
##############
3
3 ^23
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Doklad na export
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby
MJ
Množství MJ Cena/MJ Kč
Cena celkem Kč |
4|
Celní saz.
Měna
Měna
Měna |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 108 - Mustr FA - Faktura
; Mustr: Faktura
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;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
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------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 109 - Mustr FD - Dávková faktura
; Mustr: Faktura dávková
;
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1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura dávková
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
---------------------------------------------------------------------------
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----------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura dávková
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 110 - Mustr FP - Proforma faktura
; Mustr: Proforma faktura
;
1 [PMS] N E N Í
D A Ň O V Ý
D O K L A D
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
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1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo proforma (VS)
: # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum vyst.
proforma : ^29@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
Žádáme o platbu předem za následující položky
|
1|
|
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
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3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] N E N Í
D A Ň O V Ý
D O K L A D
Proforma faktura
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo proforma (VS)
: # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 111 - Mustr FR - Faktura z rozvozu
; Mustr: Faktura z rozvozu
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura z rozvozu
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
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: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
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Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura z rozvozu
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 112 - Mustr FZ - Zálohová faktura
; Mustr: Zálohová faktura
;
1 [PMS] N E N Í
D A Ň O V Ý
D O K L A D
Zálohová faktura
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu (VS)
: # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2198

ES manas 2022 - Technická dokumentace

1| Sklad:
^33@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum vyst.
proforma : ^29@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
Žádáme o platbu předem za následující položky
|
1|
|
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
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3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] N E N Í
D A Ň O V Ý
D O K L A D
Zálohová faktura
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu (VS)
: # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 113 - Mustr HO - Prodej za hotové
; Mustr: Prodej za hotové
;
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
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#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
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^15@@@@@@@
3

^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@

3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
Prodej za hotové
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 114 - Mustr HR - Hotově z rozvozu
; Mustr: Za hotové z rozvozu
;
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
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1| RL:

^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
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^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@

3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
Za hotové z rozvozu
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 115 - Mustr OD - Objednávka dodavateli
1
O B J E D N Á V K A
D N E :
^29@@@@@@@
1
DIC:^03@@@@@@@@@@@
ICO^04@@@@@@
* * * * * * * * * * * *
* * * * * *
1
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
^08@@
^09@@@@@@@@@@@@@@@@@
* ^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
____________________________________________* * * * * * * * * * * *
* * * * * *
1
1
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1

Umístění
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Množství
1
zboží
ks
1
--------------------------------------------------------------------------2
^83@@@@
^12@@@@@@
^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
^04@@@@@@@
3
===========================================================================
3^194
3
ZÁKLAD
DPH
3

CELKEM

^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@

^17@@@@@@@
3
4
O B J E D N Á V K A
D N E :
^29@@@@@@@
4
DIC:^03@@@@@@@@@@@
ICO^04@@@@@@
* * * * * * * * * * * *
* * * * * *
4
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
^08@@
^09@@@@@@@@@@@@@@@@@
* ^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
____________________________________________* * * * * * * * * * * *
* * * * * *
4
4
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4
Umístění
Číslo
Název zboží
Množství
4
zboží
ks
4
--------------------------------------------------------------------------Mustr 116 - Mustr OO - Objednávka odběratele
1

O B J E D N Á V K A

N A

D E N :

1
Odb.číslo: ^22@@@@
* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
1
*
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
Doklad. : ^36@@@@
*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
Dealer
: ^40@@@@@@@
*
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1 ___________________________________________________* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
1
Místo
podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Číslo
Nazev zboží
Počet

2205

/ Egal.

1
beden
1
---------------------------------------------------------------------------2
^26@@@@@@@@@@@@@ ^12@@@
^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^10@@ /^69@
3
===========================================================================
==
3
Bez daně ^10@@@@@@@
Celkem s daní ^17@@@@@@@
3^194
4
O B J E D N Á V K A
N A D E N :
4
Odb.číslo: ^22@@@@
* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
4
*
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
Doklad. : ^36@@@@
*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
Dealer
: ^40@@@@@@@
*
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4 ___________________________________________________* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
4
Místo
podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@
4^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4
Umístění zboží
Číslo
Nazev zboží
Počet / Egal.
4
beden
4
---------------------------------------------------------------------------Mustr 117 - Mustr PA - Paragon
; Mustr: Prodej za hotové - paragon
;
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
paragon
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
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1| RL:

^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
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3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
1 [PMS] Daňový doklad / Dodací list
Prodej za hotové paragon
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 118 - Mustr PB - Přijatý paragon
; Mustr: Přijatý paragon
;
1 [PMS]
Přijatý paragon
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
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1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatý paragon
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 119 - Mustr PD - Inventurní soupiska
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; Mustr: Inventurní soupiska
;
1 [PMS] N E N Í
D A Ň O V Ý
D O K L A D
Inventurní soupiska
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo proforma (VS)
: # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum vyst.
proforma : ^29@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
Žádáme o platbu předem za následující položky
|
1|
|
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
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3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] N E N Í
D A Ň O V Ý
D O K L A D
Inventurní soupiska
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo proforma (VS)
: # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 120 - Mustr PE - Přijatý doklad z importu
; Mustr: Přijatý doklad z importu
;
1 [PMS]

Přijatý doklad z
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importu
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatý doklad z
importu
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4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 121 - Mustr PF - Přijatá faktura
; Mustr: Přijatá faktura
;
1 [PMS]
Přijatá faktura
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+--------------------------------------------------------------------------
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1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatá faktura
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 122 - Mustr PH - Přijatý doklad za hotové
; Mustr: Přijatý doklad za hotové
;
1 [PMS]
Přijatý doklad za
hotové
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
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1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatý doklad za
hotové
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
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+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 123 - Mustr PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad
; Mustr: Přijatý zjednodušený daňový doklad
;
1 [PMS]
Přijatý
zjednodušený daňový doklad
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
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----------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatý
zjednodušený daňový doklad
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 124 - Mustr PL - Přijímací list
; Mustr: Přijímací list
;
1 [PMS]
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ |
: ^29@@@@@@@ |

Přijímací list

Číslo dokladu
Strana

^20 @@

Datum vystavení
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1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
Sazba DPH
DPC bez
DPH Kč s DPH Kč
3
-----------------------------------3
^04@@%
^106@@@@@@^102@@@@@@
3
^05@@% snížená
^107@@@@@@^103@@@@@@
3
^06@@% základní
^108@@@@@@^104@@@@@@
3
-----------------------------------3
^105@@@@@@^101@@@@@@
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijímací list
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
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4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 125 - Mustr PO - Doklad o použití
; Mustr: Doklad o použití
;
1 [PMS] Daňový doklad
Doklad o použití
1+-----------+---------------------------------------+----------------------##############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokl. o
použ.: #
^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
usk.zdan.pln.: # ^30@@@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: #
^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1|
#
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
# ^22@@@@
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1|
#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1|
#
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1+-----------------################################--#####################################
1| Číslo Název zboží/služby DPH % J MJ
Množství MJ Cena/MJ s DPH
Celkem s DPH Kč |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^02^13 ^03
^04@@@@@@@
^06@@@@@@
^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
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3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč - placeno hotově:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad
Doklad o použití
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^30@@@@@@@ | Číslo dokl. o
použití: # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH % J MJ
Množství MJ Cena/MJ s DPH
Celkem s DPH Kč |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 126 - Mustr PQ - Přijatý pokladní doklad
;
;
1
1
1
2
3
4

Mustr: Příjmový pokladní doklad
Příjmový pokladní doklad
Bude doplněno ...
.
.
.

Mustr 127 - Mustr PR - Přijatá reklamace
; Mustr: Přijatá reklamace
;
1 [PMS]
Přijatá reklamace
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatá reklamace
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
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4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 128 - Mustr PV - Přijatý daňový vrubopis
; Mustr: Přijatý daňový vrubopis
;
1 [PMS]
Přijatý daňový
vrubopis
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
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--------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatý daňový
vrubopis
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 129 - Mustr PW - Přijatá proforma faktura
; Mustr: Přijatá proforma faktura
;
1 [PMS]
Přijatá proforma
faktura
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
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1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatá proforma
faktura
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 130 - Mustr PX - Přijímací list z přesunu
; Mustr: Přijímací list z přesunu
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;
1 [PMS]
Přijímací list z
přesunu
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
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4 [PMS]
Přijímací list z
přesunu
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 131 - Mustr PY - Přijatý daňový dobropis
; Mustr: Přijatý daňový dobropis
;
1 [PMS]
dobropis
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ |
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ |
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Přijatý daňový

Číslo dokladu
Strana

^20 @@

Datum vystavení
Datum

2226

ES manas 2022 - Technická dokumentace

^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatý daňový
dobropis
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 132 - Mustr PZ - Přijatá zálohová faktura
; Mustr: Přijatá zálohová faktura
;
1 [PMS]
Přijatá zálohová
faktura
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Odběratel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
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^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Dodavatel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Přijatá zálohová
faktura
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
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Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 133 - Mustr RE - Reklamace
; Mustr: Reklamace
;
1 [PMS]
Reklamace
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
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^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Reklamace
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 134 - Mustr RL - Rozvozový list
; Mustr: Rozvozový list
;
1 [PMS]
Rozvozový list
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ List č.: ^35@@@@@
#####################################
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení
: ^29@@@@@@@ |
1|
|
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3^194
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS]
Rozvozový list
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu
: # ^36@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 135 - Mustr VP - Doklad na vlastní prodejnu
; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi
;
1
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO ^04@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dodací list na vlastní prodejnu č. : ^14@@@@@
1 ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@
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1 ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^09@@@@@@@@
Dat.dokladu
^30@@@@@@@
Prodejna ^55@@@@
1 Pozn. ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1 Akce
Obal Počet
Egal. Tara Vada
Marže J MJ DPH Číslo
Cena/MJ
Mnozstvi
Zbozi
MOC/MJ
1
ob.
%
%
bez DPH
MJ
1
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
2^18@@@@^09 ^10@@ ^69@@ ^14@@@@@ ^15@@@@@^70@ ^13 ^03^02
^12@@@@^05@@@@@@^04@@@@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^67@@@@@
3
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
3
3
3
Zák.daně
3

Sazba
Zatížení

3
^07@@@@@@@
^41@@@@@@@
3
^08@@@@@@@
^42@@@@@@@
3
^09@@@@@@@
^43@@@@@@@
3
_____________________________________
3
^10@@@@@@@
^44@@@@@@@
3^194
4
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO ^04@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dodací list na vlastní prodejnu č. : ^14@@@@@
4 ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@

^04@@ %
^05@@ %
^06@@ %

4 ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^09@@@@@@@@
Dat.dokladu
^30@@@@@@@
Prodejna ^55@@@@
4 Pozn. ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4 Akce
Obal Počet
Egal. Tara Vada
Marže J MJ DPH Číslo
Cena/MJ
Mnozstvi
Zbozi
MOC/MJ
4
ob.
%
%
bez DPH
MJ
4
___________________________________________________________________________
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_____________________________________________
Mustr 136 - Mustr ZJ - Zjednodušený daňový doklad
; Mustr: Zjednodušený daňový doklad
;
1 [PMS]
Zjednodušený daňový
doklad
1+-----------+---------------------------------------+----------------------##############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo
zjedn.daň.d. : #
^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
usk.zdan.pln.: # ^30@@@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: #
^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1|
#
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
# ^22@@@@
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1|
#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1|
#
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1+-----------------################################--#####################################
1| Číslo Název zboží/služby DPH % J MJ
Množství MJ Cena/MJ s DPH
Celkem s DPH Kč |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^02^13 ^03
^04@@@@@@@
^06@@@@@@
^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^03@@@@@@@
3 Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3 Celkem k úhradě Kč - placeno hotově:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
3^194
4 [PMS]
Zjednodušený daňový
doklad
4+----------------------------------------------------
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+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^30@@@@@@@ | Číslo
zjedn.daň.dokl.: # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH % J MJ
Množství MJ Cena/MJ s DPH
Celkem s DPH Kč |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 161 - Mustr FU - Přefakturace
; Mustr: Prefakturace
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ |
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ |
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč |
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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Číslo daň. dokl.
Konstantní symbol
Strana

^20 @@

Datum splatnosti
Forma úhrady
Datum
Datum
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+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^86 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
2 ^57
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
Zálohově zaplaceno:
^20@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura z rozvozu
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
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(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 162 - Mustr OM - Objednávka odběratele MLÉČKA
1

O B J E D N Á V K A

MLÉČKA

N A

D E N :

1
Odb.číslo: ^22@@@@
* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
1
*
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
Doklad. : ^36@@@@
*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1
Dealer
: ^40@@@@@@@
*
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
1 ___________________________________________________* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
1
Místo
podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@
1^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1

Umístění zboží

Číslo

Nazev zboží

Počet

/ Egal.

1
beden
1
---------------------------------------------------------------------------2
^26@@@@@@@@@@@@@ ^12@@@
^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^10@@ /^69@
3
===========================================================================
==
3
Bez daně ^10@@@@@@@
Celkem s daní ^17@@@@@@@
3^194
4
O B J E D N Á V K A MLÉČKA N A D E N :
4
Odb.číslo: ^22@@@@
* * * * * * *
4
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
Doklad. : ^36@@@@
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
4
Dealer
: ^40@@@@@@@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@ *
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4 ___________________________________________________* * * * * * * * * * *
* * * * * * *
4
Místo
podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@
4^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4

Umístění zboží

Číslo

Nazev zboží

Počet

/ Egal.

4
beden
4
---------------------------------------------------------------------------Mustr 163 - Mustr QF - Faktura - Franšíza
; Mustr: Faktura
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ |
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ |
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ |
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč |
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+----------------------------------------

Faktura - Franšíza

Číslo daň. dokl.
Konstantní symbol
Strana

^20 @@

Datum splatnosti
Forma úhrady
Datum
Datum
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+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura - Franšíza
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
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4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 164 - Mustr QU - Faktura - Účetní
; Mustr: Faktura
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura - Účetní
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
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1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura - Účetní
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
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Celkem Kč Celkem Kč |
4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 165 - Mustr QP - Faktura -Přefakturace
; Mustr: Faktura
;
1 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura Přefakturace
1+-----------+---------------------------------------+------------------------############
1| Dodavatel |
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
1+-----------+
Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol
: # ^15@@@@@ #
1| Sklad:
^33@ Místo podn.: ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana
: # ^01@@@@@ #
1| LČ:
^35@@@@@ ################################
#####################################
1| Bankovní účet: # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
#
#
1| RL:
^37@ ################################
#
#
1| Auto:
^39 #
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| SPZ: ^40@@@@@@@#
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Řidič:
^41 #
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #
#
^20 @@
^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
#
1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################
#
#
1+-----------+---------------------------------------#####################################
1| Odběratel |
DIČ: ^23@@@@@@@@@@@ IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti
: ^27@@@@@@@ |
1+-----------+
Číslo: ^22@@@@ Číslo OM: ^55@@@@ | Forma úhrady
: ^28@@@@@@@ |
1|
Místo podn.: ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum
vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |
1| Poplatek z prodlení denně
: ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum
usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |
1+-----------+---------------------------------------+-----------------------------------+
1| Poznámka |
^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
1+----------+--------------------------------------------------------------------------
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--+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
3 ^23
3^194
3
Sazba DPH
Základ daně Kč
Daň Kč
Cena s daní Kč
3
----------------------------------------------------3
^04@@%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
3
^05@@% snížená ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@
^15@@@@@@@
3
^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@
^16@@@@@@@
3
----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@
^17@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
##############
3
Celkem k úhradě Kč:
# ^19@@@@@@@ #
3
##############
3
3 Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@
4 [PMS] Daňový doklad / Faktura / Dodací list
Faktura Přefakturace
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl.
(VS): # ^14@@@@@ #
4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Strana
: # ^01@@@@@ #
4+---------------------------------------------------+------------------------############
4| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
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4|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
4
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Mustr 198 - Mustr HRUDPCFA
; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi FA
1 [PMS]
B
/Orient.ceny pro
maloobchod/
FAKTURA
Daňový doklad
1 Test poznamka partner:
^72@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
1 Dodavatel
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@
IČO: ^04@@@@@
Odběratel
DIČ:
^23@@@@@@@@@@@
Číslo dokladu (VS)
:
^14@@@@@
1
Tel./fax:
^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IČO:
^24@@@@@
Strana
:
^01@@@@@
1
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@
Datum
splatnosti:^27@@@@@@@* ^22@@@@
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ Banka ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Forma
úhrady:
^28@@@@@@@*
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1
^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dat.vyst.dokladu:^29@@@@@@@*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1
Dat.usk.zd.pln. :^30@@@@@@@*
^20 @@ ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1 Poznámka: ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
^40@@@@@@@* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1
1Pro vládou stanovené výrobky podle zák.č.22/97 Sb. je dodavatel držitelem
ujištění nebo prohlášení o shodě
1
1
Datum
Obal Počet Egal. DPH J MJ Marže
Celkem
Množství Cena/MJ
Číslo
Název
MOC
1
AKCE
obalů
%
bez DPH
bez DPH
orient.
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ^18@@@@@@
^09 ^10@@ ^69@@@ ^02^13 ^03^70
^07@@@@@@
^04@@@@@@@ ^05@@@@@@@ ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^67@@@@@
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
^02@@@@@@
3
DPH Zák.daně Kč Daň Kč
Celkem
Celkem dop.ceny
3
-----------------------------------------------------3

Sazba

^04@@
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%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
^56@@@@@@@
3
%
^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@^15@@@@@@@
^57@@@@@@@
3
%
^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@^16@@@@@@@
^58@@@@@@@
3
-----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@^17@@@@@@@
^59@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
3
Celkem Kč:
* ^19@@@@@@@ *
3
* * * * * * * *
3 ^194
4 [PMS]

2243

^05@@
^06@@

4
Číslo dokladu (VS)
4
^30@@@@@@@
4

Strana

:
^14@@@@@
Dat.uskut.zdan.plnění:
:
^01@@@@@

4
Datum
Obal Počet Egal. DPH J MJ Marže
Celkem
Množstvi Cena/MJ
Číslo
Název
MOC
4
AKCE
obalů
%
bez DPH
bez DPH
orient.
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mustr 199 - Mustr HRUDPCHO
; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi HO
1 [PMS]
B
/Orient.ceny pro
maloobchod/
HOTOVĚ
Daňový doklad
1 Dodavatel
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@
IČO: ^04@@@@@
Odberatel
DIČ:
^23@@@@@@@@@@@
Číslo dokladu (VS)
:
^14@@@@@
1
Tel./fax:
^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IČO:
^24@@@@@
Strana
:
^01@@@@@
1
^05@@@@@@@@@@@@@@@@@
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1
^06@@@@@@@@@@@@@@@@@
Datum
splatnosti:^27@@@@@@@* ^22@@@@
^17@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1
^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ Banka ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Forma
úhrady:
^28@@@@@@@*
^18@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1
^08 @@ ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@
Dat.vyst.dokladu:^29@@@@@@@*
^19@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1
Dat.usk.zd.pln. :^30@@@@@@@*
^20 @@ ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@
*
1 Poznámka: ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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^40@@@@@@@* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1
1Pro vládou stanovené výrobky podle zák. č. 22/97 Sb. je dodavatel
držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě
1
1
Datum
Obal Počet Egal. DPH J MJ Marže
Celkem
Množství Cena/MJ
Číslo
Název
MOC
1
AKCE
obalů
%
bez DPH
bez DPH
orient.
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ^18@@@@@@
^09 ^10@@ ^69@@@ ^02^13 ^03^70
^07@@@@@@
^04@@@@@@@ ^05@@@@@@@ ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^67@@@@@
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
^02@@@@@@
3
DPH Zák.daně Kč Daň Kč
Celkem
Celkem dop.ceny
3
-----------------------------------------------------3
%
^07@@@@@@@
^14@@@@@@@
^56@@@@@@@
3
%
^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@^15@@@@@@@
^57@@@@@@@
3
%
^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@^16@@@@@@@
^58@@@@@@@
3
-----------------------------------------------------3
^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@^17@@@@@@@
^59@@@@@@@
3
Zaokrouhlení:
^18@@@@@@@
3
* * * * * * * *
3
Celkem Kč:
* ^19@@@@@@@ *
3
* * * * * * * *
3 ^194
4 [PMS]
4
Číslo dokladu (VS)
:
^14@@@@@
4
Dat.uskut.zdan.plnění:
^30@@@@@@@
Strana
:
^01@@@@@
4
4
Datum
Obal Počet Egal. DPH J MJ Marže
Celkem
Množství Cena/MJ
Číslo
Název
MOC
4
AKCE
obalů
%
bez DPH
bez DPH
orient.
4

Sazba

^04@@
^05@@
^06@@
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20.82 Neskladová položka
2008.01.02b / 17:00
004) U zboží, u kterého je v kartě zboží zaškrtnuto
Neskladová položka
se nehlídá nulová cena při prodeji
lze použít například pro prodej/vrácení obalů pro rozlišení obalového konta
u takto označených zboží se nekontrolují zadané údaje při opuštění karty
zboží (DPH, ...)

2007.10.03b / 21:00
005) Karta zboží / Uživatel
- po zaškrtnutí zaškrtávacího pole Neskladová položka není po opuštění
karty zboží nic kontrolováno ani vyžadováno (skupina zboží, hmotnost,
koeficient měrné ceny, cena 01, cena 02)
- pro speciální čísla zboží 98760,2,3,4,5,6,9/98770,1,2,3,4,5 se kontrola
neprovádí

2005.07.05a / 10:00
004) Karta zboží / 5/Doplněk
- doplněna zaškrtávací pole
Neskladová položka (pole v tabulce VychoziCena)
... pro budoucí použití v K1 a rozborech
... nebude se pracovat se zásobou ale jen s finanční hodnotou

20.83 Nesledované zboží
FAQ - Nastavení prodeje nesledovaného zboží na POS
- může jít například o ojedinělý prodej zboží mimo hlavní sortiment bez nutnosti
evidence jeho nákupu, prodeje a zásoby
- k tomuto účelu se dají použít 3 speciální čísla zboží:

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2246

ES manas 2022 - Technická dokumentace

98763 - F3 - původně Ovoce a zelenina
98764 - F4 - původně Pečivo
98766 - F6 - původně Maso
a dále
98765 - F5 - Zboží 10% DPH
98762 - F2 - Zboží 20% DPH
v kartách uvedených zboží je možné nastavit požadovaný název a DPH, např.:
Ostatní - Drogerie
Ostatní - Potraviny
atd.
v dotykové POS je možné v
Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / Definice tlačítek POSTOP1
potom nastavit zvolenému tlačítku tutu funkci:
016 - Ovoce - F3
017 - Pečivo - F4
011 - Maso - F6
002 - DPH - snížená sazba (1) - F5
003 - DPH - základní sazba (2) - F2
při prodeji se potom zadá ve vstupním poli částka a stiskne klávesa F2-F6 nebo
v dotykové POS nastavené tlačítko

20.84 Nespolehlivý plátce
2021.09.09a / 00:00
006) 3100 - Sklad - u HO/CA hotovky nekontrolovat nespolehlivý plátce
- upraveno dle zadání

20.85 Nulová cena zboží
2010.01.19a / 13:00
005) Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Sklad/POS / Doklady
- doplněn lokální parametr - implicitně vypnut:
Testovat nulovou cenu zboží
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při vypnutí urychleno zadání řádku skladového dokladu

2010.01.05c / 17:00
002) Upraven test nulové ceny zboží

2006.04.08a / 12:00
001) Sklad / POS
- na pokladně a výdajových skladových dokladech je blokován prodej zboží
s nulovou cenou
při pokusu takového prodeje se ozve obrácená siréna

2005.07.08a / 09:00
001) Sklad / POS - hlášení o nulové ceně zboží
- potlačeno u storna pohybu obalů

2005.07.07a / 09:00
002) Sklad / POS
- nulová cena zboží se netestuje pro
- příjmové doklady
- prázdný doklad

2005.07.05a / 10:00
004) Karta zboží / 5/Doplněk
- doplněna zaškrtávací pole
Nehlídat nulovou cenu (pole v tabulce DPCVychoziCena)
... má význam pro obaly napojené na takovéto zboží, kdy je pro
pohyb obalů důležitý jen druh a cena obalu
... při zaškrtnutí se v řádcích dokladu řádek nepodbarví červeně
pro signalizaci nulové ceny zboží
... of této verze programu se do řádku dokladu do pole BlokovaniOK
dosadí pro dané zboží toto nastavení a potlačí se červené
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2247

2248

ES manas 2022 - Technická dokumentace

podbarvení řádku a hlídání nulové ceny zboží
005) Sklad / POS - hlídaní nulové ceny zboží
- při zadání nulové ceny zboží (nehlídá se u zboží se zaškrtnutým
parametrem Nehlídat nulovou cenu) se kromě červeného podbarvení
řádku při zadání ve vstupním poli ozve zvukové znamení a zobrazí
varovné hlášení
- při tisku dokladu a některých dalších akcích se testuje, zda
doklad neobsahuje nulovou cenu MJ

01.12.2001a/12:00
Při pořízení dokladu se signalizuje nulová cena zboží - podle parametru
Konfigurace / Doklady / Test nulová cena MJ

20.86 Obalové konto
SQL - Zrušení obalu v obalovém kontě
Př.:
agenda = HR
obal = 76
//--------------------------DELETE
FROM
HR__OK00
WHERE
StavPrenosu=76
//--------------------------ověření vět v obalovém kontě:
Př.:
agenda = HR
obal = 76
//--------------------------SELECT
*
FROM
HR__OK00
WHERE
StavPrenosu=76
//---------------------------
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SQL - Obalové konto:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?sql_-_obalove_konto.htm

2014.01.14b / 17:00
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly
- pouze obaly na dokladech s CisloListu > 0 (mimo reklamace - předpokládá se, že jsou všechny
pohyby obalů PS)
- upraveno
počáteční stav = RE
konečný stav =
+RE
+PL
+PR
-DL
-EX
-FA
-HO
-VP
-VR
-CA
- Kontrolní SQL:
//===================================================
// kontrola KZ
//---------------------------------------------SELECT
O,
SUM(PO) AS PocetObalu
FROM
(
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_PL r,HRE_X_PL d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
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SELECT
r.Obal2 AS O,
r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_PL r,HRE_X_PL d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_PR r,HRE_X_PR d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_PR r,HRE_X_PR d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0)
// AND (d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d
WHERE
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(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0)
// AND (d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_DL r,HRE_X_DL d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_DL r,HRE_X_DL d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_EX r,HRE_X_EX d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_EX r,HRE_X_EX d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
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-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_FA r,HRE_X_FA d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_FA r,HRE_X_FA d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_HO r,HRE_X_HO d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_HO r,HRE_X_HO d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_VP r,HRE_X_VP d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
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(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_VP r,HRE_X_VP d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_VR r,HRE_X_VR d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_VR r,HRE_X_VR d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
-r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_CA r,HRE_X_CA d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0) AND
(d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
-r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
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HRE1Y_CA r,HRE_X_CA d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0) AND
(d.CisloListu>0)
//---------------------------------------------) AS x
WHERE
(O<>0) AND
(O<>30)
GROUP BY
O
//===================================================
//===================================================
// kontrola PS = RE
//---------------------------------------------SELECT
O,
SUM(PO) AS PocetObalu
FROM
(
//---------------------------------------------SELECT
r.Obal1 AS O,
r.PocetObalu1 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu1<>0)
// AND (d.CisloListu>0)
UNION ALL
SELECT
r.Obal2 AS O,
r.PocetObalu2 AS PO,
d.CisloListu
FROM
HRE1Y_RE r,HRE_X_RE d
WHERE
(r.CisloDokladu=d.CisloDokladu) AND
(r.PocetObalu2<>0)
// AND (d.CisloListu>0)
//---------------------------------------------) AS x
WHERE
(O<>0) AND
(O<>30)
GROUP BY
O
//===================================================
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2014.01.09a / 00:00
004) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly
- pouze obaly na dokladech s CisloListu > 0 (mimo reklamace)

2014.01.03a / 12:00
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly
- upraveno

2014.01.02b / 12:00
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly
- upraveno použití zaškrtávacího pole:
Zahrnout reklamace RE za den, v PS zůstanou
implicitně nezaškrtnuto a zaškrtnuto být nemá, doklady RE - reklamace tak budou v PS a ne v
pohybech za den

2012.11.02a / 13:05
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal
v horní části okna doplněno nastavovací pole
Šířka sloupce obalu
- platí pro všechny sestavy v okně
- standardně 7, jinak 3-10
- podle nastavení se upraví šířka řádku sestavy a nastaví odpovídající velikost
fontu pro tisk
- do šířky sloupce obalu se počítá i případné znaménko mínus a 1 prázdný sloupec
pro oddělení sloupců

2007.12.07b / 15:00
001) Obalové konto za IČO partnera
- doplněno do:
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- seznam partnerů
- informace za partnera
- oprávnění zůstává 1193 stejně jako u obalového konta za partnera
- funkce je dostupná POUZE ve verzi programu pro NexusDB
002) Zápisy do obalového konta (provádějí se při zápisu každého řádku
skladového dokladu) se logují

FAQ - Obalové konto
Tabulky:
HR__O201 - ciselnik obalu
HR__OK00 - obalove konto
HR7_OBAL - pohyby obalu

2007.11.19b / 13:00
001) Obalové konto + Číselník obalů
- doplněna funkce
Obalové konto za obal
pro zvolený obal vygeneruje obalové konto

2007.11.19b / 13:00
003) Číselník partnerů / Obalové konto
- upraveno

2007.11.03c / 15:00
001) Servis / Data / Doplnění dat
- doplněna funkce
Doplnění obalového konta OK00
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funkce nastaví následující pole:
Cislo - číslo partnera - z pole Cislo32 XXXXXXXxxxxxxx
ZmenaPocet - IČO partnera
StavPrenosu - číslo obalu - z pole Cislo32 xxxxxxxXXXXXXX, číslo > 250 se bere jako 250
002) V tabulce obalového konta se automaticky nastavují pole
Cislo - číslo partnera - z pole Cislo32 XXXXXXXxxxxxxx
ZmenaPocet - IČO partnera
StavPrenosu - číslo obalu - z pole Cislo32 xxxxxxxXXXXXXX, číslo > 250 se bere jako 250

2007.01.01a / 00:00
008) Sklad / POS - stav obalů
- v číselníku obalů se při aktualizaci zásob zboží aktualizují i zásoby
obou vázaných obalů (nenulových a různých od 6-ti nesledovaných obalů
nastavených v konfiguraci)
009) Sklad / POS - obalové konto
- na POS se nyní aktualizuje stejně jako na skladě

2006.12.17a / 17:00
003) Sklad / POS
- obal s číslem 0 je ignorován

2006.10.23c / 19:00
001) Sklad / POS - pohyb obalů
- Servis / Data / Obaly
- Načti seznam tabulek
- zobrazí seznam všech dostupných tabulek řádků dokladů
- Import
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- naimportují se pohyby obalů z těch tabulek řádků dokladů,
které jsou v seznamu tabulek řádků dokladů označeny jako zaškrtnuté
- z importu jsou vyloučeny následující typy dokladů:
FP - Proforma faktura
FZ - Zalohova faktura
OD - Objednavka dodavateli
OM - Objednavka odberatele MLECKA
OO - Objednavka odberatele
PD - Inventurni soupiska
PQ - Prijmovy pokladni doklad
PR - Prijata reklamace
PW - Prijata proforma faktura
PZ - Prijata zalohova faktura
RE - Reklamace
RL - Rozvozovy list
- doplněna oprávnění:
8425 Import aar_OBAL - Načti seznam tabulek
8426 Import aar_OBAL - Import
- funkce zajistí počáteční naplnění tabulky pohybu obalů z řádků
skladových/POS dokladů od začátku roku
orientační rychlost je 85 pohybů obalů/s
orientační velikost tabulky aar_OBAL.ff2 je počet obalů*320 [B]
- příklad SQL:
SELECT
cislopartnera,cislodokladu,cisloobalu,sum(pocetobalu) as pocet
FROM
HR2_OBAL
WHERE
(DatumDokladu_RRRRMMDD>=20020101) and
(DatumDokladu_RRRRMMDD<=20020131)
GROUP BY
cislopartnera,cislodokladu,cisloobalu
ORDER BY
cislopartnera,cislodokladu,cisloobalu
SQL vrátí 30.000 vět za cca. 2,2 s

2006.10.23b / 13:00
001) Sklad / POS
- pohyb obalů
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- pohyb každého obalu (mimo max. 6-ti obalů nastavených v konfiguraci
jako nesledované - např. ztratné papírové obaly) je v rámci
aktualizace zásob zboží zapisován do tabulky:
aar_OBAL.ff2
kde aa je agenda a r je rok
- pro SQL jsou dostupná následující pole:
- s indexem:
AutoInc
CisloPartnera
CisloObalu
CisloDokladu
DatumDokladu
DatumDokladu_RRRRMMDD
VS
- bez indexu:
PocetObalu
CenaObalu
DPHObalu
DatumVytvoreni
ZmenaKdo
ZmenaPC
DatabazeDoklad
VetaDoklad
DatabazeRadek
VetaRadek
PV
DruhDokladu
CKOK
StornoOK
Auto
Ridic
Soupis
RL
- pro správnou funkci musí být tato nebo novější verze programu
nainstalována na všech počítačích, které generují pohyb obalů

20.87 Obaly
2015.10.05a / 00:00
002) Doplněno podrobné logování změn cen obalů v kartě obalu
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2013.04.01a / 10:00
001) Sledované obaly
- číslo dokladu - bere se pravých 8 číslic
- upraveno

2013.03.28a / 21:00
001) Sledované obaly
- číslo dokladu - bere se pravých 8 číslic

2013.01.17a / 13:00
001) Sklad
- pro typ výdajového dokladu
RE - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/1/132}
povolena aktualizace zásob včetně obalů pro obalové konto
tento typ dokladu se nabídne i při zpracování K1

2012.02.20a / 14:00
001) Sklad / Rozbory / Obaly - Pohyby za den + Stav ke dni
- upraven algoritmus a optimalizovány SQL dotazy
- od následujícího měsíce doplněn index pole CisloPartnery v řádcích dokladu pro
další urychlení
- zpracovávají se řádky následujících typů dokladů:
FA
HO
CA
VP
VR
DL
PR
RE
PL
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EX
ignorují se řádky s obaly 0 (bez obalu) a 30 (ztratný obal)
pro typy dokladů PR a PL doplněna 2 a 2 zaškrtávací pole pro záporný pohyb,
doporučujeme ponechat implicitní zaškrtnutí

2012.01.31a / 00:00
001) Obaly / Stav ke dni
- upraveno

2011.12.02a / 00:00
001) Sledované obaly
- upraven součet celkem pro doklady PL a PR
ověřeno na pracovních datech

2011.11.01b / 15:00
001) Sklad /Rozbory /Obalové Konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly
- upravena práce s PL - Přijímací list

2011.09.01a / 14:00
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Sledované obaly / Pohyby za den
- upraveno formátování textu

2011.08.22a / 00:00
002) Obaly / Sledované obaly / Stav ke dni
- sloupec za obal rozšířen z 6 na 7 znaků
sestava tak bude mít větší šířku a bude tištěna menším fontem
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2011.05.02d / 15:00
004) Doplněna kontrola zadaného čísla obalu na číselník obalů:
a) karta zboží
b) F7 v řádcích skladového dokladu
c) F8 v řádcích skladového dokladu
nulové číslo obalu je povoleno

2011.04.28a / 00:00
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal - Stav ke dni
- rozšířeny sloupce sestavy
- používá tabulek FA, HO, CA, VP, VR, DL, PR, PL, EX a RE pro počáteční stav

2011.04.06a / 20:00
002) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal
Sledované obaly
- upraveno

2011.04.01a / 12:00
001) Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal
Sledované obaly
- upraveno

2011.03.03a / 18:00
001) Sledované obaly
- doplněno zaškrtávací pole
Zahrnout reklamace RE
implicitně zaškrtnuto
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2004.07.09c / 19:00
02) Servis / Konfigurace / Sklad / Tisk
- Obaly 19% samostatně
- po zaškrtnutí nejsou v součtech v daňové tabulce za 19% zahrnuty obaly
- je nutné ručně doplnit používané mustry o další řádek daňové tabulky s poli:
^84 - základ daně obaly 19%
^87 - daň obaly 19%
^90 - celkem s daní obaly 19%
Př.:
3

19% obaly

^84@@@@@@@ ^87@@@@@@@

^90@@@@@@@
- do deníku dokladů se zatím obaly uvedou v rámci DPH 19%

2003.06.12a / 10:00
04) pro vázaný obal 2 se dosadí jako počet obalů množství MJ zboží

2002.11.19e / 18:00
02) Sledované obaly
- zaškrtávací pole nahrazeno červeným nápisem OBALY při práci se sledovanými obaly
- pole Datum dokladu nelze potvrdit klávesou Enter (a tím změnit), pokud doklad
obsahuje sledované obaly

2002.11.19d / 15:00
01) Sledované obaly
- zaškrtávací pole Obaly je pouze informativní bez možnosti ruční změny
- jsou uvedeny všechny doklady za partnera

2002.11.19b / 10:00
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01) Sledované obaly
- z Hruška - MO síť přesunuto do záložky Sledované obaly v Servis / Databáze / Obaly
- Pohyby za den
- Stav ke dni
- pohyby se berou záporně, příjem je z PR - Přijatá reklamace - neaktualizuje zásoby

2002.11.18b / 14:00
02) Sklad
- pro sledované obaly se obsah pole CisloListu z hlavičky dokladů dosadí do
pole UAdmin řádku dokladu a pole StavArchivace do pole UVedouci
hlavička

řádek

StavArchivace UAdmin
CisloListu
UVedouci

význam
sledované obaly
číslo obalového lístku

- změna polí se neprovede pro zablokovaný doklad - Barva= 1

2002.11.16b / 10:30
01) Sklad
- pokud jsou na řádcích dokladu sledované obaly, nelze v hlavičce dokladu
změnit číslo partnera a zrušit zaškrtnutí pole Obaly

2002.11.16a / 08:00
01) Sklad
Konfigurace / Doklady
- doplněno pole Požadovat DL pro obaly
- po zaškrtnutí je po zadání partnera v hlavičce dokladu nutné zadat číslo
dodacího listu v případě, pokud doklad obsahuje sledované obaly,
v opačném případě se zadá 0
- pokud je číslo DL nenulové, dosadí se do pole Č. listu a zaškrtne se
pole Obaly (nastaví 1 do indexovaného pole StavArchivace pro zpracování
pomocí SQL)
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20.88 Obaly - Tabulky
===================================================
Obaly
--------------------------------------------------Druh: OK00
Typ: OK00
Název: Obalové konto za obal
Soubor: aa__OK00
Funkce: Sklad / Rozbory / Obalové konto / Obalové konto za obal / Obaly / Obalové konto za obal
===================================================

20.89 Objednávka
2008.02.28b / 15:00
004) Co vše je možné v objednávce zadat:
- v hlavičce dokladu:
- jako partner se zadá číslo dodavatele, sklad, ze kterého
má být zboží dodáno je nastaven v konfiguraci
- Základ
- Datum dokladu
- Datum usk. zd. pl. ... požadovaný datum dodání
- Řidič
- Auto
- Rozvozový list číslo
- Soupis číslo
- Papírový doklad číslo
- Poznámka ... poznámka ke způsobu dodání
- Poznámka velká ... libovolně velký text jako poznámka
- Účetnictví
- Středisko
- Zakázka
- Činnost
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- z těchto možných údajů se vyplní jen ty požadované,
ostatní údaje se ponechají prázdné nebo nulové

2007.01.01c / 18:00
001) Sklad / Doklad / Objednávka
- obnovena funkce Test doklad x objednávka

2005.07.12d / 15:00
001) Sklad / Doklady
- Test na OO
- funkce stejná jako Test na OD, test je ale prováděn na OO

2005.07.03c / 18:00
004) Test dokladu na OD
- potlačena kontrola ceny MJ zboží a ceny obou obalů
- název zboží je vedle čísla zboží

2005.07.03b / 16:00
001) Test dokladu na OD
- doplněno sloučení řádků, u kterých je to možné

2005.06.30e / 21:00
002) Test dokladu na OD
- pokud je cena obalu nulová, nekontroluje se počet obalů
- upraven algoritmus
- párují se pouze shodné řádky z různých dokladů
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2005.06.30d / 18:00
001) Test dokladu na OD
- upraven algoritmus
- kontroluje úplnou shodu řádků (bez druhu dokladu a názvu zboží)
- doplněn název zboží

2005.06.30a / 00:00
025) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady
- doplněn síťový parametr:
OO - zboží 10000-49999
při zaškrtnutí není na objednávce odběratele povoleno jiné zboží než
s číslem 10000 - 49999

2003.09.09a / 16:00
01) Objednávka odběratele
- upraven tisk dokladu s více než 999 řádky

2000.09.25b / 07:45
- porizeni dokladu:
- pouze pro objednavku dodavateli / odberatele se pouzije parametr
Pocet obalu / egalizace z konfigurace, pro ostatni typy dokladu se
pro porizeni radku vzdy pouzije samostatne okno

2000.07.13a / 07:45
- objednavky:
- pri kontrole doklad x objednavka se srovnava pouze mnozstvi bez ohledu na cenu

2000.01.06b
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02) Objednavka za skupinu zbozi i za dodavatele opravena a doplnen
zkraceny tisk (jen cislo, nazev a mnozstvi) pro drogerii - zatim
jako nasledujici sestava

1999.12.09b
01) Upraveno generovani objednavky za skupinu:
- pouze kladne mnozstvi zbozi
- doplnen sloupec celkem prodej, denni prodej a egalizace

1999.12.05c
01) test doklad x objednavka
- v hlavicce dokladu nutno zadat cislo objednavky, pokud existuje,
zobrazi se jeji inicialy ---> kontrolovat nazev partnera
- test je v zalozce Objednavka

1999.12.04a
01) Doplnena funkce - Doklady / Objednavky / Objednavka jinemu skladu
---> vygeneruje sestavu s prehledem vseho objednaneho zbozi

20.90 Objednávky PG
2007.01.22a / 10:00
001) Objednávky PG - uživatel 112016
- Postup importu objednávky PG
funkce vytváří doklady v agendě skladu HD - drogerie a měla by tedy být
spuštěna v agendě HR a agendě skladu HD s nastavením pro Drogerii
testováno ale i na přihlášené kombinaci agend HR/HR, agenda sklad HD
a nastavení pro Drogerii se provede automaticky při importu objednávky
1) Sklad / Doklady / PG
2) FTP PG / 1. Seznam souborů na FTP
kliknout na zvolený soubor s objednávkou
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3) 2. Načíst soubor z FTP
soubor je zobrazen v
Import objednávek od dealerů PG / Soubor CSV
4) Test objednávky
- testuje, zda soubor obsahuje platnou objednávku
a zda všechny údaje v objednávce jsou v číselníku
partnerů, zboží a čárkových kódů
- v záložce Výsledek testu je opis protokolu testu
- v záložce Objednávka CSV jsou data objednávky
Př.:
Prodejna: 5999056 EAN: 5413149136977 Množství:
- v záložce Objednávka Hruška jsou data určená
k importu do dokladů, případně doplněná o informace,
které údaje chybí v číselnících

10 ks

- případné chybějící údaje je nutné do číselníků doplnit
a celý postup opakovat
číslo prodejny je v CSV souboru objednávky uvedeno ve sloupci
id_WEBCOM - toto číslo musí být v číselníku partnerů pro
odpovídajícího partnera zadáno v poli Základ / Číslo 2
číselník zboží a čárkových kódů je z agendy HD,
číselník partnerů z agendy HR
import se provede pod nastavením Drogerie
- texty v záložce Import objednávek od dealerů PG je možné
funkcí Tisk tisknout
- pokud je objednávka v pořádku, je možné v záložce
Objednávka Hruška
spustit Import dokladu
import se provede standardní funkcí pro Import dokladu,
je nastavena volba 3 a importuje se z pracovního souboru
\TEMP\PG.txt
Př.:
x;137731;5413149136977;2020004;Jar 1l Citron;10
x;137731;5413149137059;2020002;Jar 500 citron;21
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importují se kusy
import se spustí funkcí Import objednávky PG a zpracuje
se standardním způsobem jako import jiných typů objednávek,
tedy do dokladů typu VP/FA/HO v obvyklých cenách

2006.12.22a / 09:00
001) Sklad / Doklady / PG - Objednávky pro P&G
- nové funkce a oprávnění:
8446 PG - Načíst lokální CSV soubor
... načtení objednávky PG z lokálního souboru na disku, např. při
nedostupnosti FTP
8447 PG - Číselník zboží [HD]
8448 PG - Číselník ČK [HD]
8449 PG - Číselník partnerů [HR]
... přímý vstup do číselníků pro doplnění údajů
8450 Sklad - Řádky/pravá myš xml2edi
... připraveno pro export libovolného skladového dokladu
přes službu xml2edi
- záložka Objednávka Hruška obsahuje podrobný rozbor CSV objednávky,
chybějící údaje jsou označeny ### a je nutné je doplnit do
číselníků

2006.12.21e / 18:00
001) Sklad / Doklady / PG - Objednávky pro P&G
- nové funkce a oprávnění:
8444 PG - Test objednávky
... pokud je z FTP načten CSV soubor, testuje tato funkce,
zda se jedná o platnou objednávku
výsledky testu se zobrazí v záložkách:
- Soubor CSV
... načtený CSV soubor
- Výsledek testu
- Objednávka CSV
...pokud je CSV soubor platnou objednávkou, obsahuje tato
záložka data, která se budou importovat do skladových dokladů
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tak jak byla načtena z CSV objednávky
- číslo prodejny - odpovídá poli Číslo 2 (Cislo32) v
číselníku partnerů
- EAN zboží
- objednané množství v kusech (měrných jednotkách)
- Objednávka Hruška
...pokud je CSV soubor platnou objednávkou, obsahuje tato
záložka data, která se budou importovat do skladových dokladů
převedená na číslování Hruška:
- číslo a název prodejny (z číselníku partnerů)
- číslo a název zboží (z číselníku čárkového kódu -> zboží)
- objednané množství v kusech (měrných jednotkách)
8445 PG - Import objednávek - Tisk
... tisk obsahu aktuálně vybrané záložky

2006.12.21d / 14:00
001) Sklad / Doklady / PG - Objednávky pro P&G
- nové funkce a oprávnění:
8442 PG - Odeslat soubor na FTP
... vybraný soubor odešle na FTP PG
8443 PG - Načíst soubor z FTP
... vybraný soubor ze seznamu souborů na FTP se načte do adresáře
\TEMP programu

2006.12.21c / 13:00
001) Sklad / Doklady / PG - Objednávky pro P&G
- doplněn seznam prodejen
uvedeny ty prodejny, které mají vyplněno pole Číslo 2 (Cislo32)
v číselníku partnerů
pole Cislo32 je textové, mělo by být ale naplněno číselným údajem
z pole id_WEBCOM ze seznamu PG
- nové funkce a oprávnění:
8437 PG - Tisk - Zboží
8438 PG - Tisk - Čárkové kódy
8439 PG - Tisk - Prodejny
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8440 PG - Tisk - Ceník
8441 PG - Tisk - Zásoby

2006.12.21b / 10:00
001) Sklad / Doklady / PG - Objednávky pro P&G
- nové funkce a oprávnění:
8433 PG - Ceník - Otevřít v MS Excel
8434 PG - Ceník - Odeslat na FTP
8435 PG - Stav skladu - Otevřít v MS Excel
8436 PG - Stav skladu - Odeslat na FTP
- do ceníku zboží i stavu skladu se přebírá zboží za posledního
dodavatele 36042
- do ceníku zboží se přebírá pouze zboží s nastaveným čárkovým
kódem (v číselníku zboží) a cenou 06
- do stavu skladu se přebírá pouze zboží s nastaveným čárkovým
kódem (v číselníku zboží), cenou 06 a kladnou zásobou
- ceník zboží se na FTP uloží do souboru:
03ddmmyyyy.csv
Příklad obsahu - 0321122006.csv - je uložen na FTP:
ID_DYSTR;EAN;PRO_ID;PRICE
;4015400124863;;33.60
- stav skladu se na FTP uloží do souboru:
02ddmmyyyy.csv
Příklad obsahu - 0221122006.csv - je uložen na FTP:
CntID;BuID;SellerID;IssueDate;RepresentativeID;ProductID;StockQuanti
ty;Datum
CZ;;;2006-12-21T10:51:49;;4015400011774;335;2006-12-21T10:51:49

2006.12.21a / 07:00
001) Sklad / Doklady / PG - Objednávky pro P&G
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- funkce je určena pouze pro uživatele 112016
- oprávnění:
8431 Sklad - Doklady - PG
- Zboží
- seznam zboží drogerie za posledního dodavatele 36042
- Čárkové kódy
- seznam čárkových kódů za posledního dodavatele 36042
- FTP PG
- Seznam souborů na FTP
- oprávnění: 8432 PG - Seznam souborů na FTP

20.91 Odesílání XML dokladů
2020.08.26d / 12:00
002) 2032 - Odesílání XML dokladů - automatický start
- pro spuštění programu nastavte v ikoně programu
manasNX.exe DOKLADXML
program se spustí s Admin heslem v pořízení dokladů na vlastní prodejnu

2011.08.30a / 12:00
001) Doplněna funkce a oprávnění pro odeslání XML souboru na zadanou adresu
E-mailem:
8775 Účto sestavy - Zatížení maloobchodu - Odešli E-mailem
počítač musí mít dostupný Internet
připravujeme funkci pro odeslání a příjem přes WebService i na počítači,
který nemá přístup na Internet

2009.12.08b / 15:00
001) Odesílání XML dokladů
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- doklady se odešlou pouze z těch počítačů, které budou mít ve smluveném
adresáři umístěn smluvený soubor

2009.08.28a / 09:00
001) Sklad - odeslání XML dokladu
- při odeslání dokladu se změní název partnera v hlavičce dokladu na
W/číslo_PC/původní_název
- doplněno podrobnější logování odeslání XML souboru do logu odeslání EMailXML.TXT
- název odesílaného souboru doplněn o číslo počítače a číslo uživatele, který
soubor odeslal
Př.:
původní název:
137764_00086651_XML_112016_20090827_135120_OVHRHR29072707HP9_X_VP
doplněn na:
137764_00086651_XML_112016_20090827_135120_OVHRHR29072707HP9_X_VPp123u456
kde p123 je počítač číslo 123 a u456 je uživatel číslo 456

2009.01.22a / 10:00
001) Odesílání XML souborů z VO
- potlačena zvuková signalizace

2008.10.02a / 10:00
004) Upraveno odesílání dokladů - drogerie

2008.09.29d / 13:00
001) Sklad - úprava pro uživatele 112016
- do automatického odesílání skladových dokladů doplněny
FA + VP z agendy HP (pekárna)
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upraveno - VS pro pekárnu začíná 7

2008.09.29b / 09:00
001) Sklad - úprava pro uživatele 112016
- do automatického odesílání skladových dokladů doplněny
FA + VP z agendy HP (pekárna)
upraveno - VS pro pekárnu začíná 8

2008.09.29a / 08:00
001) Sklad - úprava pro uživatele 112016
- do automatického odesílání skladových dokladů doplněny
FA + VP z agendy HP (pekárna)

2008.02.28b / 15:00
001) Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní nastavení
- pro odesílání objednávek na VO Hruška musí být vyplněno pole
Číslo prodejny
číslem, pod kterým VO Hruška eviduje prodejnu ve svém číselníku
partnerů
a dále musí být vyplněno následující nové pole:
Dodavatel VO Hruška: 0 = Ostrava / 1 = UB / 2 = HK
kterým se vybere sklad, ze kterého má být objednávka vyřízena
toto pole je standardně nastaveno na 0 a je nutné jej změnit
pouze v případě, že je vyžadována dodávky VO skladů Hruška z
UB (Uherský Brod) nebo HK (Hradec Králové)

2008.01.11a / 06:00
001) Seznam skladových dokladů - nová funkce na pravé tlačítko myši
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Nastav jako neodeslané pro WS [Admin]
- nastaví pole BlobMemoStav na 1 a v názvu partnera nastaví 2/...

2008.01.09a / 09:00
001) Odesílání dat přes webovou službu
- lépe ošetřeno neodeslání při potlačeném odeslání E-mailem

2008.01.08c / 08:00
001) Odesílání dat přes webovou službu
- pokud je v kartě partnera v záložce Kontakt vyplněna E-mailová adresa
v poli E-mail a současně zaškrtnuto pole Neodesílat E-mailem,
t.j. datové soubory jsou odesílány přes webovou službu, není
vyžadováno vsunutí USB klíče při uzavření dokladu
v tomto případě se generovaný datový soubor ukládá do podadresáře
\TEMP

2007.12.22a / 18:00
002) Odesílání datových souborů přes webovou službu lépe ošetřeno
proti vyjímečným stavům HTTP protokolu

2007.12.05b / 18:00
001) Servis / Konfigurace / 2.Sklad/POS / Doklady
- upraven parametr:
Odesílat XML data přes WebService a E-maily každých
- doplněn parametr:
Odesílat i data z agendy HD (jinak se odesílají jen z agendy HR)

2007.11.26a / 08:00
001) Odeslání dat pomocí webové služby - upraveno (HD)
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2007.11.24a / 10:00
002) Odeslání dat pomocí webové služby
- pro agendu HD (drogerie) začíná název souboru (VS) 9

2007.11.04a / 16:00
001) Sklad - odesílání E-mailů + Webová služba
- logovány časy odesílání v ms

007.11.02a / 10:00
001) Sklad
- zkušební odesílání exportních souborů XML/DRG/DKL/DR2/DK2 přes webovou službu
- při úspěšném odeslání souboru přes webovou službu se název partnera
v seznamu dokladů změní z @/ na W/
- odesílaný soubor je ZIP-ován a zaheslován pro minimální objem přenášených
dat a maximální zabezpečení dat
- odesílaná data zůstávají v adresáři \TEMP:
Př. odeslaných dat:
123456.txt ... seznam odeslaných ZIP souborů pro partnera číslo 123456
123456_00012438_XML_112016_20071102_095254.zip ... odesílaná data
... 123456 = číslo partnera příjemce
00012438 = název datového souboru, variabilní symbol
XML = přípona datového souboru
112016 = číslo licence uživatele odesílatele, který data odesílá
20071102_095254 = datum a čas serveru okamžiku odeslání

2007.10.26a / 18:00
002) Log odeslání skladových dokladů
- vedle lokálního času PC doplněn i čas serveru S
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2007.10.06a / 18:00
001) Odesílání E-mailů ze skladových dokladů
- doplněn typ dokladu VP - vlastní prodejna

2007.05.24b / 09:00
001) Sklad
- upraveno automaticke odesilani XML souboru E-mailem
- pracuje se s doklady typu FA/HO/DL agendy skladu HR/HD
- *.prm soubory se odesílají pouze na partnery 999xxx
- *.xml soubory se neodesílají na partnery 999xxx
- doplněno logování
- pro odesílání nesmí být doklady omezeny za partnera
- při odesílání je program pro uživatele zablokován

2007.05.21a / 09:00
001) Sklad
- upraveno automaticke odesilani XML souboru E-mailem
- odesílají se i vratky - CenaCelkem < 0.00 Kč

FA/HR - odeslání dokladů
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_FA
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
- v poli MistoZavozu je E-mailova adresa odberatele z ciselniku partneru z
pole EMail
v ciselniku partneru musi byt navic odberatel oznacen jako Dealer
- BlobMemoStav by mel byt 2
- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren
- mimo partnery PRM, t.j. ne cesta 999
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===> plati i pro nasledujici SQL
FA/HD - odeslání dokladů
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_FA
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
HO/HR - odeslání dokladů
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_HO
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
HO/HD - odeslání dokladů
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_HO
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
FA/HR - odeslání dokladu
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_FA
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
- MistoZavozu - E-mailova adresa
- BlobMemoStav by mel byt 2
- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren
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- mimo partnery PRM, t.j. ne cesta 999
- MistoZavozu
- nastavi se pri zadani partnera na novem dokladu
- v poli MistoZavozu je E-mailova adresa odberatele z ciselniku partneru z
pole EMail
v ciselniku partneru musi byt navic odberatel oznacen jako Dealer
- BlobMemStav
- nastavuje se pri exportu dokladu na:
1 - pri exportu z dokladu
2 - pri exportu pri tisku dokladu
3 - pri exportu pri Win tisku
hodnota 1-3 znamena, ze je doklad urcen k odeslani E-mailem
po uspesnem odeslani E-mailu se nastavi BlobMemStav=9
- Barva
- Barva=1 se nastavi pri uzavreni dokladu
===> plati i pro nasledujici SQL
VP/HR - odeslání dokladu
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_VP
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
VP/HD - odeslání dokladu
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_VP
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
DL/HR - odeslání dokladu
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_DL
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
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DL/HD - odeslání dokladu
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_DL
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

20.92 Omezení dokladů za partnera
2008.05.16b / 12:00
002) Upraveno omezení skladového dokladu za partnera
- číslo partnera pro omezení je možné změnit POUZE pokud není

2007.11.03d / 21:00
002) Sklad - Seznam dokladů / Filtr
- pokud je vyplněno pole s číslem partnera vedle tlačítka Filtr,
zobrazí se po zvolení funkce Filtr přímo seznam dokladů za
zvoleného partnera
doklady jsou barevně podbarveny stejně jako v seznamu dokladů,
po Enter na zvoleném dokladě lze zobrazit řádky dokladu, po Esc
se zvolený doklad stane v seznamu dokladů aktivním a je možné
s ním přímo dělat požadované akce

20.93 Oprávnění
2010.12.27a / 23:00
002) Sklad - Dvoj/trojpole + F7 + F8 + řádek dokladu - omezení:
počet obalů, egalizace, množství MJ
- doplněna oprávnění pro potlačení omezení:
8749 Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení záporný počet obalů
8750 Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení záporná egalizace
8751 Sklad / F7 - povolení záporný počet obalů
8752 Sklad / F7 - povolení záporného množství MJ
8753 Sklad / F7 - povolení záporné egalizace
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8754 Sklad / F8 - povolení záporný počet obalů
8755 Sklad / F8 - povolení záporné egalizace
8756 Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení vyšší egalizace
8757 Sklad / F7 - povolení vyšší egalizace
8758 Sklad / F8 - povolení vyšší egalizace
... pokud uživatel nemá tato oprávnění, nemůže zadat vyšší egalizaci
než uvedenou (Egalizace = 1 lze změnit) a zobrazí se upozornění:
Nemáte oprávnění zadat vyšší egalizaci než nabídnutou
8759 Sklad / řádky - povolení záporného množství MJ
... pokud uživatel nemá tato oprávnění, nemůže zadat záporné množství
v řádku dokladu a zobrazí se upozornění:
Nemáte oprávnění zadat záporné množství

2010.11.14a / 00:00
005) Vedle oprávnění:
1275 Zobrazení zdrojové ceny
doplněna nová oprávnění:
8741 Zobrazení - Zásoba MJ
8742 Zobrazení - Zásoba Kč
8743 Zobrazení - Zásoba na dni
8744 Zobrazení - Marže %
8745 Zobrazení - Cena 1
pro zobrazení informací v:
- v seznamu zboží
- INFO - zboží
- Čárkový kód / zboží
- Výběr zboží
všechny tyto informace jsou zobrazeny v kartě zboží
uvedená oprávnění nastavte těm uživatelům, kteří s nimi mohou pracovat,
např. ne na pokladnách
ve výběrových oknech při výběru zboží můžete nastavit zobrazené údaje
pomocí lokálních parametrů v:
Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Číselníky
v záložkách:
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Zboží - Výběr
Zboží - Sloupce

2007.07.20a / 12:00
003) Význam oprávnění 1275 - Zobrazení zdrojové ceny:
oprávněni1275 současně povoluje:
1) karta zboží / Zásoby / Zdrojová cena Kč
2) číselník zboží (seznam zboží) - zdrojová cena dole, modře
3) pohyby - několik sloupců včetně zdrojové ceny

20.94 Ovládání
2000.04.02b / 03:00
01) Zablokovano soucasne pouziti <Shhift>+<F9> a <Shift>+<F10>

2000.01.28a
03) Pri porizeni dokladu aktualni doklad i radek na doklade ma
1. pole kyanove
04) Sejmuti kodu snimacem carkoveho kodu - pri chybe trylek, pri
spravnem pipne

1999.11.18a
- funkce lze volit stisknutim klavesy s pripadnym pouzitim kombinace
s klavesou <Shift>, <Ctrl> a <Alt> (i soucasne)
---> lze vyzkouset na:
<F1>
<Shift>+<F1>
<Ctrl>+<F1>
<Alt>+<F1>
<Shift>+<Ctrl>+<F1>
<Shift>+<Alt>+<F1>
<Ctrl>+<Alt>+<F1>
<Shift>+<Ctrl>+<Alt>+<F1>
---> 8 ruznych moznosti pro kazdou klavesu
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---> nejsou pouzitelne kombinace klaves:
<F10>
<Shift>+<F10>
<Ctrl>+<F10> ... vyber z menu
<Alt>+<F4>

... uzavreni okna

<Shift>+<znakova klavesa> ... standardni prerazovac
<Alt>+<pismeno> ... vyber
- je zabezpeceno, aby se funkce nedala zvolit opakovane
- krome testovacich kombinaci s <F1> jsou zatim dostupne nasledujici
kombinace klaves:
<F12> ... zprava pro MIS Brno s.r.o.
<Ctrl>+<K> ... kalkulacka - vyhodnoceni vyrazu

1999.11.10b
3) Vybrat partnera:
.cislo
nazev
/Sskupina
/Zzkratka
/IICO
4) <Alt>+<R>
v editacnim poli lze vybrat zbozi a zaroven nastavit cenu
a mnozstvi !!!
carkovy kod
nazev
.cislo
/Sskupina
/Zzkratka
*cena MJ
+kladny pocet baleni
-zaporny pocet baleni
/+kladne mnozstvi MJ
/-zaporne mnozstvi MJ
5) <Alt><T> - tisk
tiskne obdobne jako v MIS97 pres mustry (lze pouzit z MIS97 !,
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ale maji vetsi moznosti - az 999 poli, casti 1-4 kazda az
999 radku)

20.95 PDF
2016.03.14a / 00:00
001) Sklad - odeslání dokladu v PDF e-mailem - uživatel 112016
- pro partnery, kteří mají v kartě partnera v záložce Kontakt vyplněn e-mail
a nastaveno 3 = PDF (FA)
- soubor xxxxxxxx.PDF (xxxxxxxx je variabilní symbol včetně úvodních nul)
se vytvoří v adresáři \FTP v okamžiku tisku (stačí jen zobrazit v okně)
nebo virtuálního tisku dokladu a uloží se do BlobMEMO položky v hlavičce
dokladu a zařadí do automatického odesílání dokladů

2016.02.01a / 00:00
003) Odeslání FA v PDF odběrateli
1) Uživatel bude pracovat stejně jako dříve, tedy po dokončení dokladu
je klávesou Tisk připraví k tisku a pokud nepožaduje odeslání dokladu
v PDF e-mailem tak se nic nemění proti jeho dosavadní práci
2) do karty partnera doplněno:
- v záložce Kontakt rozšířena možnost odeslání e-mailem o tvar PDF:
- XML/DKL,2/DRG,2/PDF (FA) E-mailem ... logické pole Dealer
- 0 = XML
1 = DKL/DRG
2 = DK2/DR2
3 = PDF (FA)

... pole Int32_05

- pro partnera, který bude mít v této záložce nastaven platný e-mail,
zaškrtnuto XML/DKL,2/DRG,2/PDF (FA) E-mailem a nastaveno 3 = PDF (FA),
se zobrazí v tiskovém okně střední část světle zeleně s tím, že
odběrateli je možné místo tisku na tiskárně zaslat doklad e-malem
v PDF
v tomto případě se automaticky zruší zaškrtnutí pole Tisk na tiskárně
(nyní vpravo nahoře v tiskovém okně) a zaškrtne se pole
Uzavři doklad PDF (v zeleném poli pod tlačítkem Odešli PDF E-mailem)
generování PDF a jeho odeslání na zadaný e-mail (přebírá se z karty
partnera, ale je možné jej změnit) se spustí stisknutím:
Odešli PDF E-mailem
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po pokusu o odeslání se zobrazí informace, zda byl e-mail úspěšně
odeslán
celá akce odeslání PDF s dokladem (nejenom FA) potom může probíhat
pro odběratele nastavené k zaslání PDF e-mailem takto:
1) uživatel v seznamu dokladů nebo v řádcích dokladu stiskne
Tisk
2) v okně tisku v zeleném panelu, který upozorňuje na to, že
odběratel požaduje doklad v PDF zaslaný e-mailem stiskne
Odešli PDF E-mailem
3) po stisknutí
OK
informaci o úspěchu odeslání PDF souboru e-mailem se automaticky
provede návrat do seznamu dokladů nebo řádků zvoleného dokladu
---> pouze 3 stisknutí pro kompletní vygenerování dokladu, PDF,
uzavření dokladu a odeslání PDF e-mailem
3) v tiskovém okně je možné funkci Odešli PDF E-mailem použít i ručně
pro libovolný skladový doklad
pokud není zaškrtnuto Uzavřít doklad PDF, objeví se dotaz na uzavření
dokladu jako dříve

2008.09.30a / 08:00
001) Sklad / POS - tisk dokladu PDF
- PDF soubor je umístěn v podadresáři \DATA
- název PDF souboru je vs.PDF, kde vs je variabilní symbol dokladu

FAQ - hlavička s logem a patička do PDF faktury
- soubory jsou umístěny v adresáři programu (tam kde je manas.exe/manasNX.exe)
- hlavička
header.bmp
POVINNÝ rozměr: šířka 2.040 bodů x výška 222 bodů
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orientační velikost 450 KB
- patička
footer.bmp
POVINNÝ rozměr: šířka 2.017 bodů x výška 424 bodů
orientační velikost 850 KB

2007.06.02a / 13:00
005) PDF
- doplněna podpora současného generování sestavy do PDF formátu
při generování stránkovaných sestav
k tisku a odeslání E-milem je potom PDF sestava dostupná pomocí
funkcí a oprávnění:
8554 Tisk - PDF2 (stránkované)
8555 Tisk - Odešli E-mailem PDF2 (stránkovaná sestava)
- vedle tohoto paralelního generování stránkované sestavy do PDF
existuje ještě starší možnost sestavu při tisku (libovolnou
i nestránkovanou) vygenerovat do PDF - označeno jako PDF1
- stránkované PDF sestavy (PDF2) naplno využijí maximální plochu
tiskové stránky, počtu znaků v řádku odpovídá zvolená velikost
fontu Courier New, sestava má pevnou hlavičku, je automaticky
stránkovaná a v patičce obsahuje pořadové číslo stránky
- generování PDF sestav v rozsahu stovek stran je časově a paměťově
náročné, do konfigurace byla proto doplněna možnost tuto funkci
vypnout:
Servis / Konfigurace / 1. Program / Základní údaje
- [ ] PDF1 ... generování tisku do PDF - i nestránkované sestavy
- [ ] PDF2 ... současné generování stránkované sestavy do PDF
s možností formátování a zvýraznění textu
- PDF max. řádků ... implicitně nastaveno 9999 řádků
po nastaveném počtu řádků se zastaví generování
sestavy do PDF (PDF1 i PDF2)
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20.96 Pohyby
FAQ - Nesedí zásoby nebo pohyby zboží
Může jít o porušené indexy nebo duplicitní položky
v číselníku zboží (aa__Z201) nebo EANů (aa__CK00).
Je proto nutné oba číselníky reindexovat
(v EM Reindex/Pack table/Restructure)
a spustit test na duplicity vět:
Číselník zboží - Test duplicity vět
Číselník EAN - Test duplicity vět
v Servis / Data / Oprava dat ... vlevo dole v okně

2011.12.03c / 15:00
001) Sklad / Pohyby - doplněna oprávnění pro zobrazení sloupců:
8785 Pohyby
8786 Pohyby
8787 Pohyby
8788 Pohyby
8789 Pohyby
8790 Pohyby

- zobrazení sloupce Cena MJ ... CenaMJ
- zobrazení sloupce Zdrojová cena MJ ... ZdrojovaCenaMJ
- zobrazení sloupce Výnos ... Vynos
- zobrazení sloupce Marže ... Marze
- zobrazení sloupce Zásoba MJ ... URidic
- zobrazení sloupce Zásoba Kč ... UZavoznik

uplatní se pouze pokud není nastaveno společné oprávnění:
1275 Zobrazení zdrojové ceny - pohyby

2011.11.15a / 12:00
001) Pohyby zboží
- pro Tisk skladové karty doplněno zaškrtávací pole
Všechny pohyby
po zaškrtnutí bude sestava obsahovat všechny pohyby zboží (zobrazené v tabulce)
a ne jen Od datumu a Do datumu pro zvolený rok dat
generování sestavy v tomto případě může trvat i několik minut
řádky jsou řazeny podle okamžiku zápisu pohyby zboží
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2010.12.22a / 12:00
002) Pohyby zboží - FAQ
- při zapnutých Podrobnostech je dole v Poznámce zobrazena poznámka z hlavičky
skladového dokladu
při importu XML dokladu z VO Hruška se do poznámky zapíše jméno importovaného
souboru, které obsahuje variabilní symbol dokladu
pokud je příjem zboží proveden od jiného dodavatele, uveďte do pole Poznámka
v hlavičce příjmového dokladu variabilní symbol a případné další informace
ručně při pořízení dokladu

2010.03.06a / 00:00
002) Pohyby
- zaškrtávací pole Podrobnosti posunuto nahoře doprostřed okna

2010.01.04a / 13:00
005) Pohyby
- doplněno zaškrtávací pole Podrobnosti
při nezaškrtnutí se vypnou podrobnosti v řádku pohybu
zaškrtnutí se lokálně pamatuje
- zrychleno doplnění informací

2009.12.29a / 00:00
001) Pohyby - upraveno

2009.12.23a / 00:00
003) Upraveno zobrazení Pohybů zboží tak, aby je bylo možné použít i z řádků
dokladů

2009.12.04a / 00:00
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005) Pohyby
- v okně dole doplněno:
Poznámka z hlavičky dokladu (obsahuje VS při importu dokladu)

2009.11.19a / 00:00
007) Pohyby
- údaje o partnerovi, zboží i zásobě MJ a Kč doplněny i nahoru v okně

2009.11.14a / 12:00
007) Upraven algoritmus pohybů pro zboží 98880-5 - překlasifikace a vadnost

2009.10.13a / 00:00
002) Rozšířen algoritmus zápisu zásob, pohybů a nápočtů
003) Rozšířeny informace v pohybech, nápočtech a grafech
004) Jsou dostupné pohyby obalů

2009.10.06a / 16:00
001) Pohyby zboží
- zrušeny Denní marže - tabulky M_rrmmdd
- zcela přepracováno
- ve spodní části okna se zobrazují všechna pole aktuálního pohybu
- lze změnit rok, za který se mají pohyby zobrazovat
- nová funkce a oprávnění:
8710 Pohyby - Všechny pohyby
pomocí SQL sloučí všechny pohyby zboží do jedné tabulky.
sloučením všech měsíčních pohybů pomocí SQL (pouze NexusDB)
může trvat i několik minut - v závislosti na celkovém počtu vět pohybů
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připravujeme nové rozšířené pohyby

2007.09.17c / 12:00
001) Pohyby za zboží a partnera
- Tisk skladové karty
- lze omezit na pohyby v zadaném rozmezí datumů pohybů
- zaškrtnutím pole lze zvolit obrácené pořadí pohybů - standardně je
nejnovější pohyb nahoře
- doplněny tisknuté sloupce
- zrychleno generování

2007.09.17b / 09:00
003) Pohyby za zboží a partnera
- doplněn tisk Tisk skladové karty za celý rok
- oprávnění 8562
- doplněn Zobrazený měsíc
- při spuštění se zobrazí pohyby v 1. měsíci
- zásoba MJ a zásoba Kč jsou zaokrouhleny na celé číslo

2005.06.30a / 00:00
017) Pohyby
- datumy jsou zarovnány zleva
- pole Datum dokladu rozšířeno
- sloupec Věta přejmenován na Číslo dokladu

2005.01.25c / 15:00
01) Sklad / POS - Pohyby zboží
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- do tabulky pohybů se pohyb zboží na základě pořízení řádku na dokladě
zapíše jen jednou a při změnách se aktualizuje původní hodnota a zůstane
zapsána poslední změna
- u síťového zpracování při pozdější změně, které předchází
změny z jiných počítačů, nebude zachována posloupnost změny
zásob
poslední změnu určuje Datum a čas serveru

2000.10.27a / 09:00
- databáze pohybů:
- v poli Databaze je verze MIS2000

2000.06.12a / 19:30
- pohyby (opis radku) - razeny podle aktualniho datumu a casu serveru

1999.11.23a
- vynos se pocita pouze u vydeje (i u storna vydeje, kdy se bere jako
ztrata zpusobena vracenim zbozi)
- marze se pocita pouze u vydeje, ne u storna vydeje

20.97 Pohyby - Tabulky
===================================================
Pohyby
--------------------------------------------------Druh: QQ00
Typ: QQ00
Soubor: as__ZP00 ... Sklad - Příjmy/Pohyby
Soubor: asrmZ_00 ... Sklad - Pohyby
Indexy: AutoInc
--------------------------------------------------Druh: QQ01
Typ: QQ00
Soubor: as__ZP00 ... Sklad - Příjmy/Pohyby
Indexy: AutoInc, ZD
--------------------------------------------------Druh: QQ02
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Typ: QQ00
Soubor: as__ZP00 ... Sklad - Příjmy/Pohyby
Soubor: asrmZ_00 ... Sklad - Pohyby
Indexy: PD, ZD
--------------------------------------------------Druh: QQ03
Typ: QQ03
Soubor: asr_OBAL ... Sklad - Pohyby obalů
Indexy: AutoInc
===================================================

20.98 Poslední dodavatel
2008.04.12a / 00:00
001) Zápis posledního dodavatele pro PosledniDodavatel/NazevDodavatele
- blokován pro dodavatele 90xxx, kromě 90794 a skupiny zboží 634
- platí pouze pro uživatele 112016
- při zápisu čísla posledního dodavatele se zapíše i jeho jméno a další
parametry posledního nákupu

2007.12.10a / 10:00
002) Pro uživatele 112016 se příjem zboží od partnera 90xxx nezapisuje
jako poslední dodávka (poslední dodavatel, poslední nákupní cena)

2000.08.03a / 10:00
- doplneni posledniho dodavatele z mesicnich obratu
- doplnuje do ciselniku zbozi v aktualni agende skladu

20.99 Poznámka
2011.04.27a / 00:00
004) Skladový doklad - Velká poznámka v mustru
- v mustru lze velkou poznámku vytvořenou funkcí Poznámka velká
v hlavičce dokladu zadat jak do hlavičky mustru po doplnění:
1^194
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tak do patičky mustru:
3^194
Př.:
1+----------+---------------------------------------------------------------------------+
1| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ
Celkem Kč Celkem Kč |
1|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
1
+---------------------------------------------------------------------------------------+
1^194
2 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@
^07@@@@@@@^08@@@@@@@
2
^279@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- 64 znaků 2 279
2
^29@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ - 32 znaků 2 29
2
^30@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ - 28 znaků 2 30
2
^47@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ - 24 znaků 2 47
3^194
3
------------------------------------------------------------------------------------3
^01@@@@@@@
^02@@@@@@@^03@@@@@@@
ve funkci Poznámka velká zadám:
Poznámka velka 1 ...
Poznámka velka 2 ...
Poznámka velka 3 ...
výsledný text na dokladu bude následující:
+----------+---------------------------------------------------------------------------+
| Číslo Název zboží/služby DPH J MJ
Množství Cena/MJ Cena/MJ Celkem
Kč Celkem Kč |
|
%
MJ bez DPH
s DPH
bez
DPH
s DPH |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
Poznámka velka 1 ...
Poznámka velka 2 ...
Poznámka velka 3 ...
201 Kravata polyester
20 1 ks
1.00
115.00
138.00
115.00
138.00
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Kravata polyester
- 64 znaků v poli Poznámka v záložce Základ 64 znaků 2 279
Kravata polyester
- 32 znaků - 32 znaků 2 29
Kravata polyester
- 32 z - 28 znaků 2 30
Kravata polyester
- - 24 znaků 2 47
Poznámka velka 1 ...
Poznámka velka 2 ...
Poznámka velka 3 ...
------------------------------------------------------------------------------------1.00
115.00
138.00
- poznámka se do dokladu doplní tak jak byla zadána včetně
prázdných řádků, řádky poznámky svou délkou nesmí přesáhnout délku
řádku v mustru
- velká poznámka navíc musí být povolena zaškrtnutím pole
Poznámka velká / doklad
v:
Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Doklady

FAQ - Poznámka velká na skladovém dokladě
1) v Servis / 2. Sklad / Sklad/POS / Doklady
musí být zaškrtnuto pole (vpravo nahoře) - lokální parametr:
Poznámka / doklad
2) v mustru dokladu musí být řádek:
3^194

2004.09.22b / 12:00
04) Popis použití libovolně velké poznámky na skladovém dokladu:
a) v Servis / Konfigurace / Doklady
musí být povolen (zaškrtnut) parametr Poznámka / doklad
b) v Servis / Šablony/mustry sestav musí být ve zvoleném mustru
doplněn řádek:
3^194
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mustry odpovídájící jednotlivým typům skladových dokladů jsou nastaveny v:
Servis / Konfigurace / Sklad / Mustr
- kladné číslo je číslo mustru v uživatelských šablonách/mustrech
- záporné číslo je číslo mustru v systémových šablonách/mustrech
v mustrech i v poznámce je nutné použít Ctrl+Enter místo samostatného
Enter pro nový řádek

2003.07.28a / 10:00
02) Pracuje pole Poznámka z číselníku partnerů v mustrech sestav
- příklad pro fakturu (doplňte pro jistotu v systémových i uživatelských reportech)
108 - faktura:
1
Telefon :
_______________________FAKTURA / DANOVY
DOKLAD
[VS]:^14@@@@@@@@
1 Test poznamka partner:
^72@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
1 Dodavatel| DIČ: ^03@@@@@@@@@@@ICO: ^04@@@@@
Odběratel
DIČ:^23@@@@@@@@@@@
198 - HRUDPCFA (včetně doporučených cen):
; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi FA
1 [PMS]
B
/Orient.ceny pro
maloobchod/
FAKTURA
Daňový doklad
1 Test poznamka partner:
^72@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
1 Dodavatel
DIČ: ^03@@@@@@@@@@@
IČO: ^04@@@@@
Odběratel
DIČ:
^23@@@@@@@@@@@
Číslo dokladu (VS)
:
^14@@@@@

2000.05.11a / 12:00
01) Poznamka na doklade
- do Konfigurace / Doklady pridany lokalni parametry (cervene):
Poznamka / doklad ... na doklad se doplni poznamka z dokladu
Poznamka / partner ... na doklad se doplni poznamka z partnera
pro zaskrtnuti obou parametru se nejprve uvede poznamka z ciselniku
partneru, ktera muze byt doplnena (napr. aktualni datumy, cisla dokladu)
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poznamkou z dokladu
poznamka se umisti do dokladu na pozici
3 ^94
---> neni ale nutno doplnovat do mustru, zaradi se spravne pred danovou tabulku

Změnu typu platby na "dobírkou"
lze změnit tak, že v hlavičce dokladu do pole
Poznámka
zadáte:
TPD
v mustru se potom do polí:
1 28
4 28
3 228
dosadí text
dobírkou

Popis použití libovolně velké poznámky na skladovém dokladu:
a) v Servis / Konfigurace / Doklady
musí být povolen (zaškrtnut) parametr Poznámka / doklad
b) v Servis / Šablony/mustry sestav musí být ve zvoleném mustru
doplněn řádek:
3^194
mustry odpovídájící jednotlivým typům skladových dokladů jsou
nastaveny v:
Servis / Konfigurace / Sklad / Mustr
- kladné číslo je číslo mustru v uživatelských šablonách/mustrech
- záporné číslo je číslo mustru v systémových šablonách/mustrech
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v mustrech i v poznámce je nutné použít Ctrl+Enter místo
samostatného Enter pro nový řádek

20.100Přecenění zboží při změně DPH
2009.11.19a / 00:00
001) Přecenění zboží z 9/19% DPH na 10/20% DPH od 1.1.2010
- připraveno přecenění zboží z 9/19% DPH na 10/20% DPH od 1.1.2010
- Rozbory POS / Přecenění DPH z 9/19% na 10/20%
1. Přecenění zboží + změna sazby DPH 9/19% => 10/20%
2. Tisk protokolu
3. Zapiš do cenovek
- lze spustit až od datumu serveru 01.01.2010 00:00
lze ověřit spuštěním programu s parametrem 919 ve zkušební agendě
manasNX.exe 919
- blokováno opakované spuštění
- na existenci souboru protokolu DPH919.TXT v adresáři programu
- přecenění proběhne jako:
nová_cena_10% = původní_cena_9% / 1.09 * 1.10
nová_cena_20% = původní_cena_19% / 1.19 * 1.20
se zaokrouhlením na 0,10 Kč statisticky
- do cenovek se zapíše všechno s kladnou zásobou
před spuštěním funkce
3. Zapiš do cenovek
by měly být cenovky vynulovány funkcí:
Řádky dokladu / DPC / Nuluj cenovky
a v záložce Cenovky se po provedení funkce 3. objeví po spuštění funkce
Vše
- Poznámka k přecenění k 1.1.2010
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- při přecenění o 1% je nutné pro veškeré zboží na prodejně vytisknout
a umístit novou cenovku, tedy pro prakticky veškeré zboží na prodejně
- efektivnější řešení může být ponechat prodejní ceny původní
a teprve u příjmu nového zboží tisknout nové cenovky již pro novou
sazbu DPH a na VO zajistit zvýšení doporučené prodejní marže ne
o 1 % ale např. o 1,1 - 1,9% kdy u nových dodávek dojde k postupnému
navýšení maloobchodní prodejní ceny o nastavené více než 1%
a tady k postupnému zdražení zboží a ne ke skokovému o 1% k 1.1.2010
z psychologického hlediska může být toto řešení pro konečné spotřebitele
vhodnější - zboží se od 1.1.2010 začne prodávat za stejné ceny jako
před zvýšením sazeb DPH a bude se jen mírné zdražovat postupně
v takovémto případě pak není nutné provádět k 1.1.2010 žádné přecenění
ani tisknout a rozmisťovat tisíce cenovek a při správném nastavení
navýšení doporučené prodejní ceny u VO o > 1% může být konečný
efekt pro maloobchodníka lepší než při skokovém přecenění o 1%
k 1.1.2010

2007.12.27a / 11:00
001) Přecenění DPH
- do cenovek se zapíše skupina zboží

2007.12.11a / 16:00
001) Přecenění DPH
- upraveno generování cenovek

2006.07.17a / 11:00
001) Přecenění DPH k 15.7.2006
- funkce zablokována, ale ponechána pro případné další přecenění a změnu DPH
podle nové vlády
- převážná většina funkcí (důležité všechny) je dostupná i pomocí horkých
kláves bez nutnosti použít myš
tato možnost není u funkcí, u kterých se vybírá podle názvu
(např. číselník zboží a partnerů)
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2006.07.14b / 15:00
001) Přecenění DPH k 15.7.2006
- doplněno zaškrtávací pole
NEMĚNIT Cena 02
po jeho zaškrtnutí se Cana02 nepřepočítá

2006.07.14a / 11:00
001) Přecenění DPH k 15.7.2006
- při zápisu přeceněných druhů zboží do objednávky odběratele pro
vygenerování cenovek se v případě potřeby vytvoří více objednávek
odběratele s maximálním počtem řádku 900
jako partner se nastaví 666666 a doplní se i do číselníku partnerů

2006.07.13f / 21:00
001) Postup přecenění DPH k 15.7.2006 (cukrovinky, ...) na POS
- provést na příjmovém počítači
- pokud je počítač přopojen k Internetu, budete informováni o případné
aktualizaci programu, která se Vám nabídne k automatickému UPDATE
programu z Internetu (cca. 8 MB)
- před spuštěním funkce pro přecenění doporučujeme zálohovat tabulku
xx__Z201.FF2 s číselníkem zboží
- postup:
01) spustit POS / Rozbory POS
02) přepnout do záložky Doplnění seznamu přeceňovaného zboží
03) spustit Naplň seznamem zboží s DPH 19%
- seznam lokálního zboží na POS v sazbě DPH 19% se naplní
- seznam obsahuje číslo zboží, název zboží, Cena 02
(prodejní cena POS včetně DPH)
pokud je číslo zboží obsaženo v seznamu cca. 1.000 druhů
zboží určených k přecenění z MO sítě Hruška, objeví se
před číslem zboží poznámka HRUSKA a zboží je zaškrtnutím pole
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na začátku řádku kliknutím myškou nebo stisknutím mezerníku
vybráno k přecenění
položky zboží jsou v seznamu seřazeny podle názvu pro
snadné vyhledání
- nyní je třeba vizuálně projít celý seznam a doplnit/upravit
zaškrtnutím ty druhy zboží, které nebyly automaticky vybrány
k přecenění DPH porovnáním se seznamem přeceňovaných druhů
zboží v MO síti Hruška
04) po aktualizaci seznamu zaškrtnutím chybějících druhů zboží
k přecenění spusťte:
Vygeneruj seznam lokálního zboží k přecenění
05) přepněte se do záložky Přecenění DPH k 15.7.2006
- vlevo dole musí být uvedeno
data: c:\lokal19.csv
- zaškrtněte pole
Fyzicky zapsat DPH=1 a Cena02 (jen POS)
- zaškrtněte pole
Generovat doklad OO pro CENOVKY
- spusťte funkci
Přecenění zboží 19% => c:\19+19NE.csv
- funkci je možné spustit POUZE jednorázově
- funkci lze spustit POUZE 14.7.2006 a 15.7.2006
- funkce vygeneruje CSV soubor c:\19.csv se seznamem všech
přeceňovaných druhů zboží
tento soubor je možné přímo otevřít a zpracovat pro
podklady do účetnictví v MS Excel
jeho struktura je následující:
Č.zb.;Zásoba MJ;Zásoba Kč;Cena 00;Cena 01;Cena02;NEW
Cena02;Název zboží
62466;24.000;287.28;0.00;11.97;17.90;15.80;Pepř 4 barev 20g
VIT
- funkce u označených druhů zboží nastaví v číselníku zboží
DPH na 1 (snížená sazba 5%) a pole Cena 02 (prodejní cena POS
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včetně DPH) na:
Cena02/1.19*1.05 -> zaokrouhlení na 0,10 statisticky -> Cena02
- zároveň se vygeneruje doklad OO - Objednávka Odběratele,
který obsahuje všechny přeceňované druhy zboží s již novými
cenami a slouží k možnosti vygenerování cenovek zboží
s aktuální DPH a prodejní cenou

2006.07.13e / 18:00
001) Číselník zboží - Editace
- Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
- pro snadné hromadné doplnění/změnu údajů pro spotřební daň
a pro přecenění DPH k 15.7.2006 pro cukrovinky, ... jsou v
Editaci doplněny sloupce:
DPH - 0/1/2 pro 0%/5%/19% - význam mají POUZE hodnoty 0/1/2
jiná hodnota se při ukončení změní na 0
Cena 02 (přesunuto k DPH)
Celní sazebník - zadá se nomenklatura z celního sazebníku
002) Číselník zboží
- Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
pro snadné ruční přecenění DPH k 15.7.2006 doplněna vpravo dole funkce
Ruční přecenění DPH k 15.7.2006
- oprávnění 8391 Ruční přecenění DPH k 15.7.2006
- funkce změní DPH z 2 na 1 (19% -> 5%) a nastaví
Cena02/1.19*1.05 -> zaokrouhlení na 0,10 statisticky -> Cena02
- v tomto případě se jen zaznamená změna v číselníku zboží
do logu L4 a nevytváří se žádný zápis do dokladu, který by mohl
sloužit k vygenerování cenovky - to je nutné provést ručně
- ruční přecenění se provede pro aktuálně vybrané zboží v seznamu
zboží
- všechny ruční změny se zapisují do CSV souboru c:\19RUCNE.csv,
který je možné zpracovat přímo v MS Excel
003) Příklad struktury CSV souborů:
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Č.zb.;Zásoba MJ;Zásoba Kč;Cena 00;Cena 01;Cena02;NEW Cena02;Název zboží
62466;24.000;287.28;0.00;11.97;17.90;15.80;Pepř 4 barev 20g VIT
62828;17.000;102.13;0.00;6.27;9.50;8.40;Skořice mletá 25g VIT
62907;16.000;86.40;0.00;5.40;8.40;7.40;Kmín drc.30g VIT
004) Seznam zboží MO sítě Hruška, pro které dochází k přecenění DPH
Cislo;Skupina;Nazev;DPH;S.Cislo;S.Nazev
80750;6;Banánky tyč.3+1 200g;1;6;Nezařazeno
…
FAQ - Přecenění DPH k 15.7.2006 (cukrovinky, ...)
- funkce je v samostatné záložce v Rozbory POS
- k přecenění funkce využívá seznam cca. 1.000 druhů zboží v číslování
používaném firmou Hruška s.r.o. v MO síti Hruška, tento seznam je přímo
součástí programu
- funkce projde celý číselník zboží a pro čísla zboží z výše uvedeného
seznamu, pro které je v číselníku zboží nastaveno DPH 2 (základní
sazba, 19%), změní DPH na 1 (snížená sazba, 5%) a Cena02 přecení
změnou DPH následovně:
Cena02/1.19*1.05 -> zaokrouhlení na 0,10 statisticky -> Cena02
k tomu musí být zaškrtnuto pole:
Fyzicky zapsat DPH=1 a Cena02 (jen POS)
pro tato čísla zboží funkce po zaškrtnutí pole
Generovat doklad OO pro CENOVKY
vygeneruje v Objednávkách Odběratele doklad s aktuálně nastavenou Cena02
pro vygenerování Cenovek s novými cenami
funkce standardně vytváří seznam přeceněných položek zboží v
CSV souborech, které lze přímo otevřít v MS Excel pro podklad
pro zaúčtování přecenění:
c:\19.csv - seznam přeceněného zboží
c:\19NE.csv - seznam ostatního zboží s DPH 19%, které nebylo
automaticky přeceněno (není obsaženo v seznamu
z MO sítě Hruška) a může jít o zboží, které má
být přeceněno
po zaškrtnutí pole Export c:\19.csv a c:\19NE.csv na USB
je možné tento seznam uložit na připojený USB disk
Doporučení:
- před spuštěním funkce pro přecenění doporučujeme zálohovat tabulku
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xx__Z201.FF2 s číselníkem zboží
Upozornění:
- funkce nepřecení správně zboží z číselného rozsahu firmy Hruška
(62xxx-67xxx,69xxx,70xxx-78xxx,80xxx-85xxx), které je použito pro jiné
zboží, než zboží z MO sítě Hruška a má nastaveno DPH 2 (19%)
rovněž nebude přeceněno zboží, které není z tohoto seznamu
a má samostatné číslování a pochází např. od jiných dodavatelů
- funkci je nutné provést jednorázově a není možné ji opakovat,
protože by se ztratily informace o přeceňovaných položkách v 19.csv
- funkce je blokována pro spuštění na dny 14.7. a 15.7.2006
a jejím spuštěním dojde k okamžitému přecenění celého
přeceňovaného sortimentu zboží

20.101Přefakturace
2008.11.12a / 17:00
004) Sklad / Přefakturace
nelze zadat neexistujícího dodavatele (v číselníku zboží pod číslem 95xxx)
příklad zadání:
95992*280502*6282.20*dl1234567890
nepovolí zadat, pokud neexistuje v číselníku zboží karta s číslem 95992,
v tomto případě dodavatel 99 s typem DPH 2
podrobný popis formátu zadání přefakturace je v záložce Popis - Řádky

2006.10.11b / 12:00
001) Sklad / Přefakturace
- upraveno zadání
- popis doplněn do záložky Popis - Řádky
- opis původní novinky:
- typ dokladu 161 - FU
- číslo oprávnění 2061
- deník dokladů typ Q - jako faktura z rozvozu
- bez aktualizace zásob, pohybů a nápoctů
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- zadávání v Poli pokladna:
Př.:
95010*280502*6282.20*dl1234567890
95010 ... dodavatel ..01., 0% DPH
95015 ... dodavatel ..01., 5% DPH
95012 ... dodavatel ..01., 22% DPH
280502 ... datum uskutečnění zdanitelného plnění, DDMMRR,
uloží se ve tvaru DD.MM.RRRR do pole SerioveCislo (tabulka řádků, Y)
6282.20 ... základ daně, v tomto případě 0% DPH (....0)
dl1234567890 ... text poznámky, max. 32 znaků, uloží se do pole Sarze (tabulka řádků, Y)
- nesmí být zadána mezera

2003.07.29b / 10:00
01) Sklad / Doklady / Přefakturace
- upravena práce s polem SerioveCislo, obsahuje Datum UskZdPl

2003.01.31b / 12:00
01) Sklad
- pro Přefakturaci se dosadí přípona deníku dokladů *.T_X

2002.06.20a / 02:00
01) Účetnictví
- přefakturace - ignoruje SKU marže

2002.06.17a / 07:00
01) Přefakturace
- po 3. hvězdičce lze zadat jakýkoliv text
- řádky jsou uvedeny jednotlivě, nedochází k jejich slučování

2002.06.16a / 23:00
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2305

2306

ES manas 2022 - Technická dokumentace

01) Účetnictví
- Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Přefakturace
parametry:
Mustr FU ... např. -161 (systémový mustr)
VS FU
Datum Min FU
Datum Max FU
Neomezený datum ... lokální parametr
- v mustrech pro FU/přefakturaci doplněna následující pole:
2 xx ... řádek dokladu
2 57 ... Sarze = seznam DL, 32 znaků, pro jiné typy dokladů Poslední EAN
2 86 ... SerioveCislo = datum UskZdPl, 16 znaků, pro jiné typy dokladů Název partnera
3 xx ... záver dokladu
3 66 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 1. řádek, 128 znaků
3 67 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 2. řádek, 128 znaků
3 68 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 3. řádek, 128 znaků
3 69 ... Poznámka dokladu (BlobMemoPoznamka) - 4. řádek, 128 znaků
- doplněna funkce Sklad / Přefakturace
- typ dokladu 161 - FU
- číslo oprávnění 2061
- deník dokladů typ Q - jako faktura z rozvozu
- bez aktualizace zásob, pohybů a nápoctů
- zadávání v Poli pokladna:
Př.:
95010*280502*6282.20*dl1234567890
95010 ... dodavatel ..01., 0% DPH
95015 ... dodavatel ..01., 5% DPH
95012 ... dodavatel ..01., 22% DPH
280502 ... datum uskutečnění zdanitelného plnění, DDMMRR,
uloží se ve tvaru DD.MM.RRRR do pole SerioveCislo (tabulka řádků, Y)
6282.20 ... základ daně, v tomto případě 0% DPH (....0)
dl1234567890 ... text poznámky, max. 32 znaků, uloží se do pole Sarze (tabulka řádků, Y)
nesmí být zadána mezera
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20.102Přegenerování zásob, nápočtů a pohybů
FAQ - Přegenerování dat POS + sklad
01) lze provést POUZE mimo běžný provoz
02) zaarchivujte všechna data
03) Zaarchivujte a poté zrušte následující soubory
pohybů, nápočtů, grafů a obalů:
???t????.* - Př.: LIBT0100 + LIBT0101
????mo0?.* - Př.: LIB_MO00 + LIB_MO01
????zp00.* - Př.: LI__ZP00
????z_00.* - Př.: LIB2Z_00
????ok00.* - Př.: LI__OK00
????obal.* - Př.: LIB_OBAL
04) Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy
- Grafy
- VŠECHNA pole MUSÍ být zaškrtnuta
- Grafy/nápočty měsíční
- stiskněte Odznač vše a následně Označ doporučené
- Grafy/nápočty týdenní
- stiskněte Odznač vše a následně Označ doporučené
- Zpracování zásob
- zaškrtnuta MUSÍ být pole:
Zásoby
Zásoby
Zásoby
Zásoby
Zásoby
Zásoby

- O200 ...
- OK00 ...
- QQ00 ...
- QQ01 ...
- QQ00 obaly ...
- QQ03 obaly ...

05) Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Doklady
- do pole Ztratný obal 1 zadejte 30
06) Servis / Data / Přegener
- zaškrtněte navíc pole:
Nulování
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ZpracujNapocty
zaškrtnuto MUSÍ být i pole Transakce
ostatní parametry neměňte
07) Spusťte 1. Načtení seznamu dokladů
- funkce vytvoří soubor
\temp\pregen2.txt
příklad obsahu:
2002.01.01 19:06:24 V+
...
2003.06.04 19:06:33 V+

1XX2_X_R8

1

37077XX3_X_O6

37077

soubor je textový a lze jej otevřít např. v notepad.exe
soubor obsahuje seznam všech dokladů řazený podle
datumu dokladu z hlavičky dokladu - je to datum a čas,
kdy byl doklad vytvořen
v případě stejných datumů mají přednost příjmové doklady
z prvního a posledního řádku dokladu je tak vidět rozmezí
dostupných dat
tento soubor lze ručně editovat a např. některé doklady
na začátku nebo na konci vyřadit nebo případný doklad
s chybným datumem zařadit na správné místo v seznamu
Př.:
2002.07.02 13:18:18 P+
1899.12.30 00:00:00 P+
2002.07.02 15:00:06 P+

2104XX2_X_PL
2105XX2_X_PL
2106XX2_X_PL

2104
2105
2106

1899.12.30 00:00:00
stačí změnit na
2002.07.02 13:18:19
k chybnému zápisu datumu (1899.12.30 00:00:00 je "nulový" datum)
mohlo dojít např. při výpadku elektrického proudu
08) Spusťte 2. Přegenerování - QD

FAQ - DOPORUČENÍ pro POS na základě rozsáhlé analýzy dat při přegenerování
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01) příjem zboží dělejte VŽDY před jeho prodejem, aby se správně
nastavily zásoby a zdrojové ceny pro stanovení výnosu a marže
02) inventuru provádějte VŽDY tak, že mezi první a poslední inventurní
soupiskou nebude proveden ŽÁDNÝ prodej zboží
inventuru lze provést během až 4 následujících dní, v tom případě
je brána jako jednotlivá inventura
03) počítač serveru, ale i počítače VŠECH pokladních míst vybavte
záložním zdrojem UPS - při výpadku elektrického proudu potom máte
několik minut k dokončení rozpracovaného dokladu a standardnímu
ukončení programu a vypnutí počítače bez ztráty nebo poškození dat

2010.11.18a / 16:00
003) Sklad/POS - přegenerování nápočtů, pohybů a grafů - upraveno

2010.05.08a / 14:00
002) Data / Přegenerování
- upraveno zpracování více inventur
- inventura musí být provedena nejpozději v průběhu 6-ti dnů, jinak
se považuje za novou inventuru, při které se nulují stavy zásob
zboží, obalů a pohyby obalů

2009.10.13a / 00:00
005) Poslední vyladění funkce přegenerování POS
- výsledky pohybů, nápočtů a grafů sedí na Rozbory POS a K1 - bilanci skladu
- srovnání graf - Tržba s DPH a Rozbory POS:
GRAF = Hotovost - LahveProdane
= Trzba + Stravenky - LahveProdane
ověřeno na denním i měsíčním rozboru POS a grafu

2009.10.09a / 00:00
001) Rozsáhlá analýza pohybů/nápočtů/grafů z 10-ti prodejen
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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- 4.700 - 16.700 druhů zboží
- 10.100 - 28.000 EANů - cca. 2x více jako zboží
- 160 - 360 skupin zboží - cca. 50 druhů zboží ve skupině
- 60 - 930 partnerů - dodavatelé + zákaznické karty

2009.10.02a / 00:00
001) Servis / Data / Číselníky
- doplněna nová záložka Redukce a doplnění číselníků po přegenerování
s funkcemi a oprávněními
8701 Data - Načti seznam MO01
8702 Data - Nastav Z+EAN+ZS
... funkce projde označené tabulky nápočtů MO01 a v číselníku zboží,
skupin zboží a EANů označí věty, které s v pohybech vyskytují
... v číselníku skupin zboží nastaví pro doplněné skupiny název na
Skupina: xxx
8703 Data - Zruš Z+EAN+ZS
... funkce zruší neoznačené věty v číselníku zboží, skupin zboží a EANů,
tedy ty, které neměly podle nápočtů žádný pohyb
8704 Data - Načti seznam MO00
8705 Data - Nastav P
... funkce projde označené tabulky nápočtů MO00 a v číselníku partnerů
označí věty, které s v pohybech vyskytují
... v číselníku skupin partnerů nastaví pro doplněné partnery název na
Partner: xxx
8706 Data - Zruš P
... funkce zruší neoznačené věty v číselníku partnerů,
tedy ty, které neměly podle nápočtů žádný pohyb
8707 Data - Načti seznam Y
8708 Data - Doplň EAN
... funkce doplní případné chybějící názvy zboží z číselníku zboží
... dále funkce prochází řádky zvolených dokladů a hledá neprázdná pole
Sarze - obsahuje sejmutý EAN v řádku a z řádku dokladu potom doplní
EAN s číslem a názvem zboží
8709 Data - Doplň Z
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2009.09.29c / 16:00
002) Přegenerování pohybů, nápočtů a grafů POS ověřeno na datech 14-ti prodejen,
celkem téměř 6 milionech dokladů za více než 250 hodin
Průměrně se v lokálním DEMO módu ES manas (SingleEXE) za 1 sekundu přegenerovalo
6,5 dokladů při nastavení základních implicitních 5-ti parametrů nápočtů
Při nastavení všech 77 dostupných parametrů nápočtů je generování cca. 4x pomalejší.
Připravujeme pro jednotlivé uživatele, kteří nám dříve poskytli svá data
pro ověření, ukázku výsledku přegenerování v samostatné demoverzi ES manas
zcela nezávislé na plné verzi ES manas.
Uživatelům, kteří nám poskytnou k ověření aktuální data za min. poslední
3 roky provedeme přegenerování zcela zdarma na našich počítačích a podrobně
popíšeme, jak je během krátké doby doplní o aktuální data na své prodejně
a nahradí tak původní pohyby, nápočty a grafy přegenerovanými.

2009.09.21a / 00:00
002) Doladěna a dotestována funkce pro přegenerování pohybů, nápočtů a grafů
- příklad:
Zboží: 7170310 AB 50
6.1. PD +4 x 32,3825 (ZdrojovaCena - z pole ZdrojovaCena v PD)
- ZasobaMJ = 4
- ZasobaKc = 4 * 32,3825 = 129,53 = 130 Kč (zaokrouhleno na celé Kč)
9.1. R1 -1 x 53,20 (prodejní cena včetně DPH)
- bez DPH 19% = 44,7059
- Výnos = 44,7059 - 32,3825 = 12,3234 = 12,32 Kč
- Marže = 44,7059 / 32,3825 = 1,38056 = 38,06%
- ZasobaMJ = 3
- ZasobaKc = 3 * 32,3825 = 97,1475 = 97 Kč (zaokrouhleno na celé Kč)
12.1. O4 -1 x 53,20 (prodejní cena včetně DPH)
- bez DPH 19% = 44,7059
- Výnos = 44,7059 - 32,3825 = 12,3234 = 12,32 Kč
- Marže = 44,7059 / 32,3825 = 1,38056 = 38,06%
- ZasobaMJ = 2
- ZasobaKc = 2 * 32,3825 = 64,765 = 65 Kč (zaokrouhleno na celé Kč)

Graf měsíční
101 - POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
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2*44,7059 = 89,4118 = 89,412
102 - Marže % (bez DPH)
2*44,7059 / 2*32,3825 = 1,38056 = 38,056%
103 - Zisk Kč (bez DPH)
2*(44,7059 - 32,3825) = 2*12,3234 = 24,6468 = 24,647 Kč
107 - Zatížení Kč (bez DPH)
2 * 32,3825 = 64,765 Kč
104 - Nákup Kč (bez DPH)
4*32,3825 = 129,53
105 - Prodej MJ
2
106 - Nákup MJ
4
108 - Průměrná nákupní cena (bez DPH)
32,383
109 - Průměrná prodejní cena (bez DPH)
44,706
110 - Zásoba (změna) MJ
2
111 - Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)
2*32,3825 = 64,765
112 - POS - Prodej Kč (s DPH)
5*53,20 = 106,4
113 - POS - Zatížení Kč (s DPH)
64,765*1,19 = 77,07
114 - POS - Zisk Kč (s DPH)
24,6468*1.19 = 29,3297 = 29,33 Kč
115 - POS - Marže % (bez DPH)
38,056
116 - POS - Průměrná prodejní cena (s DPH)
53,20
201 - Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
89,412
203 - Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)
24,647
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207 - Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)
64,765
204 - Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)
129,53
205 - Nápočet / Prodej MJ
2
206 - Nápočet / Nákup MJ
4
209 - Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)
106,4
210 - Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)
77,07
211 - Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)
29,33

Graf týdenní - týden 1+2 2007
501 - T / Dny / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
44,706, 44,706
502 - T / Dny / Marže % (bez DPH)
38,056, 38,056
503 - T / Dny / Zisk Kč (bez DPH)
12,323, 12,323
507 - T / Dny / Zatížení Kč (bez DPH)
32,383, 32,383
504 - T / Dny / Nákup Kč (bez DPH)
4*32,3825 = 129,53
505 - T / Dny / Prodej MJ
1, 1
506 - T / Dny / Nákup MJ
4
508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena (bez DPH)
32,383
509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena (bez DPH)
44,706, 44,706
510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ
4, -1, -1
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2313

2314

ES manas 2022 - Technická dokumentace

511 - T / Dny / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)
129,53, -32,383, -32,383
512 - T / Dny / POS - Prodej Kč (s DPH)
53,2, 53,2
513 - T / Dny / POS - Zatížení Kč (s DPH)
38,535, 38,535
514 - T / Dny / POS - Zisk Kč (s DPH)
14,665, 14,665
515 - T / Dny / POS - Marže % (bez DPH)
38,056, 38,056
516 - T / Dny / POS - Průměrná prodejní cena (s DPH)
53,20, 53,20
601 - T / Dny / Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
44,706, 89,412
603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)
12,323, 24,647
607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)
32,383, 64,765
604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)
129,53
605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ
1, 2
606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ
4
609 - T / Dny / Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)
53,20, 106,40
610 - T / Dny / Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)
38,535, 77,07
611 - T / Dny / Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)
14,665, 29,33
301 - T / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
89,412
302 - T / Marže % (bez DPH)
38,056
303 - T / Zisk Kč (bez DPH)
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24,647
307 - T / Zatížení Kč (bez DPH)
64,765
304 - T / Nákup Kč (bez DPH)
129,53
305 - T / Prodej MJ
2
306 - T / Nákup MJ
4
308 - T / Průměrná nákupní cena (bez DPH)
32,383
309 - T / Průměrná prodejní cena (bez DPH)
44,706
310 - T / Zásoba (změna) MJ
4, -2
311 - T / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)
129,53, -64.765
312 - T / POS - Prodej Kč (s DPH)
106,4
313 - T / POS - Zatížení Kč (s DPH)
77,07
314 - T / POS - Zisk Kč (s DPH)
29,33
401 - T54 / Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)
89,412
403 - T54 / Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)
24,647
407 - T54 / Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)
64,765
404 - T54 / Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)
129,53
405 - T54 / Nápočet / Prodej MJ
2
406 - T54 / Nápočet / Nákup MJ
4
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409 - T54 / Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)
106,4
410 - T54 / Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)
77,07
411 - T54 / Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)
29,33

2009.06.05a / 09:00
- pro přegenerování pohybů + nápočtů/grafů doplněny funkce pro
automatické doplnění chybějících vět ze starších prvotních dat
(řádky dokladů) v:
- číselník zboží
- číselník obalů
- číselník skupin zboží
- číselník partnerů
- číselník dodavatelů
- číselník aut
- číselník řidičů
- číselník středisek
- číselník zakázek
- číselník osob majetku
- číselník umístění majetku
- chybějící (zrušené) věty se při přegenerování i jiných
funkcích programu (např. K1) automaticky doplní a v názvu položky
věty bude doplněno:
+++ doplneno [8xxxxx/123] +++
kde 8xxxxx je číslo, které slouží k nalezení místa programu, ve kterém
k doplnění věty došlo a 123 je číslo počítače, na kterém k doplnění
věty došlo - podrobnosti pak budou v logu z tohoto počítače

20.103Překlasifikace
2021.07.30a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2980 - 98881 překlasifikace
- provedeny velmi rozsáhlé úpravy programu
- doplněno logování
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20.104Přenos číselníku ČK
2019.08.18b / 20:00
001) VO sklad - přenos číselníku ČK - pro uživatele 112016
- úprava 1092
- doplněn Export a Import číselníku čárkového kódu
- Servis / Data / Import/Export dat / Export číselníku zboží a čárkových kódů VO:
Export HR__Z201 + HR__CK00 z OV
- Servis / Data / Import/Export dat / Import číselníku zboží a čárkových kódů VO:
Import HR__Z201 + HR__CK00 na UB a HK

20.105Přenos mezi VO
2020.10.19a / 00:00
001) 2074 - Přenos mezi VO
- Servis / Data / Import HR__Z201 + HR__CK00 na UB a HK
- upraven import BlobMemoPoznamka

2020.10.13b / 01:00
001) 2074 - Přenos mezi VO
- Servis / Data / Export HR__Z201 + HR__CK00 z OV
Servis / Data / Import HR__Z201 + HR__CK00 na UB a HK
- jak počítač pro Export tak i pro Import
musí použít min. tuto verzi programu - 2020.10.13a
pro ověření nové funkce
aktualizace programu na straně Exportu nijak neovlivní
Import na starších verzích programu
- nové řešení umožňuje v budoucnu doplnit další požadovaná
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pole v číselníku zboží

20.106Přijatá faktura z EU
FAQ - Přijatá faktura z EU
1. Přijatou fakturu z EU zavedete (v daňové evidenci do saldokontních
dokladů, v účtu do účetních dokladů) jako klasickou přijatou fakturu.
Účtujete částku faktury x kurz k DUZP jako závazek a proti tomu nákup
zboží, tj.:
504xxx
321xxx

MD

10000,00
D

10000,00

pak na stejném dokladu zúčtujete DPH - odvod a zároveň nárok na
odpočet, základ daně i daň se navzájem vyruší, účtujeme na stejný účet
na stranu MD i Dal:
395xxx
343xxx
395yyy
343xxx

MD
MD

10000,00
1900,00
D
D

10000,00
1900,00

kód DPH: 3200
3202
2200
2201

20.107Příjem
2011.03.28e / 17:00
001) POS - Příjem zboží
- při ručním zadání řádku příjmového dokladu se v kartě zboží
zobrazí:
- pod Cena 1 - VO/nákup:
pův. ... původní nákupní cena
- pod Marže %:
pův. ... původní marže % - při použití původní nákupní ceny 01
nov. ... nová marže % - při použití nové nákupní ceny 01
v poli Marže % přitom zůstává číselníková hodnota marže,
ta se změní na aktuální marži po funkci Přepočítej marži

2010.12.23a / 00:00
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003) Ověřeno, že se nákupní a zdrojová cena mění pouze přijímacích listech

2010.10.21a / 00:00
001) Sklad/POS
- zdrojovou cenu při příjmu mění a nastavuje POUZE přijímací list (PL)
a žádný jiný příjmový doklad

2008.11.29b / 15:00
003) Pro uživatele 8092401 se po pořízení řádku PL otevře karta zboží z řádku
pro nastavení dalších parametrů zboží

2008.11.27a / 11:00
004) POS
- po každém příjmu se do pole Cena01 nastaví aktuální nákupní cena bez DPH

2008.11.13a / 00:00
001) Sklad / POS
- v řádku dokladu PL - přijímací list - je v poli CisloPalety uchována původní
nákupní cena (Cena01) z číselníku zboží v halířích
003) Sklad / POS
- v řádcích PL - Přijímacího listu ve změně řádku pomocí F8 dole uvedena
Cena01 - nová / původní ... nákupní cena bez DPH (obsah pole CisloPalety/100.0)
Cena 02 - nová / původni ... prodejní cena - na POS včetně DPH (obsah pole ObjednanoMnozstvi)

2008.10.02b / 20:00
001) Použití trojpole v PL
- místo trojpole se při příjmu zboží zadá:
množství_MJ * nákupní_cena_MJ * zboží
kde zboží se zadá pomocí EAN nebo výběrem podle čísla či názvu
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2008.09.30a / 08:00
002) Sklad - PL - přijímací list
- pro jiného uživatele než 112016 se zobrazí trojpole vždy

2008.08.26b / 12:00
001) Sklad/POS - Přijímací list
- při zadání neznámého kódu zboží se v okně pro zadání nového zboží
nabídne přímo zadání čísla zboží

2008.04.14b / 21:00
001) POS / Sklad
- PL + OD - zadání nového neznámého zboží - upraveno

2008.03.27b / 17:00
003) Sklad / POS
- pokud na PL/OD neexistuje zadaný EAN výrobku, nabídne se automatické doplnění
zboží pro zadaný EAN podle skupin zboží a zadaný EAN se automaticky doplní
do karty zboží i číselníku EANů (min. 8 číslic = EAN8)
po Esc v okně zadání nového čísla zboží se nic nedoplní

2008.03.19b / 14:00
003) Sklad / POS
- pokud na PL neexistuje zadaný EAN výrobku, nabídne se automatické doplnění
zboží pro zadaný EAN podle skupin zboží a zadaný EAN se automaticky doplní
do karty zboží i číselníku EANů
- upraveno, EAN se zapisuje pouze pokud má min. 8 číslic (EAN8)
po Esc v okně zadání nového čísla zboží se nic nedoplní - platilo i dříve
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2008.02.14c / 14:00
002) Sklad / POS - příjem zboží
- pokud nechcete, aby se při zadání neznámého EANu (min. 8 číslic) nebo
zboží (max. 7 číslic) automaticky nabídlo doplnění nového zboží do
číselníku zboží, potom v
Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady
vpravo dole zrušte zaškrtnutí u zaškrtávacího pole
Povolit doplnění zboží pokud neexistuje
nové zboží lze potom zadat v seznamu zboží buď s ručně zadaným číslem
Nové/R
kdy se nabídne číslo posledního zboží + 1
nebo automatickou volbou čísla zboží podle skupin zboží
Nové/A
viz starší Novinky - 2004.09.18a / 11:00:
01) Nový partner / Nové zboží
- komfortní tvorba číselníku partnerů a zboží pridáváním nových položek
- Nový partner = Alt + F9 ... kdekoliv v programu
- Nové zboží = Alt + F10 ... kdekoliv v programu
- otevře se okno, ve kterém se provedou následující kroky:
a) vybere se skupina, do které má být nová položka zařazena
číselník skupin je přímo dostupný pro doplňování skupin
b) po stisknutí [=>] (lze použít i dvojklik nebo Enter na zvolené
skupině) se v pravém výběrovém seznamu zobrazí seznam
aktuálních položek ze zvolené skupiny, které končí souvislé
číselné řady z celého číselného rozsahu
c) po volbě položky, po které má nová položka následovat (+1) a
stisknutí
Nový partner / Nové zboží (lze použít i dvojklik a Enter)
se zobrazí okno číselníku pro doplnění údajů nové položky
- pokud se nastaví Počet nových položek (1-99) vetší než 1,
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vygeneruje se automaticky zadaný počet nových vět v číselníku v souvislé
číselné řadě a k editaci se nabídne 1. věta
další věty mají v názvu nastaveno '?' a jsou pro editaci dostupné
z číselníku - Servis / Číselník partnerů/zboží ...

2008.02.08a / 13:00
001) Sklad - příjem - doplnění neznámého zboží
- do pole EAN v kartě nového zboží se zadaná hodnota doplní pouze
v případě, že má min. 8 číslic (EAN8)
pokud má méně než 8 číslic, předpokládá se, že je zadaná hodnota
číslem zboží a je nabídnuta ve vstupním poli jako číslo nového
zboží
- pole pro zadání / změnu čísla nového zboží je aktivní, lze přímo
psát

2007.12.19b / 12:00
002) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady - neplatí pro uživatele 112016
- doplněny 2 lokální parametry (vlevo dole):
Kusy místo balení na PL
Kusy místo balení na ostatních skladových dokladech
implicitně nezaškrtnuty
platí pouze pro POS

2007.11.27b / 18:00
001) POS - platí pouze pro uživatele 112016
- na PL se pracuje s počtem kusů zboží
Př.:
5*ABC
znamená 5 kusů zboží s názvem ABC
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2007.11.19b / 13:00
002) POS
- na PL se pracuje s počtem kusů zboží
Př.:
5*ABC
znamená 5 kusů zboží s názvem ABC

2007.02.11a / 15:00
004) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
doplněn parametr
Povolit doplnění zboží pokud neexistuje
při zaškrtnutí parametru se při pořízení skladového dokladu
nabídne pořízení nového zboží v případě, že zadané zboží neexistuje

2006.11.16a / 13:00
002) Sklad / POS
- u PL se při zadání neexistujícího čárkového kódu ozve před doplněním
nového zboží trylek

2006.02.21e / 18:00
001) POS / Přijímací list
- na pravé tlačítko myši v řádku dokladu doplněna Změna čísla zboží
s výběrem zboží podle čísla
- zůstane aktivní změněný řádek

2005.10.02a / 15:00 BETA
003) Sklad/POS
- se všemi typy příjmových dokladů (P=příjem/v=storno výdeje)
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se pracuje stejně jako s příjmovým listem (PL)

2005.07.13a / 09:00
003) POS - Tisk dokladu
- u příjmových dokladů se při tisku neodečítá DPH z ceny MJ v řádku dokladu

2005.07.04i / 22:00
001) Sklad / POS - Příjem zboží
- doplnění nového zboží pro neznámý čárkový kód se provede stejně jako u
PL - přijímacího listu u všech ostatních příjmových dokladů

2005.07.04g / 15:00
002) Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL
- do pole ObjednanoMnozstvi (=OldDPC) řádku dokladu se dosadí Cena02
z nového čísla zboží

2005.01.07a / 12:00
05) POS / PL - změna čísla zboží
- podrobně se logují provedené změny

2004.10.22b / 15:00
02) Změna čísla zboží na PL
- pouze pro neuzavřený neprázdný doklad
- pro aktuální řádek dokladu
- po Esc při výběru zboží nebo zadání koeficientu se neprovede
- doplněny klávesové zkratky:
Ctrl+F2 - Změna čísla zboží na PL
Ctrl+F12 - Změna čísla zboží na PL - MnožstvíMJ*Koef, CenaMJ/Koef
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2004.11.22a / 10:00
05) Sklad/POS - Přijímací list - řádky dokladu
- na zvoleném řádku lze pomocí pravého tlačítka myši zvolit
- Změna čísla zboží na PL
nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku
změní číslo a název zboží a změna se zaloguje
oprávnění:
7168 - Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL
- Změna čísla zboží na PL - MnožstvíMJ*Koef, CenaMJ/Koef
nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku
změní číslo a název zboží a změna se zaloguje
následně se zadá koeficient, kterým se násobí množství MJ a dělí cena MJ
(celková cena za řádek dokladu zůstane stejná)
možno použít např. pro rozbalení většího balení zboží na jednotlivé kusy
oprávnění:
7169 - Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL * Koef
- upraveno při zapnutí/vypnutí DPC

2004.11.21c / 22:00
02) Sklad/POS - Přijímací list - řádky dokladu
- na zvoleném řádku lze pomocí pravého tlačítka myši zvolit Změnit číslo zboží
nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku
změní číslo a název zboží a změna se zaloguje

2004.10.05c / 11:00
1) Sklad / POS
- u přijímacího listu se po zadání neexistujícího zboží nabídne
možnost jeho přímého doplnění do číselníku zboží
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2004.07.16a / 07:00
02) Poslední nákupní cena / Poslední dodavatel
- zapíše se pouze při příjmu kladného množství zboží
03) Přijímací list
- jako cena MJ se nabídne poslední nákupní cena

2003.06.26a / 09:00
01) POS
- v PL je možné při zaškrtnutí DPC editovat DPC

2003.05.16a / 13:00
02) Příjem - Zapiš do Z200
- cena MJ se zapíše do pole Cena01 a Currency_01 stejně jako při importu diskety

2002.12.14a / 00:30
02) Sklad
- PL - při nákupu zboží s vázaným obalem 2 (např. pivo) se správně
přijmou i obaly

2000.10.31a / 18:00
- pro příjmové doklady je povoleno pořízení POUZE v záložce Pokladna, kdy
je možné zadat přímo jak množství MJ, tak cenu MJ a zboží pomocí čísla,
názvu i čárkového kódu

2000.08.01f / 17:30
- nove zbozi na PL
- do ciselniku CK se spravne prevezme i nove zadany nazev zbozi a prevezme
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se i pripadne zadana cena 1

2000.08.01e / 11:30
- pokladna - prijem zbozi prijimacim listem:
- po zadani napr.:
12*10.25*1234567890123
kde 12 je pocet kusu zbozi s cenou 10.25 Kc za kus a EAN 1234567890123
se v pripade, ze zbozi s takovym EAN doposud neexistuje, nabidne
automaticky zarazeni noveho zbozi standardnim postupem pres ciselnik
zbozi, kde je mozne zadat i carkovy kod, ktery se s dalsimi udaji
zaradi do ciselniku carkoveho kodu
nove zarazene zbozi se pouzije k porizeni radku dokladu

2000.07.31b / 19:00
- nakup zbozi od jineho dodavatele
- poridi se standardnim prijimacim listem v zalozce Pokladna
- po zaskrtnuti DPC se objevi vlevo tabulka se sloupcemi Marze a DPC
(aktualni prevzate z ciselniku zbozi) - lze menit jak marze, tak DPC
3 tlacitka:
Prepocitej DPC ... z marzi ve sloupci Marze prepocita DPC ve sloupci DPC
... barva pole DPC se nastavi podle vztahu DPC a aktualniho DPC
v ciselniku zbozi (viz dale)
Prepocitej marze ... z DPC ve sloupci DPC prepocita marze ve sloupci marze
Zapis do c. zbozi ... marze i DPC zapise do ciselniku zbozi a vygeneruje se
soubor \TEMP\CENOVKY.TXT s prehledem zbozi se
zmenenymi DPC
- nove zbozi je nutne nejprve zadat do ciselniku zbozi

20.108Přijímací list - vyhledání zboží podle zkratky
- zkratka zboží se zadá v kartě zboží v poli Základ / Zkratka
- na PL se ve vstupním poli zadá:
množství_MJ * Alt+F5 zkratka
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2327

2328

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Př.:
1*AltF5test
tedy zadá se počet měrných jednotek následovaný hvězdičkou, stiskne se kombinace kláves
Alt+F5 a v okně výběru zboží podle zkratky se hledá podle zkratky zboží

20.109Reklamace
2019.11.11d / 15:00
001) 1310 - Sklad - Odtížení reklamace VR
- pro uživatele 112016
- upraveno i pro OZ
- projeví se až v nových dokladech VP a VR vytvořených pod verzí programu min. 2019.11.11d

2011.01.06a / 00:00
003) Sklad - Reklamace
- upraveno zobrazení reklamovaných řádků v záložce reklamace
řádky se zobrazí po spuštění funkce Nevyřízené reklamace

2008.06.02b / 16:00
001) Sklad - řádky dokladu - Vrácené neprodané zboží
- obsah pole s typem reklamace (DPHPalety) je v mustru dostupný pod
143_R_DPHPalety
- typ reklamace 1-3 je doplněn do názvu zboží z reklamovaného řádku
číslo_dokladu_reklamovaného_řádku / typ_reklamace / název_zboží

2008.06.02a / 14:00
001) Sklad - řádky dokladu
- doplněna nová funkce s oprávněním na pravé tlačítko myši:
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8611 Vrácené neprodané zboží
při použití funkce se dosadí do pole DPHPalety v řádku dokladu hodnota 3
v tabulce reklamací REK1 je hodnota zapsána v poli Int_01
pro předchozí funkce:
Reklamace řádku dokladu - množství ... 1
Reklamace řádku dokladu - změna ceny ... 2
v ostatních případech (běžné pohyby zboží) obsahuje hodnotu 0
v záložce Reklamace je hodnota vidět ve sloupci ReklamaceTyp (Int_01) zcela vpravo
v řádku dokladu je hodnota vidět dole v záložce Info v poli ReklamaceTyp (DPHPalety)

2008.05.07a / 00:00
001) Sklad - doklady - Reklamace
- doplněna možnost volby typu řazení a Řadit obráceně
1 - Stav zpracování
2 - Datum nahlášení
3 - Poznámka
4 - Číslo zboží
5 - Číslo dokladu
6 - Datum dokladu
- doplněny funkce a oprávnění:
8597 Reklamace - Zruš reklamaci
8598 Reklamace - Tisk
8599 Reklamace - Export
8600 Reklamace - Export SQL
u tisku se tiskne podle nastavených parametrů
- podle typu dokladu automaticky rozlišena reklamace odběratele / dodavateli
- zobrazí se jméno použité tabulky reklamací
aa__REK0 - reklamace odběratele
aa__REK1 - reklamace dodavateli

2008.05.06a / 12:00
001) Sklad - doklady
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- doplněna záložka Reklamace
- Nevyřízené reklamace
oprávnění: 8595 Doklady sklad - Nevyřízené reklamace
002) Řádek skladového dokladu
- na pravé tlačítko myši připraveno vstupní okno pro pořízení reklamace
k vybranému řádku dokladu
Reklamace řádku dokladu - množství
Reklamace řádku dokladu - změna ceny
- oprávnění:
8594 Reklamace řádku dokladu - množství
8596 Reklamace řádku dokladu - změna ceny
- v okně jsou opsány údaje z řádku
- zadat je možné počet reklamovaných MJ a případně změnit cenu MJ
a doplnit poznámku k reklamaci a datum nahlášení reklamace
s reklamací se převezme i druh a číslo původního dokladu a VS
- po Esc se reklamace nezapíše
pro zapsání reklamace je nutné potvrdit Enter na poli Poznámka

20.110Reklamace vlastní prodejny - VR
2020.10.12a / 17:00
003) 2079 - Reklamace na vlastní prodejnu
- upraveno a lépe ošetřeno
- doplněny logy

2020.07.24a / 00:00
001) 2022 - VR - Cena24 (1310) - CenaPalety
- upraveno stanovení DPC pro OZ 10000 - 49999
002) Doplněno logování stanovení DPC
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2020.07.22a / 00:00
001) 2022 - VR - Cena24 (1310)
- pouze uživatel 112016
- tabulka řádků VP + import objednávky VP
- do pole CenaPalety se dosadí Cena24, pokud je Cena24 nulová tak DPC
- tabulka VR - nic se nemění

2020.07.17a / 00:00
002) 2022 - VR - Cena24 (1310)
- pouze uživatel 112016
- tabulka VR - Reklamace vlastní prodejny
- pole CenaPalety
pro zboží 10000 - 49999 se do tohoto pole dosadí pole DPC = ObjednanoCena

2020.01.20a / 00:00
002) 1790 - Sklad - VR - přehození řádků v menu
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání

2006.01.04a / 08:00
001) Sklad - nový druh dokladu - VR - Reklamace vlastní prodejny
- má stejný charakter jako VP - doklad na vlastní prodejnu
- Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
- Oprávnění: 8322 Sklad - Reklamace vlastní prodejny
- v konfiguraci se nastaví parametry v:
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Třídění řádků
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POS / DPH
Sklad/POS /
Sklad/POS /
Sklad/POS /
Sklad/POS /
Sklad/POS /

VS / VS
VS / VS - Drogerie
Šablona/Mustr / Šablona/Mustr
Šablona/Mustr / Šablona/Mustr - Drogerie
Datum / Datum #4

- Doplňte ručně mustr do
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - systémové
a
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - uživatelské
mustr pod číslem 166 - můžete převzít a upravit mustr
pro VP - doklad na vlastní prodejnu
- při prvním spuštění se automaticky založí 1. doklad,
stačí doplnit hlavičku a řádky

20.111Rozvoz
2004.09.18b / 13:00
02) Servis / Číselníky / Číselník rozvozů / rozvozových listu
- čísla jednotlivých rozvozových listů

2003.08.26a / 17:00
02) Sklad / Rozvozy
- rozvozový list slouží pouze jako podklad pro výpočet rozdílu mezi zbožím určeným
na rozvoz, zbožím prodaným z rozvozu a zbožím vráceným při rozvozu
- rozvoz je určen číslem rozvozu 1 - 99999999
- rozvoz musí být uzavřen během kalendářního měsíce
- mimo dokladů z rozvozu je možné použít i ostatní typy dokladů - u všech typů
dokladů dochází k aktualizaci skladových zásob, pohybů a nápočtů, pouze
rozvozový list je brán pouze evidenčně bez ovlivnění zásob
- vedle rozvozu je možné definovat i soupis a číslo listu
- číslo rozvozu, soupisu a listu se zadává v hlavičce skladového dokladu, není nutné
jej nijak potvrzovat
- Rozbor rozvozu
- oprávnění 2106 - Rozbor rozvozu
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- provádí se nad daty (řádky dokladů) z aktuálního měsíce
- rozbor je zcela univerzální, pracuje nad všemi typy dokladů, včetně pokladen
- je možné omezit na (musí být zadáno a označeno alespoň 1 nenulové):
- číslo rozvozu
- číslo soupisu
- číslo listu
- řidič
- závozník
- auto
- dealer
- partner
- obal
- zboží
- jakost
- Tisky
- pohyby
- součty
- rozdíly
- pomocí této funkce je možné například v aktuálním měsíci zjistit obalové konto
za konkrétního dodavatele a konkrétní obal

2002.09.15a / 18:00
01) Rozvozy
- v číselníku partnerů je nutné definovat partnera 199999 jako Rozvozový list
s nastavením typu ceny - pokud partner neexistuje, bere se jako typ ceny 2
- doplněna kontrolní funkce - Sklad / Rozvozy / Kontrola rozvozu (doposud pomocí SQL)

20.112Řádek dokladu - vyhledání
2021.07.01a / 00:00
003) Řádky skladového dokladu
- Najdi řádek
- upraveno

2009.06.24a / 18:00
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001) Doplnění neznámého čísla zboží při vyhledání řádku dokladu a jeho změně
- upraveno

20.113Řádky dokladu
2021.04.16a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu
- v řádcích skladového dokladu nehoře vlevo doplněno pole:
Číslo / EAN vlevo od tlačítka Číselník zboží
pokud do něj zadáte EAN nebo číslo a stisknete Enter, nebo kliknete na tlačítko
Číselník zboží, zobrazí se informace o zboží

2021.04.13c / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
+ Update
002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu
- obnoveny funkce pro změnu čísla zboží

2021.04.13b / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu
- v okně karty zboží doplněn:
- Tisk číselníku zboží
- Nápočty
- Pohyby
- Grafy

2021.04.13a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
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002) Číselník zboží v řádcích skladového dokladu
- v řádcích skladového dokladu opět doplněno tlačítko Číselník zboží
- funkci lze spustit i Alt+B
- bez oprávnění
- v okně lze vyhledat zboží podle postupně zadávaného názvu
- po Enter se zobrazí Informace o zvoleném zboží
- informace doplníme dle požadavků
003) Na pravé tlačítko myši v řádcích skladového dokladu doplněna funkce:
Karta zboží - Informace
- bez oprávnění
- informace ke zboží v řádku dokladu

2020.07.13a / 00:00
001) řádky skladových dokladů
barva pro mléčka/tabák je uložena v poli
UOsoba
ve větě řádku skladového dokladu
6 = mléčka = černá na žluté
8 = tabák = bílá na fialové
platí i pro starší verze programu od změny barev
002) řádky skladových dokladů
kurzorové pole v tabulce řádků je s barvou
černá na kyanové, stejně jako v ostatních
tabulkách

2012.10.22a / 05:00
001) Upraveno a zrychleno pořízení řádku dokladu.
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2012.05.16d / 12:00
001) Sklad - řádky skladového dokladu
- blokace zadání blokovaného zboží upravena i pro zadání zboží podle názvu

2012.03.09d / 12:00
001) Sklad / Doklady - řádky dokladu
- následující funkce na pravé tlačítko myši jsou blokovány na již uzavřeném dokladu:
Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher
Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - TXT
Přepočítej DPC na řádku
Přepočítej marži na řádku

2011.10.11a / 00:00
001) Řádek skladového dokladu
- upraveno Př.: 3.2+ pro modrý doklad

2010.09.25a / 13:00
002) Sklad/POS - Řádky dokladu
- funkce dostupné na pravé tlačítko myši přeuspořádány
- funkce sloužící k exportu/odeslání dokladu seskupeny pod
Export dokladu

2010.07.26a / 19:00
002) Sklad / POS - řádky dokladů
- do pole ProtokolOShode se zapisuje Protokol o shodě z karty zboží pouze pro uživatele 112016
pro ostatní uživatele slouží pole ProtokolOShode pro zadání poznámky k řádku dokladu
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- v hlavičce dokladu je poznámka uložena v poli Poznamka - 64 znaků

2010.07.23a / 16:00
003) Sklad / Řádky - řádky dokladu
- dole v záložce Info doplněn obsah pole CenovaSkupina

2010.06.09a / 17:00
003) Sklad / POS
- lépe ošetřeno zadání řádku dokladu - pracovní verze

2010.05.26a / 12:00
005) Lépe ošetřeno pořízení řádků skladového dokladu pokud je použito
Dealer / Scaner / Vychystávač

2009.02.09f / 19:00
001) Sklad - řádky skladového dokladu
- funkci F7/F8 nelze použít na řádek s pohybem zboží (s číslem zboží 99999)

2008.12.01a / 00:00
001) Pořízení řádku skladového / POS dokladu
- Cena01 - nákupní cena - se aktualizuje pouze pokud je nákupní cena nenulová
platí např. pro zadání:
množství * EAN
na PL
- v POS se na příjmovém dokladě nabízí cena Cena01

2008.11.29b / 15:00
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001) Pořízení řádku skladového / POS dokladu
- po zadání EAN, ke kterému jsou připojena další čísla zboží se zobrazí
okno s výběrem konkrétního zboží
výběr je nutné potvrdit Enter
- rozšířeno pro EAN delší než 8 znaků

2007.12.19b / 12:00
003) Pořízení skladového dokladu - Řádky - neplatí pro uživatele 112016
- doplněno zaškrtávací pole Kusy
- nastaví se podle parametru z konfigurace pro daný typ dokladu,
ručně je možné změnit význam kusy x balení

2007.12.04b / 12:00
001) Řádky skladových / POS dokladů
- do pole OdkazZbozi se zapisuje parametr Číslo prodejny z konfigurace
pro snadnou identifikaci ze které prodejny data pochází

2007.10.29b / 15:00
002) Řádky skladových
- do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží
- platí POUZE pro uživatele 112016
- neplatí pro POS

2007.09.17b / 09:00
001) Sklad / POS doklady
- omezení maximální ceny MJ
- při pořizování řádku dokladu může dojít k situaci, že je při zadání
ceny MJ místo požadované ceny zadána např. cena o jeden nebo dva
řády vyšší vynecháním desetinné tečky (např. místo 13.50 zadám 1350)
nebo může být omylem jako cena MJ zadáno např. 5-ti místné číslo
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zboží nebo 8-mi nebo 13-ti místný EAN
v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Omezení
lze v poli Cena MJ specifikovat maximální cenu prodávaného zboží
jde o síťový parametr platný pro následující vstupy ceny MJ zboží
v řádku dokladu:
- zadání v trojpoli
- zadání při změně řádku F8
- zadání tary v řádku F7 při pořízení ovoce a zeleniny
tento společný parametr je omezen cenou 999.999,-- Kč
pokud tento parametr není v konfiguraci nastaven bere se implicitní
999.999 a není tak možné zachytit omylem zadané 5-ti místné číslo
zboží jako cenu
pokud je na stejném místě v konfiguraci zatrženo pole
Testovat maximální cenu konkrétního zboží
je možné pro vybrané druhy zboží v kartě zboží v záložce Ceny
v poli maximální cena nastavit nenulovou maximální cenu konkrétního
zboží (pokud je nulová tak se neprojeví) až do 99.999.999,-- Kč
lze to využít například tak, že pokud je v sortimentu prodávaného
zboží většina položek s cenou max. 300 Kč a jen několik druhů zboží
může mít cenu vyšší, zadá se do konfigurace jako maximální cena 300,
zaškrtne se pole a v kartách zboží s cenou vyšší než 300 Kč se
maximální cena nastaví
- problém při zadání nesmyslné ceny zboží může nastat v těchto případech,
kdy se cena použije k výpočtu zdrojové ceny:
- příjem zboží + storno příjmu zboží
- vypočítá se nová ZasobaMJ a ZasobaKc přičtením řádku dokladu
- pokud je ZasobaMJ i ZasobaKc kladné nenulové, bere se jako
zdrojová cena ZasobaKc/ZasobaMJ po příjmu, v opačném případě
se jako zdrojová cena bere nákupní cena MJ, protože ji nelze
stanovit jinak
- každým příjmem zboží se jeho zdrojová cena tímto způsobem přepočítá
- výdej nebo storno výdeje zboží v případě, kdy je původní zdrojová
cena nulová nebo záporná
v tomto případě se jako zdrojová cena použije Poslední nákupní cena
uvedená v kartě zboží v záložce Dodavatel a pokud i ta je nulová
(neznámá) nebo záporná tak se zdrojová cena stanoví z ceny prodejní
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odpočtem implicitní marže nastavené
v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady #2 / Implicitní marže
tento případ může nastat např. při reklamaci zboží, které již bylo
vyprodáno (storno výdeje) a nebo při prodeji zboží před jeho příjmem
případně při záměně zboží
- od této verze programu se omezení maximální ceny MJ projeví i při
zadání řádku dokladu ve vstupním poli ve tvaru:
množství MJ * cena MJ * zboží
kde zboží může být zadáno číslem, čárkovým kódem nebo výběrem podle názvu
z číselníku zboží

2007.09.08a / 06:00
001) Řádky skladových / POS dokladů
- do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží

2007.05.21b / 12:00
002) Sklad - doklady - POUZE verze pro NexusDB2
- v tabulce řádků dokladů doplněny indexy pro pole CenaMJ a BlokovaniOK,
které se používají při kontrole pomocí SQL na nulovou cenu zboží
v řádcích dokladu

2005.07.14b / 12:00
001) Sklad / POS
- v řádcích dokladu se správně zobrazuje sloupec TypC = pole CenovaSkupina
(typ ceny)

2005.07.12b / 12:00
001) Sklad / POS
- po zadání řádku dokladu se v případě, že by měla být zásoba zboží záporná,
zadaný řádek automaticky po oznámení stornuje a je nutné jej zadat znovu
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2005.07.07c / 12:00
001) Sklad
- minimalizuje se počet zápisů do pole Tonaz a CelkemCenaBezDPH v hlavičce
jen na nezbytné zápisy

2005.07.04e / 12:00
001) Sklad/POS - Řádky - Najdi řádek
- řádky dokladu lze omezit podle názvu zboží (zleva nebo fulltextem)
a skupiny zboží (lze vybrat F9/F10)

2005.07.04d / 11:00
002) Sklad/POS - Řádky - Najdi řádek
- řádky lze třídit dále podle:
13 - Název zboží + řádek
14 - MJ zboží + řádek
15 - Skupina zboží + řádek

2005.07.04a / 08:00
002) Sklad / POS
- pole Tonaz a CelkemCenaBezDPH v hlavičce dokladu se aktualizují průběžně
na každém typu dokladu

2005.07.03a / 14:00
002) Sklad/POS - Řádky
- doplněna funkce Najdi řádek
- Alt + A
- dostupná i pomocí pravého tlačítka myši na tabulce řádků dokladu
- oprávnění 8252 Sklad/POS - Najdi řádek
- zadáním čísla zboží do pole Zboží se řádky dokladu omezí pouze na
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řádky se zadaným zbožím
- řádky lze seřadit podle:
1 - Číslo zboží + řádek
2 - Číslo zboží + řádek/SESTUPNĚ
3 - Cena MJ + řádek
4 - Množství MJ + řádek
5 - Obal 1 + řádek
6 - Počet obalů 1 + řádek
7 - Cena obalu 1 + řádek
8 - Obal 2 + řádek
9 - Počet obalů 2 + řádek
10 - Cena obalu 2 + řádek
11 - Cena celkem v řádku + řádek
12 - Jakost + řádek
- do řádku doplněna Cena celkem za řádek
- po Esc se aktuální řádek dokladu nezmění, po Enter se nastaví na vybraný
řádek

2005.06.30a / 00:00
016) Sklad / POS - F6 / Pohyb obalů
- zobrazí se název obalu

2005.01.10c / 17:00
02) Sklad - změna počtu balení / kusů
- balení+
- 0kusy+
ošetřeno přečerpání zásob

2005.01.06a / 12:00
01) Sklad/POS - Řádky
- dole se implicitně nabídne záložka POS Součty (první zleva, obsahuje informaci
o zaplaceno)
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Sklad/POS
Význam barvy řádku v seznamu řádků dokladu:
- bílá ... normální řádek dokladu
- žlutá ... pro zboží označené jako Mléčka
- červená ... nebyla zadána cena MJ

2004.09.17g / 21:00
01) Sklad / POS - řádky dokladu
- zaškrtávací pole DPC umístěno v horním panelu - je trvale dostupné

2004.09.15d / 21:00
03) Sklad / POS - řádky dokladů
- řádek, ve kterém je zboží s nulovou cenou, se podbarví červeně

2004.06.12a / 12:00
01) Sklad / POS - řádky doklady
- po funkci F7 - tara, vada a F8 - změna řádku dokladu se nastaví jako aktuální
původní řádek
02) Sklad / POS - řádky doklady
- zakázány akce (Storno řádku, ...) u uzavřeného dokladu (podsvícen černě)
i pro správce programu (přihlášen systémovým heslem)

2004.04.26b / 09:00
01) Sklad / POS - Řádky
- doplněna funkce Vše (po aktivaci zaškrtávacího pole DPC)
- jako funkce Zapiš do CENOVKY včetně oprávnění, do tabulky cenovek
zařadí všechny řádky z aktuálního dokladu

2004.04.24d / 22:00
02) Sklad / POS - Řádky dokladu
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- doplněno tlačítko SQL - ekvivalentní s Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
- zachováno oprávnění 1396

2004.03.30c / 12:00
01) Sklad / POS - řádky dokladu
- pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,
je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku
se zbožím do dokladu
pro uživatele 112016 se ignoruje přečerpání zásob pro zboží s číslem <= 49999

2004.03.30b / 10:00
01) Sklad / POS - řádky dokladu
- pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,
je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku
se zbožím do dokladu

2004.03.30a / 07:00
01) Sklad / POS - řádky dokladu
- v uzavřeném dokladu není možné provádět žádné změny v hlavičce ani v řádcích,
je blokován zápis spolu s několika upozorněními
změnu nemůže provést ani administrátor

2003.07.19b / 18:00
03) Sklad
- při změně počtu kusů / balení pomocí
0kusú+ ... je respektováno omezení Množství MJ z konfigurace
balení+ ... je respektováno omezení Počet obalů z konfigurace

2002.06.26a / 07:00
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01) Sklad
- cena MJ zboží je dosazena aktuální z číselníku zboží podle typu ceny

2002.06.04a / 08:00
02) Doklady / Číslo zboží - po kliknutí v řádku se zobrazí okno s celkovou cenou v řádku
(cenaMJ * mnozstviMJ)

2002.05.05a / 19:00
04) Ve větě řádku dokladu je v poli SerioveCislo uvedeno jméno
partnera - lze použít v SQL dotazech
obsah dalších polí ve větě řádku dokladu:
SerioveCisloIndex ... číslo verze manas, např. 22050517
Sarze ............... poslední sejmutý EAN

24.11.2001/12:00
databáze řádků (QR00) - změněn význam následujících polí:
- DruhZbozi - den z datumu dokladu, pro uzávěrku POS za den a dekádu, doplněn i index
- Skupina1 - verze manas, Př.: 21112412 odpovídá 24.11.2001 12 hodin
- Skupina2 - VS z databáze dokladů (QD00)
do pole DruhZbozi se doplní číslo dne z pole DatumDokladu a následně se doplni index podle pole
DruhZbozi
nové databáze řádků již obsahují požadované údaje

2000.07.20a / 15:30
- porizeni dokladu:
- v databazi radku se do pole 'CenaPalety' dosazuje DPC podle SKU a do pole
'HmotnostPaletyG'

1999.12.02b
04) pri zobrazeni radku dokladu doplnena zalozka 'Objednavka', kde
jsou v tabulce zobrazeny radky odpovidajici objednavky (pokud
existuji)
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pro vydajove doklady se automaticky nabizi odpovidajici objednavka
odberatele, pro prijmove objednavka dodavateli

20.114Seznam skladových dokladů
2021.04.09a / 00:00
003) Sklad/POS - Seznam dokladů
- vpravo nahoře doplněno tlačítko Číselník zboží
- horká klávesa Alt + B
- odpovídá Ctrl + F10

2016.03.30c / 13:00
001) Sklad - Seznam skladových dokladů
- upraven výběr na pravé tlačítko myši

20.115Sklad
2015.10.14a / 00:00
002) Modul Sklad připraven pro rozsáhlé úpravy (akce skladu a centrální číselník)

2014.02.13b / 13:00
001) Zrušena vyjímka pro odběratele 137740

2009.12.01a / 16:00
003) Sklad - vlevo nahoře v okně doplněna verze programu

2008.03.12a / 09:00
002) Program připraven pro použití skladové evidence pro více samostatných
firem na samostatných agendách
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- výhodné např. pro účetní firmy, které vedou účetnictví pro více firem
a pro některé z nich chtějí vystavovat i skladové doklady a vést
skladovou evidenci
nebo pro případ, že se má v programu zpracovávat skladová evidence
dvou nebo více firem - např. fyzická osoba a s.r.o. stejného majitele
- cena je stanovena ve výši ceny licence za každou takto zpracovávanou
firmu

2005.07.02a / 14:00
002) Sklad/POS
- všechny funkce jsou dostupné pomocí funkčních kláves

Sklad
V modulu Sklad lze vést skladovou evidenci pro více skladů jedné firmy.
K dispozici jsou podrobné rozbory skladu - bilance skladu, pohyby zboží, nápočty a stovky grafů.
Modul je pomocí XML napojen přímo na modul účetnictví. Každý vystavený doklad lze exportovat v XML
pro partnery spolu s dodávkou zboží a papírovým dokladem.
Podle obrátky skladových zásob zboží lze vystavit automatickou objednávku dodavatelům.
Pro dodávky zboží do maloobchodu je možné pro každého odběratele samostatně nastavit cenotvorbu
doporučené prodejní ceny na základě požadované marže obecné a dále samostatně nastavené pro
libovolnou skupinu zboží nebo jednotlivý druh zboží.
Modul pracuje s čárkovými kódy, včetně dlouhých paletových EANů. Doklady se tisknou přes mustry
(šablony), které lze jednoduše upravit. Modul Sklad umí pracovat s ručními zařízeními typu Cipher.

Výdejový doklad
V této funkci jsou soustředěny všechny typy dokladů, které je možno vystavit při výdeji (prodeji, přesunu
mezi sklady ...) zboží ze skladu, při prodeji služeb či materiálu.
Všechny vystavované doklady (o prodeji zboží i služeb) je možno vystavit pouze prostřednictvím
jednotlivých funkcí modulu sklad.
Pro vystavení dokladů neobsahujících prodávané zboží je nutno v Číselníku zboží/služeb a materiálu
nastavit typy prodávaných služeb. Případné podrobnější informace lze uvést v hlavičce dokladu do
Poznámky (omezený počet znaků, zobrazí se v rámečku nad jednotlivými řádky dokladu) nebo do Velké
poznámky (zobrazí se mezi řádky dokladu a rekapitulací a může obsahovat libovolný počet znaků).
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Příjmový doklad
V této funkci jsou soustředěny všechny typy dokladů, které je možno vystavit při příjmu (nákupu,
přesunu mezi sklady ...) zboží na sklad. Výstupy umožňují vést skladovou evidenci a účtovat o
skladových zásobách způsobem A.
Zboží je při výdeji ze skladu oceňováno váženým aritmetickým průměrem (většina našich stávajících
zákazníků jsou potravinářské velkoobchody i maloobchody, pro jejich velké změny nákupních i
prodejních cen je tento způsob nejvhodnější).

20.116SKU
2000.08.07a / 08:45
- v SKU rozlisuje radky zacinajici 'D' (velke) - pouze pro drogerii a
ostatni - pouze pro potraviny

2000.07.20a / 15:30
- SKU:
- obsah souboru SKU lze pro kazdeho partnera, ktereho se to tyka, umistit
primo do ciselniku partneru do zalozky Parametry
- muze obsahovat az 255 radku
- po ';' muze nasledovat poznamka
- radky urcene pro Drogerii (DrogerieOK v CFG) musi zacinat 'D'
- udaje pro vypocet DPC se od teto verze interpretuji POUZE z ciselniku
partneru, existence nebo neexistence souboru *.SKU na ne nema vliv, naopak
na lokalnim pocitaci se z udaju SKU v ciselniku partneru vygeneruje soubor SKU

20.117Sleva OZ
2008.01.24a / 12:00
001) Sklad - sleva na OZ - uživatel 112016
- při každém zápisu do řádku dokladu se do pole DesetinnychMist zapisuje
aktuální Cena06 v halířích v okamžiku zápisu
- upraven zápis do pole CenaMJBezSlevy pro zboží 10000-49999
- při pořízení (F7) a změně (F7/F8) řádku obsahujícím ovoce a zeleninu
pole obsahuje ručně zadanou cenu bez slevy - původní je zobrazena
v okně pod CenaMJ (včetně slevy)
přitom se v okně F7/F8 jako CenaMJ nastaví konečná prodejní cena
s uplatněním slevy OZ za partnera (pokud je nastavena)
- při každém zápisu do řádku dokladu se do pole UDispecer zapisuje
pro zboží 10000 - 49999 (ovoce a zelenina) v halířích aktuální celková
sleva OZ v řádku
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UDispecer = MnozstviMJ * ( CenaMJBezSlevy - CenaMJ ) * 100
- pro již pořízené doklady se obě pole nastaví pro všechny řádky dokladu
při jeho uzavření, pokud je doklad již uzavřen, je možné zrušit ručně
jeho uzavření a opětovně jej uzavřít
- do mustru dokladu doplněna pole
2 191 - DesetinnychMist/100.0 = Cena06, 8 míst, z toho 2 desetinná
3 679 - celkem CenaMJ*MnozstviMJ za OZ, 10 míst, z toho 2 desetinná
3 680 - skutečné procento slevy OZ, 8 míst, z toho 2 desetinná
skutečné procento slevy OZ může být nižší než nastavené pro partnera
pokud je na dokladě některé OZ s potlačenou slevou v číselníku zboží
- v poli
2 161 je CenaMJBezSlevy, 10 míst, z toho 2 desetinná
tedy prodejní cena bez slevy - toto pole je vhodné doplnit do mustru
dokladu, aby vedle pole CenaMJ, což je prodejní cena včetně slevy
byla vidět i zadaná cena bez slevy
- pro ověření slevy OZ do záložky Řádky dole doplněna záložka Sleva OZ
s aktuálním obsahem polí v řádku dokladu:
Množství MJ
DesetinnychMist = Cena06*100
CenaMJ
CenaMJBezSlevy = Cena06 případně ručně změněná
UDispecer = SlevaOZCelkem*100
kde SlevaOZ = MnozstviMJ * ( DesetinnychMist/100.0 - CenaMJ )
Př.:
- pořizuji FA pro odběratele, který má v kartě partnera v záložce Zařazení
v poli Sleva OZ % nastavenu slevu 5%
- na dokladě prodám 21212 Citrony
- vyhledám zboží podle názvu nebo zadám číslo 21212
- v okně pořízení řádku dokladu (F7) vidím v poli CenaMJ bez slevy prodejní cenu
(Cena06): 19,80 Kč/MJ, v poli CenaMJ (včetně slevy) vidím ale už cenu
včetně slevy 5%, t.j. 19,80 x 0,95 = 18,81 Kč/MJ

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2349

2350

ES manas 2022 - Technická dokumentace

původní prodejní cenu (19,80) chci ale snížit na 19,00 a proto v poli
CenaMJ změním původní cenu 18,81 (t.j. 19,80 s uplatněním slevy 5%) na
požadovanou novou prodejní cenu (bez slevy) 19,00 a po Enter se pole CenaMJ
okamžitě přepočítá na novou cenu s uplatněním slevy 5%, t.j. 19,00 x 0,95 = 18,05
a v okně se Cena MJ bez slevy změní na zadaných 19,00 Kč
pokud jen vše potvrdím, zapíše se při egalizaci 10.00 řádek ve tvaru
10.00 kg x 18,05 Kč
a dole v záložce Sleva OZ se pro kontrolu zobrazí:
Množství MJ = 10
DesetinnychMist/Cena06*100 = 1980 ... původní Cena06, nemá na nic vliv
CenaMJ = 18,05
CenaMJBezSlevy = 19,00 t.j. změněná prodejní cena z 19,80 na 19,00 Kč/MJ
UDispecer = 950, t.j. sleva na OZ v řádku (19,00-18,05)*10.0=9,50 Kč
v mustru dokladu je potom obsah polí následující:
2 161 = CenaMJBezSlevy

= 19,00

3 495 = celkem sleva OZ v Kč = 9,50
3 679 = celkem obrat OZ v Kč = 190,00 ... 19,00 x 10,00 - CenaBezSlevy
3 680 = skutečné % OZ
= 5,00 ... 9,50 / 190,00
nyní pomocí F7 změním prodejní cenu (bez slevy) z aktuálních 19,00
(změněno z 19,80 při zadání řádku) na 18,00
nabídne se mi:
Cena MJ (včetně slevy) = 18,05
Cena MJ bez slevy
= 19,00
do Cena MJ (včetně slevy) zadám novou požadovanou cenu MJ bez slevy 18,00 Kč
a v okně F7 se změní po Enter:
Cena MJ (včetně slevy) = 17,10 - 18,00 x 0,95 t.j. cena s 5% slevou
Cena MJ bez slevy
= 18,00 - nová požadovaná cena MJ bez slevy
a na tisku pak uvidím
2 161 = CenaMJBezSlevy

= 18,00

3 495 = celkem sleva OZ v Kč = 9,00
3 679 = celkem obrat OZ v Kč = 180,00 ... 18,00 x 10,00 - CenaBezSlevy
3 680 = skutečné % OZ
= 5,00 ... 9,00 / 180,00
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nyní provedu změnu řádku pomocí F8 - změním prodejní cenu (bez slevy)
z aktuálních 18,00 na 17,00 Kč
nabídne se mi:
Cena MJ (včetně slevy) = 17,10 - 18,00 x 0,95 t.j. cena s 5% slevou
Cena MJ bez slevy
= 18,00
do Cena MJ (včetně slevy) zadám novou požadovanou cenu MJ bez slevy 17,00 Kč
a v okně F8 se změní po Enter:
Cena MJ (včetně slevy) = 16,15 - 17,00 x 0,95 t.j. cena s 5% slevou
Cena MJ bez slevy
= 17,00 - nová požadovaná cena MJ bez slevy
a na tisku pak uvidím
2 161 = CenaMJBezSlevy

= 17,00

3 495 = celkem sleva OZ v Kč = 8,50
3 679 = celkem obrat OZ v Kč = 170,00 ... 17,00 x 10,00 - CenaBezSlevy
3 680 = skutečné % OZ
= 5,00 ... 8,50 / 170,00
stejné hodnoty vidím i v záložce Sleva OZ dole v řádcích dokladu
hodnoty zůstanou zachovány i při tisku a uzavření dokladu

2005.07.31b / 18:00
001) Sklad - Sleva OZ - doplnění mustru:
2 186 [ 8:2] - sleva OZ v řádku v %
2 187 [ 8:2] - sleva OZ v řádku v kč
nepracuje správně v případě slučování řádků při tisku
3 495 [10:2] - celkem sleva OZ v Kč za doklad

2005.07.31a / 17:00
001) Sklad - Sleva OZ
- v číselníku partnerů se sleva OZ uvede v procentech a je uložena v procentech
ve větě partnera v poli Double_12
- v řádku dokladu je stonásobek slevy v procentech zapsán do pole Expedient
a celková sleva v řádku za ovoce a zeleninu v halířích v poli UDispecer
význam polí tabulky řádků dokladu:
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UExpedient .... sleva OZ v % * 100
UDispecer ..... sleva OZ v řádku celkem v halířích
UPrepisovac ... cena v řádku celkem v halířích

20.118Soupis
2004.09.18b / 13:00
03) Servis / Číselníky / Číselník soupisů dokladů
- označení soupisů dokladů

20.119Speciální čísla zboží
FAQ - Speciální čísla zboží
===================================================
98760 - Láhve vrácené [F10]
98761 - Platba hotově - Shift + F8
98762 - Zboží 21% DPH [F2]
98763 - Ovoce a zelenina [F3]
98764 - Pečivo [F4]
98765 - Zboží 15% DPH [F5]
98766 - Maso [F6]
98767 - Stravenky elektronické [sF7]
98768 - Poukázka prodej - Control + F2
98769 - Stravenky [F9]
--------------------------------------------------98770 - Platební karty [sF5]
98771 - Platební karty [sF6]
98772 - CashBack / Stravenky vlastní [sF2]
98773 - Vklad/výběr hotovosti [cF5]
98774 - Odečet ze všech nákupů [sF3]
98775 - Odměna [sF4]
98776 - Poukázka uplatnění - Control + F3
98777 - Rezerva #1 - Control + F7
98778 - Rezerva #2 - Control + F8
98779 - Rezerva #3 - F1
--------------------------------------------------98888 - Zaokrouhlení POS
===================================================

20.120Spotřební daň
2021.01.04a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
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001) 2035 - Spotřební daň 2021
- podle aktuálních znalostí nastaveno od 1.2.2021

2020.12.31a / 00:00
001) 2035 - Spotřební daň 2021
- podle aktuálních znalostí nastaveno od 1.2.2021

2020.12.28a / 00:00
000) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
001) 2035 - Spotřební daň 2021
Spotřební daň 2021-2023
- Změna parametrů pro výpočet spotřební daně 2021-2023 v číselníku zboží:
===============================
2020 2021 2022 2023
------------------------------1.61 1.79 1.88 1.97
2.90 3.20 3.36 3.52
1.88 2.08 2.19 2.29
2460 2720 2860 3000
------------------------------2.46 2.721 2.86 3.00 ... nepoužito, zahřívané tabákové výrobky
===============================
- pro rok 2021 nastaveno od 01.01.2021
může se ještě změnit

2020.05.25e / 17:00
001) 2012 - Spotrebni dan - prenos na VO (1710)
- pole Int32_05 - Mléčka / Tabák - vyřazeno z importu

2020.05.24a / 00:00
003) 1710 - Spotřební daň - přenos na VO
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doplněn Export/Import Číselníku zboží z OV na UB/HK o:
1) spotřební daň
... požadováno
2) Mléčka + Tabák
... vyplynulo z doplnění skladu Tabák pro
import objednávky
Je nutné min. tuto verzi 2020.05.24a nainstalovat na všechny počítače na všech VO, na
kterých se Export/Import provádí
Export/Import je dostupný zde:
- Servis / Data / Import/Export dat / Export číselníku zboží a čárkových kódů VO:
Export HR__Z201 + HR__CK00 z OV
- Servis / Data / Import/Export dat / Import číselníku zboží a čárkových kódů VO:
Import HR__Z201 + HR__CK00 na UB a HK

FAQ - SQL pro seznam zboží se spotřební daní:
--------------------------------------------------SELECT
Cislo,
Nazev,
MJ,
Skupina,
ZasobaMJ,
ZasobaKc,
CelniSazebnik,
TypStroje AS Vyrobce,
DPCAkcniCenaBezDPH AS Parametr1,
DPCAkcniCenaSDPH AS Parametr2,
Int32_12 AS TypSD
FROM
HR__Z201
WHERE
Int32_12<>0
---------------------------------------------------

2019.12.30a / 00:00
===================
001) Spotřební daň
- pro uživatele 112016
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- v Číselníku zboží doplněna nová záložka:
Spotřební daň
a v ní nová funkce:
Generuj spotřební daň
- oprávnění:
8896 Číselník zboží - Generuj spotřební daň
- je nutné spustit až 1.1.2020 - podle datumu serveru
- je nutné spustit na všech 3 VO
- přenos SD v rámci exportu/importu číselníku zboží v rámci VO bude v některé z dalších
verzí programu
- nastavení SD (původní před generováním i nové po generování) je možné ověřit pomocí SQL:
SELECT
Cislo,
Nazev,
Int32_12 AS TypSD,
Currency_10 AS SpotrebniDanKc,
DPCAkcniCenaBezDPH AS X1,
DPCAkcniCenaSDPH AS X2,
TypStroje AS Vyrobce,
CelniSazebnik
FROM
HR__Z201
WHERE
Int32_12>0
- pomocí tohoto SQL je možné ověřit celkový součet SD v Kč i počet zboží s SD:
SELECT
SUM(SpotrebniDanKc),Count(*)
FROM
(
SELECT
Cislo,
Nazev,
Int32_12 AS TypSD,
Currency_10 AS SpotrebniDanKc,
DPCAkcniCenaBezDPH AS X1,
DPCAkcniCenaSDPH AS X2,
TypStroje AS Vyrobce,
CelniSazebnik
FROM
HR__Z201
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WHERE
Int32_12>0
)
AS X

2019.11.12d / 20:00
001) 1490 - Spotřební daň 2020
- pro uživatele 112016
- v kartě zboží nastaveny parametry výpočtu spotřební daně od 1.1.2020
- pro každé zboží, kterého se to týká, je
nutné 1.1.2020 v kartě zboží v záložce
Spotřební daň spustit funkci
Vypočítej spotřební daň
- podle:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=509&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1
1. V § 70 odst. 1 se
částka "28 500 Kč" nahrazuje částkou
"32 250 Kč" a
částka "14 300 Kč" se nahrazuje částkou
"16 200 Kč".
2. V § 104 odst. 1 se
číslo "27" nahrazuje číslem "30",
částka "1,46 Kč" se nahrazuje částkou
"1,61 Kč",
částka "2,63 Kč" se nahrazuje částkou
"2,90 Kč",
částka "1,71 Kč" se nahrazuje částkou
"1,88 Kč" a
částka "2 236 Kč" se nahrazuje částkou
"2 460 Kč".
6. V § 130c odst. 1 se
částka "2,236 Kč" nahrazuje částkou "2,46 Kč".
... nepoužito
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353
- pokud by zákon nevyšel do 31.12.2019 ve Sbírce zákonů, ponecháme původní parametry
platné od 1.1.2018
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FAQ - Spotřební daň od 1.1.2018
001) pro rok 2018 automaticky ma základě změny 2015.12.28b / 16:00
program není pro změnu spotřební daně pro rok 2018 aktualizovat
je ale nutné provést:
v kartách odpovídajícího zboží bude nutné spotřební daň ručně přepočítat na aktuální
hodnoty funkcí Vypočítej spotřební daň
002) Od 1.1.2016 se mění některé sazby spotřební daně:
viz:
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zakon-c-315-2015-ktery-meni-z-c-353-2003-sb-o-spotrebnichdanich_4503.pdf
353/2003 Sb.
Sazby daně jsou stanoveny takto:
od 1.1.2016:
===================================================
Text
Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety
27 %
1,39 Kč/kus celkem nejméně však 2,52 Kč/kus
doutníky, cigarillos
1,64 Kč/kus
tabák ke kouření
2 142 Kč/kg
===================================================
od 1.1.2017:
===================================================
Text
Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety
27 %
1,42 Kč/kus celkem nejméně však 2,57 Kč/kus
doutníky, cigarillos
1,67 Kč/kus
tabák ke kouření
2 185 Kč/kg
===================================================
od 1.1.2018:
===================================================
Text
Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety
27 %
1,46 Kč/kus celkem nejméně však 2,63 Kč/kus
doutníky, cigarillos
1,71 Kč/kus
tabák ke kouření
2 236 Kč/kg
===================================================
- výše uvedené sazby se nastaví vždy od uvedeného data podle datumu serveru
pro výpočet spotřební daně v kartě zboží v záložce Spotřební daň
v kartách odpovídajícího zboží bude nutné spotřební daň ručně přepočítat na aktuální
hodnoty funkcí Vypočítej spotřební daň

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2358

ES manas 2022 - Technická dokumentace

pro rok 2018 lze nastavit od datumu server 1.1.2018

2015.12.28b / 16:00
001) Od 1.1.2016 se mění některé sazby spotřební daně:
viz:
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/zakon-c-315-2015-ktery-meni-z-c-353-2003-sb-o-spotrebnichdanich_4503.pdf
353/2003 Sb.
Sazby daně jsou stanoveny takto:
od 1.1.2016:
===================================================
Text
Sazba daně
Procentní část
Pevná část
Minimální
cigarety
27 %
1,39 Kč/kus celkem nejméně však 2,52 Kč/kus
doutníky, cigarillos
1,64 Kč/kus
tabák ke kouření
2 142 Kč/kg
===================================================
od 1.1.2017:
===================================================
Text
Sazba daně
Procentní část
Pevná část
Minimální
cigarety
27 %
1,42 Kč/kus celkem nejméně však 2,57 Kč/kus
doutníky, cigarillos
1,67 Kč/kus
tabák ke kouření
2 185 Kč/kg
===================================================
od 1.1.2018:
===================================================
Text
Sazba daně
Procentní část
Pevná část
Minimální
cigarety
27 %
1,46 Kč/kus celkem nejméně však 2,63 Kč/kus
doutníky, cigarillos
1,71 Kč/kus
tabák ke kouření
2 236 Kč/kg
===================================================

- výše uvedené sazby se nastaví vždy od uvedeného data podle datumu serveru
pro výpočet spotřební daně v kartě zboží v záložce Spotřební daň
v kartách odpovídajícího zboží bude nutné spotřební daň přepočítat na aktuální
hodnoty funkcí Vypočítej spotřební daň
pro rok 2016 lze nastavit od datumu server 1.1.2016 a obdobně pro roky 2017 a 2018

2014.12.04b / 11:00 BETA
001) Upraven výpočet spotřební daně pro tabákové výrobky od 1.12.2014 v kartě zboží dle:
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http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/
Předpis č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
cigarety - 27%, 1,29 Kč/kus, celkem nejméně však 2,37 Kč/kus
doutníky, cigarillos - 1,42 Kč/kus
tabák ke kouření - 1896,00 Kč/kg

2014.01.01c / 02:00
001) Změna spotřební daně pro tabákové výrobky od 1.1.2014
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/zneni-20140101/uplne/
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
SQL pro seznam zboží, u kterého je nutné v kartě zboží v záložce Spotřební daň spustit funkci
Výpočet spotřební daně (vpravo dole)
SELECT
Cislo,
Nazev,
Int32_12 AS SpotrebniDan
FROM
HR__Z201
WHERE
(Int32_12>=13) AND (Int32_12<=17)
nové konstanty platné od 1.1.2014:
31 - cigarety
1,19 Kč/kus + 27% z ceny pro konečného spotřebitele, min. 2.25 Kč/kus
32 - doutníky, cigarillos
1.34 Kč/kus
33 - tabák ke kouření- jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret
1800.00 Kč/kg
34 - tabák ke kouření - ostatní tabák ke kouření
1800.00 Kč/kg
35 - ostatní tabák určený k jiným účelům
1800.00 Kč/kg

2013.12.01a / 00:00
003) Číselník zboží - Karta zboží - záložka Spotřební daň
- doplněno textové pole (max. 32 znaků) Výrobce pro označení výrobce alkoholu pro XML
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CZL002 - Oznámení distributora lihu
kopíruje obsah pole Typ stroje ze záložky Doplněk

2012.10.17c / 16:00
001) V kartě zboží se nově uloží a následně načtou pole pro stanovení spotřební daně:
Typ spotřební daně ... do pole Int32_12 v číselníku zboží
2 pole vlevo dole ... do pole DPCAkcniCenaBezDPH a
DPCAkcniCenaSDPH v číselníku zboží

2011.12.03a / 09:00
001) Spotřební daně od 1.1.2012 - změna u tabáku a tabákových výrobků
- platná legislativa je zde:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-lih/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-pivo/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-vino/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-tabak/
Sazba daně
pevná část
Cigarety

Sazba daně
procentní část

1,12 Kč / kus 28 %

Minimální

celkem nejméně však 2,10 Kč / kus

Doutníky, cigarillos 1,25 Kč / kus
Tabák ke kouření
Ostatní tabák

1 400Kč / kg
1 350 Kč / kg

- v kartě zboží v záložce Spotřební daň aktualizovány parametry
- od 1.1.2012 se správně nastaví zvýšené parametry pro cigarety a tabák
- u položek se spotřební daní je nutné v kartě zboží spotřební daň nastavit ručně
a nebo pomocí funkce

2010.05.07a / 14:00
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002) Karta zboží / Spotřební daň
- upraveny sazby, které se zobrazují modře vlevo dole, výpočet byl proveden
od 2010.01.05c správně

2010.01.05c / 17:00
003) Spotřební daň 2010
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-lih/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-pivo/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-vino/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dan-tabak/
v kartě zboží v záložce Spotřební daň aktualizovány parametry
od 1.2.2010 se správně nastaví zvýšené parametry pro cigarety a tabák
u položek se spotřební daní je nutné v kartě zboží spotřební daň nastavit ručně
a nebo pomocí funkce

Legislativa platná do 31.12.2011
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/cele-zneni/
+--------------+---------------------------+---------------------+
|Kód
|
Text
|
Sazba daně
|
|nomenklatury |
|
|
+--------------+---------------------------+---------------------+
|2207
| líh obsažený ve výrobcích |
|
|
| uvedených pod kódem
| 28 500 Kč/hl etanolu|
|
| nomenklatury 2207
|
|
+--------------+---------------------------+---------------------+
|2208
| líh obsažený ve výrobcích |
|
|
| uvedených pod kódem
|
|
|
| nomenklatury 2208
| 28 500 Kč/hl etanolu|
|
| s výjimkou destilátů
|
|
|
| z pěstitelského pálení
|
|
|
+---------------------------+---------------------+
|
| líh obsažený v destilátech|
|
|
| ovocných z pěstitelského | 14 300 Kč/hl etanolu|
|
| pálení49)
|
|
+--------------+---------------------------+---------------------+
|ostatní
| líh obsažený ve výrobcích |
|
|
| uvedených pod ostatními
| 28 500 Kč/hl etanolu|
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|
| kódy nomenklatury
|
|
+--------------+---------------------------+---------------------+
+-----------+----------------------------------------------------------------- ---+
|Kód
| Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní
mladiny |
|nomenklatury+--------+------------------------------------------------------- ---+
|
| Základní|
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary
|
|
| sazba
+-----------------------------------------------------------+
|
|
|
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
|
|
|
+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|
|
|do 10 000| nad 10 000| nad 50 000| nad 100 000| nad
150 000|
|
|
|včetně
| do 50 000 | do 100 000| do 150 000 | do
200 000 |
|
|
|
| včetně
| včetně
| včetně
|
včetně
|
+------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-------- ---+
|2203, 2206 |32,00 Kč |16,00 Kč | 19,20 Kč | 22,40 Kč |
25,60 Kč |
28,80 Kč|
+------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-------- ---+
+-----------------------------------+---------------------+
|
Text
|
Sazba daně
|
+-----------------------------------+---------------------+
|Šumivá vína podle § 93 odst. 2
|
2 340 Kč/hl
|
+-----------------------------------+---------------------+
|Tichá vína podle § 93 odst. 3
|
0 Kč/hl
|
+-----------------------------------+---------------------+
|Meziprodukty podle § 93 odst. 4
|
2 340 Kč/hl
|
+-----------------------------------+---------------------+
------------------------------------------------------------------------------ -----Text
Sazba daně
Procentní část
Pevná část
Minimální
------------------------------------------------------------------------------ -----cigarety
28 %
1,07 Kč/kus
celkem
nejm
éně však
2,01
Kč/kus
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------------------------------------------------------------------------------ -----doutníky, cigarillos
1,15 Kč/kus
------------------------------------------------------------------------------ -----tabák ke kouření
1 340,00 Kč/kg
------------------------------------------------------------------------------ -----ostatní tabák
1 340,00 Kč/kg
------------------------------------------------------------------------------ ------

2006.07.17a / 11:00
003) Pole pro spotřební daň v mustru dokladu
stávající - řádek dokladu:
- 2 18 - CelniSazebnik (max. 16 znaků)
nová - řádek dokladu:
- 2 189 ... SpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň Kč/MJ
- 2 190 ... SpotrebniDanRadek ... 10:2, spotřební daň Kč za celý řádek
nová - patička dokladu:
- 3 109 ... SumaSpotrebniDan ... 10:2, spotřební daň za celý doklad
006) Servis / Data / Číselníky / Zboží/Partner
- doplněny funkce:
- Export => c:\sd.csv
- lze přímo otevřít v MS Excel
- exportní soubor je určen k doplnění údajů o spotřební dani
na pobočce
- Import <= c:\sd.csv
- Test spotřební daně
- vypíše seznam všech druhů zboží pro ověření, zda je u nich
nastavena nomenklatura z celního sazebníku a spotřební daň
- oprávnění:
8392 Data / Export => c:\sd.csv
8393 Data / Import <= c:\sd.csv
8394 Data / Test spotřební daně
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2006.07.13c / 13:00
001) Spotřební daň - skladový exportní soubor XML
- doplněny údaje:
<manas:celnisazebnik>2202</manas:celnisazebnik>
<manas:spotrebnidan>20.00</manas:spotrebnidan>
u příjemce se při importu dokladu XML uloží do číselníku zboží
- nastavena verze XML:
<manas:uhverzexml>2006.07.13c</manas:uhverzexml>

2006.07.13b / 11:00
001) Spotřební daň - číselník zboží
- nová záložka Spotřební daň
- horká klávesa Alt+S
- uvede se:
- nomenklatura z Celního sazebníku
2203 Pivo ze sladu
2204 Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem;
vinný mošt jiný než čísla 2009
2205 Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí
aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
2206 Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové,
medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi
kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji
jinde neuvedené ani nezahrnuté
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 %
obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované,
s jakýmkoliv obsahem alkoholu
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším
než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
2401 Nezpracovaný tabák; tabákový odpad
2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety
z tabáku nebo tabákových náhražek
2403 Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky;
homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky
a esence (tresti)
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- Spotřební daň [Kč/MJ]
- spotřební daň musí být stanovena přímo v Kč na MJ zboží
- k výpočtu SD lze použít pomůcku - Kalkulátor spotřební daně,
ve které se pro zvolený typ SD z 18-ti možných definovaných v
Zákoně č. 355/2003 Sb., o spotřebních daních
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/cast1.aspx
zadají vstupní parametry a provede výpočet
- spotřební daň (SD Kč) je doplněna i jako samostatný sloupec do Editace
číselníku zboží pro snadné dávkové nastavení
- spotřební daň Kč/MJ je uvedena v tabulce číselníku zboží v poli
Currency_10

20.121Storno
2011.05.01a / 00:00
002) Storno řádku skladového dokladu - upraveno

2005.07.04h / 21:00
003) Hromadné storno
- nelze provést na uzavřeném dokladě

2005.07.03e / 21:00
001) Sklad / POS - řádky dokladu
- Storno hromadné
- oprávnění
8254 Sklad/POS - Storno hromadné
8255 Storno - Stornuj označené řádky
8256 Storno - Označ všechny řádky
- hromadně se stornují všechny označené řádky dokladu
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2000.08.01f / 17:30
- po Stornu radku se prepocita cena celkem

2000.01.24b
01) Pri stornu se zrusi radek na doklade, v pohybech se storno projevi jako
'v'/'p' - storno vydej/prijem

20.122Supermarket profitability
2017.04.28a / 00:00
002) pouze uživatel 112016
v sestavě Supermarket profitability doplněna střediska 200-299

20.123Tabulky
===================================================
Sklad
--------------------------------------------------Druh: QD00
Typ: QD00
Název: Sklad/POS - Hlavičky dokladu
Soubor: asA_X_dd ... restaurační systém
Soubor: asr_X_dd ... ostatní
Funkce: Sklad / Doklady
--------------------------------------------------Druh: QD01
Typ: QD00
Název: Sklad/POS - Hlavičky dokladu #2
Soubor: asA_X_dd ... restaurační systém
Soubor: asr_X_dd ... ostatní
Soubor: asA_X_dd_OO ... restaurační systém
Soubor: asr_X_dd_OO ... ostatní
Funkce: Sklad / Doklady
--------------------------------------------------Druh: QR00
Druh: QR01
Typ: QR00
Název: Sklad/POS - Řádky dokladu
Soubor: asABY_xx ... restaurační systém
Soubor: asrmY_xx ... ostatní
Soubor: asABY_xx_OO ... restaurační systém
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Soubor: asrmY_xx_OO ... ostatní
Funkce: Sklad / Doklady
--------------------------------------------------Druh: QR02
Typ: QR00
Název: Sklad/POS - Řádky dokladu
Soubor: asABY_xx_OM ... restaurační systém
Soubor: asrmY_xx_OM ... ostatní
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: _QDS01S1 ... Datový sklad - sklad - mustr systémový
Soubor: _QDS01U1 ... Datový sklad - sklad - mustr uživatelský
Funkce: Sklad / Rozbory / Datový sklad
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: X__MUSTR
Funkce: MISREPORT_Mustr / Tisk Win skladového dokladu
--------------------------------------------------Druh: QR90
Typ: QR90 - Datový sklad sklad/POS
Název: Datový sklad sklad/POS
Soubor: asr_QR90
Funkce: Sklad / Rozbory / Datový sklad
===================================================

20.124Tara
2004.05.08b / 09:00
01) Konfigurace / Sklad / Doklady #2
- Tara VZĎY
- při zaškrtnutí se při pořízení řádku skladového dokladu vždy nabídne
okno pro specifikaci řádku

2003.06.09b / 14:00
01) Sklad / Doklady
- okno Tara se neobjeví v objednávce

2002.06.05a / 09:00
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01) Konfigurace / Další / Doklady 2
Tara vždy - při zaškrtnutí se pro zadání řádku skladového dokladu
vždy otevře okno Tara, vada, jednotlivá pole lze
povolit nebo zakázat parametry:
Tara - Cenová skupina
Tara - Cena MJ
Tara - Jakost
Tara - Obal
Tara - Počet obalů
Tara - Egalizace
Tara - Tara
Tara - Vada
Tara - Brutto

2002.05.23a / 16:00
02) Servis / Konfigurace / Další / Doklady #2
doplněn parametr Tara - pokud je zaškrtnut, je v záložce Číslo zboží
pro zboží 10000 - 49999 zadání v okně Tara

2000.03.11a / 11:00
03) Pri zadani ovoce/zeleniny 10000-49999 mimo PL lze vyplnit okno
s tarou

2000.02.01a
01) Brutto lze v okne Tara, vada zadat i zaporne

2000.02.01a
04) Egalizaci v okne Tara, vada lze zadat i s desetinami

2000.01.31a
04) Po zadani cisla zbozi 10000 - 49999 se automaticky nabidne
okno pro porizeni tara, vada, ...
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2000.01.30c
02) Tara a Vada zatim na klavesu <F7> - obdobne jako oprava <F8>
---> pro zobrazeni Tary a Vady nutno doplnit mustry
---> tara i vada se rozumi v 1 obalu

20.125Texty
2007.10.24b / 18:00
001) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS
- doplněna záložka Texty s možností definovat až 16 pevných textů 01-16
dostupných např. v mustrech sestav
texty 1 - 10 jsou globální, 11 - 16 jsou lokální
002) Doplněny mustry textových sestav o texty 01-16 z konfigurace
- pole jsou definována pro typ pole x:
1 - hlavička dokladu
3 - patička dokladu
4 - hlavička dokladu na pokračovací stránce
- seznam nových polí
- např. x 503 znamená 1 503/3 503/4 503
- Př.: na závěr dokladu má být uveden Text 01, pokud je na dokladě
zboží s čísly 30000-39999 (brambory)
v mustru se uvede na konci:
3 ^567
a požadovaný text se nastaví v konfiguraci pro Text 01
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

503 Text
504 Text
505 Text
506 Text
507 Text
508 Text
509 Text
510 Text
511 Text
512 Text
513 Text

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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x
x
x
x
x

514 Text
515 Text
516 Text
517 Text
518 Text

12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

519 Text
520 Text
521 Text
522 Text
523 Text
524 Text
525 Text
526 Text
527 Text
528 Text
529 Text
530 Text
531 Text
532 Text
533 Text
534 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 00001 - 09999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

535 Text
536 Text
537 Text
538 Text
539 Text
540 Text
541 Text
542 Text
543 Text
544 Text
545 Text
546 Text
547 Text
548 Text
549 Text
550 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 10001 - 19999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

551 Text
552 Text
553 Text
554 Text
555 Text
556 Text
557 Text
558 Text
559 Text
560 Text
561 Text
562 Text
563 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 20001 - 29999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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x 564 Text 14
x 565 Text 15
x 566 Text 16
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

567 Text
568 Text
569 Text
570 Text
571 Text
572 Text
573 Text
574 Text
575 Text
576 Text
577 Text
578 Text
579 Text
580 Text
581 Text
582 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 30001 - 39999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

583 Text
584 Text
585 Text
586 Text
587 Text
588 Text
589 Text
590 Text
591 Text
592 Text
593 Text
594 Text
595 Text
596 Text
597 Text
598 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 40001 - 49999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

599 Text
600 Text
601 Text
602 Text
603 Text
604 Text
605 Text
606 Text
607 Text
608 Text
609 Text
610 Text
611 Text
612 Text
613 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 50001 - 59999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2371

2372

ES manas 2022 - Technická dokumentace

x 614 Text 16
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

615 Text
616 Text
617 Text
618 Text
619 Text
620 Text
621 Text
622 Text
623 Text
624 Text
625 Text
626 Text
627 Text
628 Text
629 Text
630 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 60001 - 69999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

631 Text
632 Text
633 Text
634 Text
635 Text
636 Text
637 Text
638 Text
639 Text
640 Text
641 Text
642 Text
643 Text
644 Text
645 Text
646 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 70001 - 79999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

647 Text
648 Text
649 Text
650 Text
651 Text
652 Text
653 Text
654 Text
655 Text
656 Text
657 Text
658 Text
659 Text
660 Text
661 Text
662 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 80001 - 89999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

663 Text
664 Text
665 Text
666 Text
667 Text
668 Text
669 Text
670 Text
671 Text
672 Text
673 Text
674 Text
675 Text
676 Text
677 Text
678 Text

01 - pokud je na dokladě zboží 90001 - 99999, platí i pro následující
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

20.126Tisk
2015.05.29a / 00:00
001) Doplněno logování tisku dokladu pro slevu

2015.05.28a / 00:00
001) Doplněno logování tisku dokladu pro slevu

2012.02.28a / 14:00
003) Sklad / POS
- upraven tisk dokladu se slevou v procentech při tisku

2011.10.24a / 12:00
001) Tisk skladových dokladů
- přehled množství zboží podle skupin zboží
- Číselník skupin zboží doplněn o sloupec Tisk - pole StavArchivace
- skupina zboží se objeví v přehledu za skupiny zboží při tisku
skladového dokladu, pokud je ve sloupci Tisk pro skupinu nastaveno 1
- Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Tisk

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2373

2374

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- doplněn parametr
Skupiny zboží na dokladu
a odpovídající lokální parametr
PC
při tisku skladového dokladu se přehled za skupiny zboží zahrne
jen při zaškrtnutí jednoho z těchto parametrů

2011.10.16a / 09:00
001) Tisk skladových dokladů
- doplněn o přehled množství zboží podle skupin zboží
- tiskne se automaticky, není potřeba nic nastavovat

2007.05.30b / 11:00
002) Tisk skladových / POS dokladů
- DPH se bere z řádku dokladu, tedy to, které platilo v okamžiku pořízení
řádku dokladu

2006.12.17a / 17:00
004) Sklad / POS
- při tisku dokladu se nastaví pro případné odeslání tiskové sestavy
E-mail partnera, pokud je definován v číselníku partnerů

2005.05.27c / 12:00
02) Sklad / Tisk dokladu
- pro hotovostní doklady se uvádí pro způsob platby hotově místo převodem
- pole 1 28
- doplněna SPZ auta
- pole 1 40
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FAQ - Editace na skladovém / POS dokladě
- např. pro opravu VS na 1. dokladě v roce lze použít následující postup:
a) místo Tisk zvolte Tisk #2 v okně Tisk97
b) otevře se okno Tisk98 a v něm zvolte Editace
soubor k tisku se otevře v Poznámkovém bloku MS Windows a je možné provést
požadovanou opravu
po opravě zvolte Soubor / Uložit a Soubor / Konec v Menu Poznámkového bloku
a ten se uzavře a objeví se informace, že došlo ke změně
c) v okně Tisk98 stiskněte Tisk - vytiskne se upravená sestava a zobrazí se
opět okno Tisk97 s původním neupraveným obsahem
dále se pokračuje standardním postupem tisku

2005.04.05g / 21:00
01) Sklad
- zablokován tisk POS po Enter v prázdném zadávacím poli

2003.09.22a / 08:00
01) Sklad - tisk dokladu
- netisknou se řádky se samostatným pohybem obalů - číslo zboží 99999

2003.09.09a / 16:00
02) Sklad / Tisk dokladu
- zrychlení tisku
- doklad může nyní mít až 2.499 řádků
- parametry tisku se podrobně logují

2003.08.24c / 18:00
01) Konfigurace / Sklad / Tisk
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- Pořadí jako na obrazovce
- při zaškrtnutí se obrátí pořadí tištěných řádků a bude odpovídat
pořadí řádků na obrazovce (poslední nahoře)
- lokální parametr

2000.10.30a / 16:00
- při tisku dokladu lze zrušit zaškrtnutí před tlačítkem tisk (starý tisk)
a nedojde k tisku na tiskárně
pro nový tisk je doplněno zaškrtávací políčko před tlačítko Tisk #2 v
seznamu dokladů

2000.01.30c
01) Pred tiskem dokladu (pro libovolny typ dokladu) lze zaskrtnout
vystup na disketu

1999.11.12c
- konfigurace:
- v konfiguraci v zalozce tisk lze parametricky nastavit:
- font pro tisk a predtisk - standardne 'Courier New CE' - je
to neproporcionalni font (stejne siroke znaky) psaciho stroje
---> na Windows NT 2000 v anglicke verzi asi neni, snad by se
dal doinstalovat z NT 4.0 CZ nebo Win 95/98 CZ
---> font musi byt True Type 'Courier ...'
vyznam ma pouze nazev fontu a pripadny tucny tisk (lze nastavit
i samostatne)
- pocet radku - standardne 63, doporucuji rozsah 60-65, aby se
vicestrankova sestava vesla vzdy list na stranku - zalezi na
pouzite tiskarne
- pocet kopii - implicitni pocet kopii - pred tiskem lze zmenit
- mustr v KK - mustr formulare *.FOR muze byt v kodu Kamenickych
(z MIS97) - zatrhnout nebo v 1250 (lze editovat v Notepad.EXE)
- tisk ASCII - prevod tisku do ASCII kodu - obejde cesky font
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na Win 2000, bude ale bez diakritiky
- predtisk ASCII - obdobne pro zobrazeni predtisku
- ESC #1 - #4 - ESC sekvence pouzite v mustru (z MIS97)

20.127Tisk - Okno
2016.09.01a / 00:00
001) Okno tisk + Okno tisku skladového dokladu
- tlačítko Tisk
- na původním místě vpravo nahoře
- s volbou tiskárny
- Alt + T

2016.08.29a / 00:00
001) Okno tisk + Okno tisku skladového dokladu
- tlačítko Tisk + VT na místě původního tlačítka Tisk
- původní tlačítko Tisk přemístěno

2016.08.12a / 00:00
001) Okno tisk + Okno tisku skladového dokladu
- zrušena oprávnění pro funkce Volba tiskárny a Nastavení tisku
- doplněna funkce
Tisk + VT
nejprve se zobrazí okno s volbou tiskárny (funkce Volba tiskárny) a následuje
tisk (funkce Tisk - použije její oprávnění)
lze volat klávesovou zkratkou Alt + I
- použijte po WinUpdate Windows 7 ze dne 9.8.2016 s chybou při správě tisku
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20.128Tisk Win
2020.05.25a / 00:00
001) Skladový doklad - TiskWin - 10% DPH
- pro uživatele 112016 - MO Hruška
Postup ověření:
a) Sklad / Rozvozy / Faktura z rozvozu
b) pořídím doklad s řádkem se sazbou DPH 10%
c) v Seznamu dokladů dole - Tisk Win
d) zaškrtnu Design mustru a stisknu Tisk #2
e) v mustru v daňové tabulce doplním řádek pro
sazbu daně DPH 10%
- nové pole
zvolím typ pole A - Label a uvedu do něj
text 10%
sazba DPH 10%
- nové pole
zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím
pole
DBPipeline4 - pole C16
základ daně DPH 10%
- nové pole
zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím
pole
DBPipeline4 - pole C19
daň DPH 10%
- nové pole
zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím
pole
DBPipeline4 - pole C14
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celkem základ + daň DPH 10%
- V Designeru nastavte pole na konci dokladu:
DBPipeline4 ... všechny pole vyberte zde
Daňová tabulka:
Z
0%
5%
10%
22%

D

Celkem

C08
C08
C15 C18 C09
C16 C19 C14
C17 C20 C10

Zaokrouhlení: C21
Cena celkem: C22
f) doplněný mustr uložím:
File / Save
g) křížkem uzavřu okno ReportBuilder
h) stisknu Ano v okně Uložit změny v mustr ...?
Poznámka:
- ověřte u dokladů pořízených pod starší verzí programu
- doklad není nutné uzavírat

2020.01.09a / 00:00
001) Skladový doklad - TiskWin - 10% DPH
- pro uživatele 112016
- upravena pole:
Z10 ... VratneObalyZ0 ... základ DPH 10%
D10 ... VratneObalyZ5 ... daň DPH 10%
Postup ověření:
a) Sklad / Rozvozy / Faktura z rozvozu
b) pořídím doklad s řádkem se sazbou DPH 10%
c) v Seznamu dokladů dole - Tisk Win
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d) zaškrtnu Design mustru a stisknu Tisk #2
e) v mustru v daňové tabulce doplním řádek pro
sazbu daně DPH 10%
- nové pole
zvolím typ pole A - Label a uvedu do něj
text 10%
sazba DPH 10%
- nové pole
zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím
pole
DBPipeline1 - pole VratneObalyZ0
základ daně DPH 10%
- nové pole
zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím
pole
DBPipeline1 - pole VratneObalyZ5
daň DPH 10%
- nové pole
zvolím typ DBText (A s tabulkou) a nastavím
pole
DBPipeline1 - pole VratneObalyZ22
celkem základ + daň DPH 10%
f) doplněný mustr uložím:
File / Save
g) křížkem uzavřu okno ReportBuilder
h) stisknu Ano v okně Uložit změny v mustr ...?
Poznámka:
- lze použít pouze pro nově vytvořené doklady
pod verzí 2020.01.09a
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u dříve vytvořených dokladů budou nově doplněná
pole prázdná
lze ale v Seznamu dokladů zvolit nad řádkem
dokladu pravým tlačítkem myši:
Zruš uzavření dokladu (černé -> modré)
a pokračovat tiskem s uzavřením dokladu
- hodnoty se na dokladě objeví až při uzavření
dokladu
před tiskem je tak nutné zvolit uzavření
dokladu
- při opakovaném tisku již uzavřeného dokladu
nového, nebo opětovně uzavřeného již tisk
dokladu obsahuje nová pole

2019.11.12b / 08:00
001) 1260 - FR a HR zaokrouhlení tisk Win 2 a 3
- pro uživatele 112016
- upraven Win Tisk - celkové částky

2019.10.31b / 00:00
001) 1260 - FR a HR zaokrouhlení tisk Win 2 a 3
- pro uživatele 112016

2011.05.05a / 14:00
003) Sklad / WinTisk
- doplněno logování

2008.05.22c / 12:00
001) TiskWin1
- doplněna funkce a oprávnění:
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8606 TiskWin1 / Přímý tisk
tisk přímo na tiskárnu bez preview a volby tiskárny

2008.05.22b / 10:00
001) Tisk skladových dokladů - textový mustr + WinTisk1
- doplněna pole pro zvýraznění reklamací
doporučujeme do textového i WinTisk1 mustru doplnit např. před název zboží
(MUSÍ to být pole 2 178, které obsahuje i informaci o reklamaci)
pole 2 110, ve kterém se podle typu reklamace na řádku zobrazí text 01-04
nastavený v Servis / Konfigurace / 2.Sklad/POS / Texty
podobně je informaci o typu reklamace na dokladě možné zvýraznit textem
na začátku dokladu v hlavičce (pole 1) nebo v patičce (pole 3)
pole 2 - řádek dokladu:
2 208 ReklamaceOK ... 1 = řádek je reklamací, číslo_dokladu/ v názvu zboží
2 209 TypReklamace ... 0 = běžný řádek s kladným množstvím
1 = běžný řádek se záporným množstvím
2 = řádek reklamace s kladným množstvím
3 = řádek reklamace se záporným množstvím
2 210 TextReklamace ... podle TypReklamace:
0 = INI_Text01 ... Text 01 z konfigurace, globální
1 = INI_Text02 ... Text 02 z konfigurace, globální
2 = INI_Text03 ... Text 03 z konfigurace, globální
3 = INI_Text04 ... Text 04 z konfigurace, globální
pole 1/4 - hlavička dokladu:
1 92 Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací
1 93 Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s
1 94 Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s
1 95 Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s
1 96 Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s

reklamací typu 0
reklamací typu 1
reklamací typu 2
reklamací typu 3

1 97 Doklad_TextReklamace ... INI_Text09 ... Text 09 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
1 98 Doklad_TextReklamace0 ... INI_Text05 ... Text 05 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 0
1 99 Doklad_TextReklamace1 ... INI_Text06 ... Text 09 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 1
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1 100 Doklad_TextReklamace2 ... INI_Text07 ... Text 07 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 2
1 101 Doklad_TextReklamace3 ... INI_Text08 ... Text 09 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 3
pole 3 - patička dokladu:
3 110 Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací
3 111 Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s
3 112 Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s
3 113 Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s
3 114 Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s

reklamací typu 0
reklamací typu 1
reklamací typu 2
reklamací typu 3

3 115 Doklad_TextReklamace ... INI_Text09 ... Text 09 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací
3 116 Doklad_TextReklamace0 ... INI_Text05 ... Text 05 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 0
3 117 Doklad_TextReklamace1 ... INI_Text06 ... Text 09 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 1
3 118 Doklad_TextReklamace2 ... INI_Text07 ... Text 07 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 2
3 119 Doklad_TextReklamace3 ... INI_Text08 ... Text 09 z konfigurace, globální,
pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 3

2008.05.20a / 16:00
001) Tisk skladových dokladů - WinTisk1
- doplněna všechna dostupná pole - celkem 1.210
446 - hlavička
203 - řádek
561 - patička

FAQ - Seznam polí pro WinTisk1
ppTextPipeline1 - hlavička dokladu
001_Odb_A1_Nazev
002_Jmeno_tabulky_hlavicek
003_Dod_DIC
004_Dod_ICO
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005_Dod_A1_Nazev
006_Dod_A2_doplnek_nazvu
007_Dod_A3_ulice_cislo
008_Dod_PSC
009_Dod_A4_Sidlo
010_Dod_bankovni_ustav
011_Dod_bankovni_ucet
012_Dod_misto_podnikani
013_Jmeno_souboru_formulare
014_VS_cislo_danoveho_dokladu
015_KS_konstantni_symbol
016_Odb_precislovani
017_Odb_A1_nazev
018_Odb_A2_doplnek_nazvu
019_Odb_A3_ulice_cislo
020_Odb_PSC
021_Odb_A4_sidlo
022_Odb_cislo
023_Odb_DIC
024_Odb_ICO
025_Odb_misto_podnikani
026_Odb_odberni_misto_A1_nazev
027_Datum_splatnosti
028_Forma_uhrady
029_Datum_vystaveni_danoveho_dokladu
030_Datum_uskutecneni_zdanitelneho_plneni
031_Dod_Telefon
032_Dod_Rozvoz
033_Cislo_skladu
034_Cislo_dokladu_v_davce_dokladu
035_Cislo_listu
036_Poradove_cislo_dokladu
037_RL_cislo_zavozu_pekarna
038_Soupis
039_Cislo_auta
040_SPZ_auta
041_Cislo_ridice
042_Jmeno_ridice
043_Cislo_zavoznika
044_Jmeno_zavoznika
045_Koeficient_ceny
046_Typ_DPH
047_Odb_odberni_misto_A2_doplnek_nazvu
048_Odb_odberni_misto_A3_ulice_cislo
049_bez_dane_s_dani
050_Odb_odberni_misto_PSC
051_Dod_odberni_misto_PSC
052_Odb_poplatek_z_prodeleni_denne_Kc
053_Poznamka
054_Odb_poplatek_z_prodeleni_denne_procent
055_Odb_cislo_OM
056_Dod_telefon_1
057_Dod_telefon_2
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058_Dod_telefon_3
059_Dod_fax
060_Odb_stat
061_Dod_odberni_misto_A1_nazev
062_Dod_odberni_misto_A2_doplnek_nazvu
063_Dod_odberni_misto_A3_ulice_cislo
064_Dod_odberni_misto_A4_sidlo
065_Odb_odberni_misto_A4_sidlo
070_Poznamka_16
071_Cislo_listu_kopie
072_Odb_poznamka
073_Adresa_pro_zaslani_PA1
074_Adresa_pro_zaslani_PA2
075_Adresa_pro_zaslani_PA3
076_Adresa_pro_zaslani_PPSC
077_Adresa_pro_zaslani_PA4
078_Adresa_pro_zaslani_PA1_A1
079_Adresa_pro_zaslani_PA2_A2
080_Adresa_pro_zaslani_PA3_A3
081_Adresa_pro_zaslani_PPSC_PSC
082_Adresa_pro_zaslani_PA4_A4
083_Sleva_OZ_proc
084_Partner_Text01
085_Partner_Text02
086_Partner_Text03
087_Partner_Text04
088_Partner_Text05
089_Partner_Text06
090_Partner_Text07
091_Partner_Text08
092_Doklad_ReklamaceOK
093_Doklad_Reklamace0OK
094_Doklad_Reklamace1OK
095_Doklad_Reklamace2OK
096_Doklad_Reklamace3OK
097_Doklad_TextReklamace
098_Doklad_TextReklamace0
099_Doklad_TextReklamace1
100_Doklad_TextReklamace2
101_Doklad_TextReklamace3
301_D_Barva
302_D_PTypCeny
303_D_PCenovaSkupina
304_D_TypDPH
305_D_TypCeny
306_D_TypUhrady
307_D_ZpusobPlatby1
308_Tisk_na_tiskarnu_PC
309_Tisk_na_tiskarnu_Uzivatel
310_D_ZpusobPlatby4
311_Mlecka_1_ano
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312_D_StavArchivace
313_D_StavPrenosu
314_D_ZmenaKod
315_D_ZmenaKdo
316_D_ZmenaPC
317_D_ZasobyOK
318_D_RLOK
319_D_TiskOK_doklad_vytisten
320_D_DanovyDokladOK
321_D_ExportOK
322_D_ImportOK
323_D_KontrolaRLOK
324_D_VPOK
325_D_SaldoOK
326_D_PObalySDPHOK
327_D_ZavazekOK
328_D_PohledavkaOK
329_D_BlokovaniOK
330_D_DokladStornovanOK
331_D_VetaObjednavka
332_D_CisloObjednavky
333_Ucto_Zaklad_celkem_DPH_0_procent
334_Ucto_Z_DPH1
335_Ucto_D_DPH1
336_Ucto_C_DPH1
337_D_BlobMemoStav
338_D_Stav_1_doklad_uzavren
339_D_PKodBanky
340_D_ICO
341_D_PCelek
342_D_PKraj
343_D_POkres
344_D_PCtverec10
345_D_PCtverec25
346_D_PCtverec50
347_D_PCtverec100
348_D_PObec
349_D_PPSC
350_D_PFakturacniMisto
351_Ucto_celkem
352_D_PSkupina
353_D_PC
354_Zalohova_platba_D_DPH1_x_100
355_D_UDealer
356_Zalohova_platba_Z_DPH2_x_100
357_D_UVychystavac
358_D_UVychystavac2
359_Zalohova_platba_D_DPH2_x_100
360_Sleva_OZ_procent_x_100_10000_49999
361_D_UUzivatel
362_D_UScaner
363_Zaloha_VS
364_Celkem_fotografii_FILE01
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365_Zaloha_Kc
366_Zaloha_Datum
367_Ucto_Zaokrouhleni
368_Ucto_Zaplaceno_nenulove
369_Ucto_Z_DPH2
370_Ucto_VS
371_Ucto_C_DPH2
372_Obaly_Z_DPH2_x_100
373_Obaly_D_DPH2_x_100
374_Ucto_Z_obaly
375_Ucto_D_obaly
376_D_VetaPlatby5
377_Nakup22_PL
377_Nakup5_PL
379_D_ULikvidovalPlatbu3
380_Pocet_radku
381_Cislo_objednavky_mlecka
382_Puvodni_veta_FILE01
383_Cislo_PC_ktere_uzavrelo_doklad
384_D_Rozvoz
385_D_Stredisko
386_D_Zakazka
387_D_Cinnost
388_Ucto_D_DPH2
389_D_ZmenaPocet
390_D_PocetPalet
391_POS_Celkem_98775
392_POS_Celkem_98773
393_D_Zaklad_DPH_0_procent
394_D_Z_DPH1
395_D_Z_DPH2
396_POS_lahve_celkem
397_POS_zaokrouhleni
398_POS_celkem
399_POS_zaplaceno
400_POS_vratit
401_POS_kredit_partnera
402_POS_celkem_zbozi_Z0_0_50
403_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_0_50
404_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_0_50
405_POS_celkem_zbozi_Z0_bez_zaokrouhleni
406_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_bez_zaokrouhleni
407_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_bez_zaokrouhleni
408_POS_Celkem_98766
409_D_D_DPH1
410_D_D_DPH2
411_D_Zaokrouhleni
412_D_CelkemCenaBezDPH
413_POS_Celkem_98769
414_POS_Celkem_98760
415_POS_Celkem_98762
416_POS_Celkem_98763
417_POS_Celkem_98764
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418_POS_Celkem_98765
419_POS_Celkem_98771
420_POS_Celkem_98772
421_Zatizeni_VP
422_D_DatumObjednavky
423_D_DatumZpracovani
424_D_DatumPorizeni
425_D_DatumLikvidace
426_D_DatumServeru
427_Cas_tisku_na_tiskarne
428_D_DatumPlatby2
429_D_DatumPlatby3
430_D_DatumPlatby4
431_FILE01_Datum
432_D_DatumKursu
433_D_DatumPosledniPenalizace
434_D_DatumPosledniUpominky
435_D_DatumPoslednihoSmiru
436_D_ZmenaDatum
437_D_ZmenaDatumServer
438_D_DatumTisku
439_D_DatumExpedice
440_D_AgendaSklad
441_D_Agenda
442_D_PuvodniStredisko
443_D_PuvodniDruhDokladu
444_D_Mena
445_D_DatabazeRadky
446_D_DatabazeObraty
447_D_DatabazeObratyPrijem
448_D_DatabazeObjednavka
449_D_DatabazeLikvidace
450_Verze_ES_manas
451_D_DatabazeUcto
452_D_DatabazePlatby1
453_D_DatabazePlatby2
454_D_DatabazePlatby3
455_D_DatabazePlatby4
456_FILE01_puvodni_databaze
457_D_PuvodniDatabaze
458_D_KS
459_D_SS
460_D_CisloDokladuZauctovani
461_Partner_Email
462_D_NazevPartnera
463_Partner_Ucet1
464_Jmeno_dealera
465_Ucto_C_Z_DPH0
466_Ucto_Z_DPH1
467_Ucto_D_DPH1
468_Ucto_C_DPH1
469_Ucto_Z_DPH2
470_Ucto_D_DPH2
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471_Ucto_C_DPH2
472_Ucto_Z_obal
473_Ucto_D_obal
474_Ucto_C_obal
475_Ucto_Celkem
476_Ucto_Zaokrouhleni
496_Zaloha_VS
497_Zaloha_Kc
498_Zaloha_datum_zaplaceni_zalohy
499_Zaloha_Z_DPH1
500_Zaloha_D_DPH1
501_Zaloha_Z_DPH2
502_Zaloha_D_DPH2
503_INI_Text01_globalni
504_INI_Text02_globalni
505_INI_Text03_globalni
506_INI_Text04_globalni
507_INI_Text05_globalni
508_INI_Text06_globalni
509_INI_Text07_globalni
510_INI_Text08_globalni
511_INI_Text09_globalni
512_INI_Text10_globalni
513_INI_Text11_lokalni
514_INI_Text12_lokalni
515_INI_Text13_lokalni
516_INI_Text14_lokalni
517_INI_Text15_lokalni
518_INI_Text16_lokalni
519_INI_Text01_Zbozi_0xxxx_globalni
520_INI_Text02_Zbozi_0xxxx_globalni
521_INI_Text03_Zbozi_0xxxx_globalni
522_INI_Text04_Zbozi_0xxxx_globalni
523_INI_Text05_Zbozi_0xxxx_globalni
524_INI_Text06_Zbozi_0xxxx_globalni
525_INI_Text07_Zbozi_0xxxx_globalni
526_INI_Text08_Zbozi_0xxxx_globalni
527_INI_Text09_Zbozi_0xxxx_globalni
528_INI_Text10_Zbozi_0xxxx_globalni
529_INI_Text11_Zbozi_0xxxx_lokalni
530_INI_Text12_Zbozi_0xxxx_lokalni
531_INI_Text13_Zbozi_0xxxx_lokalni
532_INI_Text14_Zbozi_0xxxx_lokalni
533_INI_Text15_Zbozi_0xxxx_lokalni
534_INI_Text16_Zbozi_0xxxx_lokalni
535_INI_Text01_Zbozi_1xxxx_globalni
536_INI_Text02_Zbozi_1xxxx_globalni
537_INI_Text03_Zbozi_1xxxx_globalni
538_INI_Text04_Zbozi_1xxxx_globalni
539_INI_Text05_Zbozi_1xxxx_globalni
540_INI_Text06_Zbozi_1xxxx_globalni
541_INI_Text07_Zbozi_1xxxx_globalni
542_INI_Text08_Zbozi_1xxxx_globalni
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543_INI_Text09_Zbozi_1xxxx_globalni
544_INI_Text10_Zbozi_1xxxx_globalni
545_INI_Text11_Zbozi_1xxxx_lokalni
546_INI_Text12_Zbozi_1xxxx_lokalni
547_INI_Text13_Zbozi_1xxxx_lokalni
548_INI_Text14_Zbozi_1xxxx_lokalni
549_INI_Text15_Zbozi_1xxxx_lokalni
550_INI_Text16_Zbozi_1xxxx_lokalni
551_INI_Text01_Zbozi_2xxxx_globalni
552_INI_Text02_Zbozi_2xxxx_globalni
553_INI_Text03_Zbozi_2xxxx_globalni
554_INI_Text04_Zbozi_2xxxx_globalni
555_INI_Text05_Zbozi_2xxxx_globalni
556_INI_Text06_Zbozi_2xxxx_globalni
557_INI_Text07_Zbozi_2xxxx_globalni
558_INI_Text08_Zbozi_2xxxx_globalni
559_INI_Text09_Zbozi_2xxxx_globalni
560_INI_Text10_Zbozi_2xxxx_globalni
561_INI_Text11_Zbozi_2xxxx_lokalni
562_INI_Text12_Zbozi_2xxxx_lokalni
563_INI_Text13_Zbozi_2xxxx_lokalni
564_INI_Text14_Zbozi_2xxxx_lokalni
565_INI_Text15_Zbozi_2xxxx_lokalni
566_INI_Text16_Zbozi_2xxxx_lokalni
567_INI_Text01_Zbozi_3xxxx_globalni
568_INI_Text02_Zbozi_3xxxx_globalni
569_INI_Text03_Zbozi_3xxxx_globalni
570_INI_Text04_Zbozi_3xxxx_globalni
571_INI_Text05_Zbozi_3xxxx_globalni
572_INI_Text06_Zbozi_3xxxx_globalni
573_INI_Text07_Zbozi_3xxxx_globalni
574_INI_Text08_Zbozi_3xxxx_globalni
575_INI_Text09_Zbozi_3xxxx_globalni
576_INI_Text10_Zbozi_3xxxx_globalni
577_INI_Text11_Zbozi_3xxxx_lokalni
578_INI_Text12_Zbozi_3xxxx_lokalni
579_INI_Text13_Zbozi_3xxxx_lokalni
580_INI_Text14_Zbozi_3xxxx_lokalni
581_INI_Text15_Zbozi_3xxxx_lokalni
582_INI_Text16_Zbozi_3xxxx_lokalni
583_INI_Text01_Zbozi_4xxxx_globalni
584_INI_Text02_Zbozi_4xxxx_globalni
585_INI_Text03_Zbozi_4xxxx_globalni
586_INI_Text04_Zbozi_4xxxx_globalni
587_INI_Text05_Zbozi_4xxxx_globalni
588_INI_Text06_Zbozi_4xxxx_globalni
589_INI_Text07_Zbozi_4xxxx_globalni
590_INI_Text08_Zbozi_4xxxx_globalni
591_INI_Text09_Zbozi_4xxxx_globalni
592_INI_Text10_Zbozi_4xxxx_globalni
593_INI_Text11_Zbozi_4xxxx_lokalni
594_INI_Text12_Zbozi_4xxxx_lokalni
595_INI_Text13_Zbozi_4xxxx_lokalni
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596_INI_Text14_Zbozi_4xxxx_lokalni
597_INI_Text15_Zbozi_4xxxx_lokalni
598_INI_Text16_Zbozi_4xxxx_lokalni
599_INI_Text01_Zbozi_5xxxx_globalni
600_INI_Text02_Zbozi_5xxxx_globalni
601_INI_Text03_Zbozi_5xxxx_globalni
602_INI_Text04_Zbozi_5xxxx_globalni
603_INI_Text05_Zbozi_5xxxx_globalni
604_INI_Text06_Zbozi_5xxxx_globalni
605_INI_Text07_Zbozi_5xxxx_globalni
606_INI_Text08_Zbozi_5xxxx_globalni
607_INI_Text09_Zbozi_5xxxx_globalni
608_INI_Text10_Zbozi_5xxxx_globalni
609_INI_Text11_Zbozi_5xxxx_lokalni
610_INI_Text12_Zbozi_5xxxx_lokalni
611_INI_Text13_Zbozi_5xxxx_lokalni
612_INI_Text14_Zbozi_5xxxx_lokalni
613_INI_Text15_Zbozi_5xxxx_lokalni
614_INI_Text16_Zbozi_5xxxx_lokalni
615_INI_Text01_Zbozi_6xxxx_globalni
616_INI_Text02_Zbozi_6xxxx_globalni
617_INI_Text03_Zbozi_6xxxx_globalni
618_INI_Text04_Zbozi_6xxxx_globalni
619_INI_Text05_Zbozi_6xxxx_globalni
620_INI_Text06_Zbozi_6xxxx_globalni
621_INI_Text07_Zbozi_6xxxx_globalni
622_INI_Text08_Zbozi_6xxxx_globalni
623_INI_Text09_Zbozi_6xxxx_globalni
624_INI_Text10_Zbozi_6xxxx_globalni
625_INI_Text11_Zbozi_6xxxx_lokalni
626_INI_Text12_Zbozi_6xxxx_lokalni
627_INI_Text13_Zbozi_6xxxx_lokalni
628_INI_Text14_Zbozi_6xxxx_lokalni
629_INI_Text15_Zbozi_6xxxx_lokalni
630_INI_Text16_Zbozi_6xxxx_lokalni
631_INI_Text01_Zbozi_7xxxx_globalni
632_INI_Text02_Zbozi_7xxxx_globalni
633_INI_Text03_Zbozi_7xxxx_globalni
634_INI_Text04_Zbozi_7xxxx_globalni
635_INI_Text05_Zbozi_7xxxx_globalni
636_INI_Text06_Zbozi_7xxxx_globalni
637_INI_Text07_Zbozi_7xxxx_globalni
638_INI_Text08_Zbozi_7xxxx_globalni
639_INI_Text09_Zbozi_7xxxx_globalni
640_INI_Text10_Zbozi_7xxxx_globalni
641_INI_Text11_Zbozi_7xxxx_lokalni
642_INI_Text12_Zbozi_7xxxx_lokalni
643_INI_Text13_Zbozi_7xxxx_lokalni
644_INI_Text14_Zbozi_7xxxx_lokalni
645_INI_Text15_Zbozi_7xxxx_lokalni
646_INI_Text16_Zbozi_7xxxx_lokalni
647_INI_Text01_Zbozi_8xxxx_globalni
648_INI_Text02_Zbozi_8xxxx_globalni
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649_INI_Text03_Zbozi_8xxxx_globalni
650_INI_Text04_Zbozi_8xxxx_globalni
651_INI_Text05_Zbozi_8xxxx_globalni
652_INI_Text06_Zbozi_8xxxx_globalni
653_INI_Text07_Zbozi_8xxxx_globalni
654_INI_Text08_Zbozi_8xxxx_globalni
655_INI_Text09_Zbozi_8xxxx_globalni
656_INI_Text10_Zbozi_8xxxx_globalni
657_INI_Text11_Zbozi_8xxxx_lokalni
658_INI_Text12_Zbozi_8xxxx_lokalni
659_INI_Text13_Zbozi_8xxxx_lokalni
660_INI_Text14_Zbozi_8xxxx_lokalni
661_INI_Text15_Zbozi_8xxxx_lokalni
662_INI_Text16_Zbozi_8xxxx_lokalni
663_INI_Text01_Zbozi_9xxxx_globalni
664_INI_Text02_Zbozi_9xxxx_globalni
665_INI_Text03_Zbozi_9xxxx_globalni
666_INI_Text04_Zbozi_9xxxx_globalni
667_INI_Text05_Zbozi_9xxxx_globalni
668_INI_Text06_Zbozi_9xxxx_globalni
669_INI_Text07_Zbozi_9xxxx_globalni
670_INI_Text08_Zbozi_9xxxx_globalni
671_INI_Text09_Zbozi_9xxxx_globalni
672_INI_Text10_Zbozi_9xxxx_globalni
673_INI_Text11_Zbozi_9xxxx_lokalni
674_INI_Text12_Zbozi_9xxxx_lokalni
675_INI_Text13_Zbozi_9xxxx_lokalni
676_INI_Text14_Zbozi_9xxxx_lokalni
677_INI_Text15_Zbozi_9xxxx_lokalni
678_INI_Text16_Zbozi_9xxxx_lokalni

ppTextPipeline2 - řádky dokladu
001_Nazev_zbozi= 002_DPH_sazba_proc
003_Merna_jednotka_MJ
004_Mnozstvi_MJ
005_Cena_MJ_bez_DPH
006_Cena_MJ_s_DPH
007_Celkem_Kc_bez_DPH
008_Celkem_Kc_s_DPH
009_Druh_obalu
010_Pocet_obalu
011_Komercni_mnozstvi_v_obalu
012_Cislo_zbozi
013_Jakost_typ_ceny
014_Tara_obalu_MJ
015_Vada_v_obalu_MJ
016_Brutto_MJ
017_Paleta_MJ
018_Celni_sazebnik
019_Carovy_kod_katalogove_cislo
020_Zkratka
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

021_Zaruka_mesicu
022_Poznamka_zbozi
023_Sleva_OK
024_Trvanlivost_dni
025_Skupina
026_JKPOV
027_Hmotnost_MJ_g
028_Odkaz
029_Vyrobni_cislo_odkaz
030_Poznamka_odkaz
031_Hmotnost_MJ_kg
032_Mena
033_Cena_MJ_mena
034_Cena_celkem_mena
035_DPC_MJ_bez_DPH
036_DPC_MJ_s_DPH
037_Cena00
038_Cena01
039_Cena02
040_Cena03
041_Cena04
042_Cena05
043_Cena06
044_Cena07
045_Cena08
046_Cena09
047_Planovana_cena
048_ZdrojovaCena
049_Posledni_nakupni_cena
050_Posledni_prodejni_cena
051_Doporucena_prodejni_marze_proc
052_Cena_MJ_bez_slevy_bez_DPH
053_Cena_MJ_bez_slevy_s_DPH
054_Precislovani_cisla_zbozi
055_Priorita
056_Zkratka_obalu
057_NAR_UNS
058_SKP
059_Obal
060_Egalizace
061_Umisteni
062_Marze
063_Typ_stroje
064_VP_marze
065_VP_DPC_vcetne_marze_bez_DPH
066_VP_DPC_vcetne_marze_s_DPH
067_VP_DPC_za_MJ_vcetne_marze_s_DPH_orientacne
068_Pocet_kartonu
069_Mnozstvi_v_obalu
070_Marze_procent_akcni_cena
071_Cena12
072_Cena13
073_Cena14
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074_Cena15
075_Cena16
076_Cena17
077_Cena18
078_Cena19
079_Planovana_cena_PLC
080_Cena20
081_Cena20_x_MJ
082_DPC_celkem_s_DPH
083_Umisteni
084_Sleva_vuci_01
085_Sleva_vuci_01_procento
086_Seriove_cislo
090_Cena10
091_Cena11
092_Cena_celkem_bez_slevy_bez_DPH
093_Cena_celkem_bez_slevy_s_DPH
094_JKPOV_13
095_Tara_4
096_Vada_4
097_Cislo_protokolu_o_shode
098_Cislo_protokolu_o_shode_10
099_Datum_protokolu_o_shode
101_Objednano_cena_DPC
102_Objednano_cena_DPC_bez_DPH
103_Marze_POS
104_R_AutoInc
105_R_Cislo_dokladu
106_D_Cislo_dokladu
107_QQ00_AutoInc
108_R_CisloPartnera
109_QQ01_AutoInc
110_R_Auto
111_R_URidic
112_R_UZavoznik
113_R_Soupis
114_R_RL
115_R_PC
116_R_DesetinnychMist
117_R_UVyhotovil
118_R_UDealer
119_R_USkladnik
120_R_UVychystavac
121_R_UVychystavac2
122_R_UPorizovac
123_Sleva_OZ_x_100
124_R_UUzivatel
125_R_UScaner
126_Celkem_sleva_OZ_v_radku_v_halirich
127_R_UTransfer
128_Cena_celkem_v_radku_v_halirich
129_Barva_zluta_pro_mlecka
130_Cislo_listu
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131_Stav_Archivace
132_R_SerioveCisloIndex
133_CenaMJ_x_MnozstviMJ_v_halirich
134_R_CisloPalety
135_R_PocetPalet
136_R_Skupina
137_Verze_ES_manas
138_D_VS
139_R_Stav
140_R_Barva
141_R_DPHObalu1
142_R_DPHObalu2
143_R_DPHPalety
144_R_DPH
145_Den_z_datumu_zpracovani
146_R_CenovaSkupina
147_R_CKOK
148_R_StornoOK
149_R_TransferOK
150_R_AutomatickyOK
151_R_AkcniCenaOK
152_R_SlevaOK
153_Nehlidat_zdrojovou_cenu
154_R_RadekStornovanOK
155_Cena_celkem_v_radku
156_Old_DPC
157_R_MarzeZeSKU
158_R_Egalizace2
159_R_HmotnostG
160_R_ZasobaMJ_PMJ
161_R_CenaMJ_bez_slevy
162_R_ZdrojovaCenaMJ_Prumerna_cena
163_R_Vynos
164_R_ZasobaKc_PKc
165_R_PV
166_R_TypDokladu
167_R_DatumDokladu
168_R_DatumNow
169_R_DatumServer
170_R_DatumDavky
171_R_DatumVyroby
172_R_DatumSpotreby
173_R_DruhDokladu
174_R_DatabazeDoklad
175_R_Databaze_QQ00
176_R_Databaze_QQ01
177_R_MJ
178_R_NazevZbozi_Reklamace
179_R_ProtokolOShode
180_Cislo_zbozi
181_Cislo_zbozi
182_CenaMJBezDane_KoefMerneCeny
183_ZdrojovaCena_KoefMerneCeny
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184_Cena01_KoefMerneCeny
185_Cena02_KoefMerneCeny
186_Sleva_OZ_x_100
187_Celkem_sleva_OZ_v_radku_v_halirich
188_Cena_celkem_v_radku_v_halirich
189_Spotrebni_Dan
190_DesetinnychMist_100
191_DesetinnychMist_100_Cena06
192_Zbozi_Text01
193_Zbozi_Text02
194_Zbozi_Text03
195_Zbozi_Text04
196_Zbozi_Text05
197_Zbozi_Text06
198_Zbozi_Text07
199_Zbozi_Text08
200_Zbozi_Text01_Obal2_nenulovy
201_Zbozi_Text02_Obal2_nenulovy
202_Zbozi_Text03_Obal2_nenulovy
203_Zbozi_Text04_Obal2_nenulovy
204_Zbozi_Text05_Obal2_nenulovy
205_Zbozi_Text06_Obal2_nenulovy
206_Zbozi_Text07_Obal2_nenulovy
207_Zbozi_Text08_Obal2_nenulovy
208_ReklamaceOK
209_TypReklamace
210_TextReklamace
211_Mnozstvi_MJ_004_cele_cislo
212_Egalizace_060_cele_cislo

ppTextPipeline3 - patička dokladu
001_Celkem_mnozstvi_MJ= 002_Celkem_cena_bez_DPH
003_Celkem_cena_s_DPH
004_Sazba_DPH_0_procent
005_Sazba_DPH_snížená
006_Sazba_DPH_základní
007_Zaklad_DPH_0_procent
008_Zaklad_DPH_snizena
009_Zaklad_DPH_zakladni
010_Celkem_bez_dane
011_Dan_DPH_snizena
012_Dan_DPH_zakladni
013_Celkem_dan
014_Celkem_s_dani_DPH_0_procent
015_Celkem_s_dani_DPH_snizena
016_Celkem_s_dani_DPH_zakladni
017_Celkem_cena_s_dani
018_Zaokrouhleni_Kc
019_Celkem_k_uhrade_Kc
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020_Zalohove_zaplaceno
021_Vyhotoveno_dne
022_Cas_vyhotoveni_HH_MM
023_Sleva_celkem_procent
024_Suma_Cena20_x_MJ
025_Suma_cena_zbozi_bez_DPH
026_Vyhotovil_a
027_Sleva_procent_na_doklade
028_Cena_MJ_vcetne_bez_DPH_orientacni
029_Zaplaceno_Kc
030_Vratit_Kc
031_Pevna_sleva_procent_za_partnera
033_Celkem_mena
034_Mena
035_Kurs
036_Datum_kursu
037_Dod_telefon_1
038_Dod_telefon_2
039_Dod_telefon_3
040_Dod_fax
041_VP_DPC_bez_DPH_0_procent
042_VP_DPC_bez_DPH_snizena
043_VP_DPC_bez_DPH_zakladni
044_VP_DPC_bez_DPH_celkem
045_VP_DPC_s_DPH_0_procent
046_VP_DPC_s_DPH_snizena
047_VP_DPC_s_DPH_zakladni
048_VP_DPC_s_DPH_celkem
049_VP_zaokrouhleni
050_VP_k_uhrade_celkem_vcetne_DPH
051_VP_DPC_bez_DPH_celkem_44
052_VP_DPC_s_DPH_celkem_48
053_VP_koeficient_partnera
056_Suma_DPC_DPH_0_procent
057_Suma_DPC_DPH_snizena
058_Suma_DPC_DPH_zakladni
059_Suma_DPC_celkem
060_Suma_celkem_kg_1000
061_Suma_celkem_kg
062_Cena_bez_slevy_bez_DPH
063_Cena_bez_slevy_s_DPH
064_Sleva
065_Pocet_ztratnych_obalu
066_Memo1
067_Memo2
068_Memo3
069_Memo4
070_Suma_cena_obaly_bez_DPH
071_Suma_cena_obaly_s_DPH
072_Suma_cena_zbozi_s_DPH
073_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_0_procent
074_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_snizena
075_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_zakladni
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076_Suma_cena_zbozi_DPH_0_procent
077_Suma_cena_zbozi_DPH_snizena
078_Suma_cena_zbozi_DPH_zakladni
079_Suma_cena_zbozi_s_DPH_0_procent
080_Suma_cena_zbozi_s_DPH_snizena
081_Suma_cena_zbozi_s_DPH_zakladni
082_Suma_cena_obaly_bez_DPH_0_procent
083_Suma_cena_obaly_bez_DPH_snizena
084_Suma_cena_obaly_bez_DPH_zakladni
085_Suma_cena_obaly_DPH_0_procent
086_Suma_cena_obaly_DPH_snizena
087_Suma_cena_obaly_DPH_zakladni
088_Suma_cena_obaly_s_DPH_0_procent
089_Suma_cena_obaly_s_DPH_snizena
090_Suma_cena_obaly_s_DPH_zakladni
091_Suma_DPH_Zbozi
092_Suma_DPH_Obaly
093_Celkem_DPC_s_DPH
094_Celkem_sleva_vuci_01
095_Celkem_sleva_vuci_01_procento
096_Rozdil_DPH_snizena
097_Rozdil_DPH_zakladni
098_Dan_koeficientem_DPH_snizena
099_Dan_koeficientem_DPH_zakladni
101_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ
102_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_DPH_0_procent
103_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_DPH_snizena
104_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_DPH_zakladni
105_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH
106_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH_0_procent
107_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH_snizena
108_Suma_DPC_Mnozstvi_MJ_bez_DPH_zakladni
109_Suma_Spotrebni_Dan
110_Doklad_ReklamaceOK
111_Doklad_Reklamace0OK
112_Doklad_Reklamace1OK
113_Doklad_Reklamace2OK
114_Doklad_Reklamace3OK
115_Doklad_TextReklamace
116_Doklad_TextReklamace0
117_Doklad_TextReklamace1
118_Doklad_TextReklamace2
119_Doklad_TextReklamace3
195_Sleva_OZ_procent
202_Jmeno_QD00
203_Dod_DIC
204_Dod_ICO
205_Dod_A1_nazev
206_Dod_A2_doplnek_nazvu
206_Dod_A2_ulice_cislo
208_Dod_PSC
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209_Dod_A4_sidlo
210_Dod_bankovni_ustav
211_Dod_bankovni_ucet
212_Dod_misto_podnikani
213_Jmeno_souboru_formulare
214_VS_cislo_danoveho_dokladu
215_KS
216_Odb_precislovani
217_Odb_A1_nazev
218_Odb_A2_doplnek_nazvu
219_Odb_A3_ulice_cislo
220_Odb_PSC
221_Odb_A4_sidlo
222_Odb_Cislo_FM
223_Odb_DIC
224_Odb_ICO
225_Odb_Misto_podnikani
226_Odb_A1_nazev
227_Datum_splatnosti
228_Forma_uhrady
229_Datum_vystaveni_danoveho_dokladu
230_Datum_uskutecneni_zdanitelneho_plneni
231_Dod_tel_fax
232_Dod_Rozvoz
233_Cislo_skladu
234_Cislo_dokladu_v_davce_dokladu
235_Cislo_listu
236_Poradove_cislo_dokladu
237_RL
238_Soupis
239_Cislo_auta
240_SPZ_auta
241_Cislo_ridice
242_Jmeno_ridice
243_Cislo_zavoznika
244_Jmeno_zavoznika
245_Koeficient_ceny
246_Typ_DPH
247_Odb_OM_A2_doplnek_nazvu
248_Odb_OM_A3_ulice_cislo
249_bez_dane_s_dani
250_Odb_OM_PSC
251_Dod_OM_PSC
252_Odb_poplatek_z_prodleni_denne_Kc
253_Poznamka
254_Odb_poplatek_z_prodleni_denne_procento
255_Odb_Cislo_OM
256_Dod_telefon_1
257_Dod_telefon_2
258_Dod_telefon_3
259_Dod_fax
260_Odb_stat
261_Dod_OM_A1_nazev
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262_Dod_OM_A2_doplnek_nazvu
263_Dod_OM_A3_ulice_cislo
264_Dod_OM_A4_sidlo
265_Odb_OM_A4_sidlo
270_Poznamka_16
271_Cislo_listu_35
272_Odb_Poznamka
301_D_Barva
302_D_PTypCeny
303_D_PCenovaSkupina
304_D_TypDPH
305_D_TypCeny
306_D_TypUhrady
307_D_ZpusobPlatby1
308_Tisk_na_tiskarnu_PC
309_Tisk_na_tiskarnu_Uzivatel
310_D_ZpusobPlatby4
311_Mlecka_1_ano
312_D_StavArchivace
313_D_StavPrenosu
314_D_ZmenaKod
315_D_ZmenaKdo
316_D_ZmenaPC
317_D_ZasobyOK
318_D_RLOK
319_D_TiskOK_doklad_vytisten
320_D_DanovyDokladOK
321_D_ExportOK
322_D_ImportOK
323_D_KontrolaRLOK
324_D_VPOK
325_D_SaldoOK
326_D_PObalySDPHOK
327_D_ZavazekOK
328_D_PohledavkaOK
329_D_BlokovaniOK
330_D_DokladStornovanOK
331_D_VetaObjednavka
332_D_CisloObjednavky
333_Ucto_Zaklad_celkem_DPH_0_procent
334_Ucto_Z_DPH1
335_Ucto_D_DPH1
336_Ucto_C_DPH1
337_D_BlobMemoStav
338_D_Stav_1_doklad_uzavren
339_D_PKodBanky
340_D_ICO
341_D_PCelek
342_D_PKraj
343_D_POkres
344_D_PCtverec10
345_D_PCtverec25
346_D_PCtverec50
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347_D_PCtverec100
348_D_PObec
349_D_PPSC
350_D_PFakturacniMisto
351_Ucto_celkem
352_D_PSkupina
353_D_PC
354_Zalohova_platba_D_DPH1_x_100
355_D_UDealer
356_Zalohova_platba_Z_DPH2_x_100
357_D_UVychystavac
358_D_UVychystavac2
359_Zalohova_platba_D_DPH2_x_100
360_Sleva_OZ_procent_x_100_10000_49999
361_D_UUzivatel
362_D_UScaner
363_Zaloha_VS
364_Celkem_fotografii_FILE01
365_Zaloha_Kc
366_Zaloha_Datum
367_Ucto_Zaokrouhleni
368_Ucto_Zaplaceno_nenulove
369_Ucto_Z_DPH2
370_Ucto_VS
371_Ucto_C_DPH2
372_Obaly_Z_DPH2_x_100
373_Obaly_D_DPH2_x_100
374_Ucto_Z_obaly
375_Ucto_D_obaly
376_D_VetaPlatby5
377_Nakup22_PL
377_Nakup5_PL
379_D_ULikvidovalPlatbu3
380_Pocet_radku
381_Cislo_objednavky_mlecka
382_Puvodni_veta_FILE01
383_Cislo_PC_ktere_uzavrelo_doklad
384_D_Rozvoz
385_D_Stredisko
386_D_Zakazka
387_D_Cinnost
388_Ucto_D_DPH2
389_D_ZmenaPocet
390_D_PocetPalet
391_POS_Celkem_98775
392_POS_Celkem_98773
393_D_Zaklad_DPH_0_procent
394_D_Z_DPH1
395_D_Z_DPH2
396_POS_lahve_celkem
397_POS_zaokrouhleni
398_POS_celkem
399_POS_zaplaceno
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400_POS_vratit
401_POS_kredit_partnera
402_POS_celkem_zbozi_Z0_0_50
403_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_0_50
404_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_0_50
405_POS_celkem_zbozi_Z0_bez_zaokrouhleni
406_POS_celkem_zbozi_Z_DPH1_bez_zaokrouhleni
407_POS_celkem_zbozi_Z_DPH2_bez_zaokrouhleni
408_POS_Celkem_98766
409_D_D_DPH1
410_D_D_DPH2
411_D_Zaokrouhleni
412_D_CelkemCenaBezDPH
413_POS_Celkem_98769
414_POS_Celkem_98760
415_POS_Celkem_98762
416_POS_Celkem_98763
417_POS_Celkem_98764
418_POS_Celkem_98765
419_POS_Celkem_98771
420_POS_Celkem_98772
421_Zatizeni_VP
422_D_DatumObjednavky
423_D_DatumZpracovani
424_D_DatumPorizeni
425_D_DatumLikvidace
426_D_DatumServeru
427_Cas_tisku_na_tiskarne
428_D_DatumPlatby2
429_D_DatumPlatby3
430_D_DatumPlatby4
431_FILE01_Datum
432_D_DatumKursu
433_D_DatumPosledniPenalizace
434_D_DatumPosledniUpominky
435_D_DatumPoslednihoSmiru
436_D_ZmenaDatum
437_D_ZmenaDatumServer
438_D_DatumTisku
439_D_DatumExpedice
440_D_AgendaSklad
441_D_Agenda
442_D_PuvodniStredisko
443_D_PuvodniDruhDokladu
444_D_Mena
445_D_DatabazeRadky
446_D_DatabazeObraty
447_D_DatabazeObratyPrijem
448_D_DatabazeObjednavka
449_D_DatabazeLikvidace
450_Verze_ES_manas
451_D_DatabazeUcto
452_D_DatabazePlatby1
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453_D_DatabazePlatby2
454_D_DatabazePlatby3
455_D_DatabazePlatby4
456_FILE01_puvodni_databaze
457_D_PuvodniDatabaze
458_D_KS
459_D_SS
460_D_CisloDokladuZauctovani
461_Partner_Email
462_D_NazevPartnera
463_Partner_Ucet1
464_Jmeno_dealera
465_Ucto_C_Z_DPH0
466_Ucto_Z_DPH1
467_Ucto_D_DPH1
468_Ucto_C_DPH1
469_Ucto_Z_DPH2
470_Ucto_D_DPH2
471_Ucto_C_DPH2
472_Ucto_Z_obal
473_Ucto_D_obal
474_Ucto_C_obal
475_Ucto_Celkem
476_Ucto_Zaokrouhleni
477_Suma_cena_zbozi_bez_DPH
478_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_0_procent
479_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_snizena
480_Suma_cena_zbozi_bez_DPH_zakladni
481_Suma_cena_zbozi_bez_DPH
482_Hlavicka_Ucto_1
483_Hlavicka_Ucto_2
484_Hlavicka_Ucto_3
485_Hlavicka_Ucto_4
486_Hlavicka_Ucto_5
487_Suma_DPC_Dan_DPH_0_procent
488_Suma_DPC_Dan_DPH_snizena
489_Suma_DPC_Dan_DPH_zakladni
490_Suma_DPC_Dan_celkem
491_Suma_OP_DPH_0_procent
492_Suma_OP_DPH_0_snizena
493_Suma_OP_DPH_0_zakladni
494_Suma_OP_celkem
495_Sleva_OZ_Kc
496_Zaloha_VS
497_Zaloha_Kc
498_Zaloha_datum_zaplaceni_zalohy
499_Zaloha_Z_DPH1
500_Zaloha_D_DPH1
501_Zaloha_Z_DPH2
502_Zaloha_D_DPH2
503_INI_Text01_globalni
504_INI_Text02_globalni
505_INI_Text03_globalni
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506_INI_Text04_globalni
507_INI_Text05_globalni
508_INI_Text06_globalni
509_INI_Text07_globalni
510_INI_Text08_globalni
511_INI_Text09_globalni
512_INI_Text10_globalni
513_INI_Text11_lokalni
514_INI_Text12_lokalni
515_INI_Text13_lokalni
516_INI_Text14_lokalni
517_INI_Text15_lokalni
518_INI_Text16_lokalni
519_INI_Text01_Zbozi_0xxxx_globalni
520_INI_Text02_Zbozi_0xxxx_globalni
521_INI_Text03_Zbozi_0xxxx_globalni
522_INI_Text04_Zbozi_0xxxx_globalni
523_INI_Text05_Zbozi_0xxxx_globalni
524_INI_Text06_Zbozi_0xxxx_globalni
525_INI_Text07_Zbozi_0xxxx_globalni
526_INI_Text08_Zbozi_0xxxx_globalni
527_INI_Text09_Zbozi_0xxxx_globalni
528_INI_Text10_Zbozi_0xxxx_globalni
529_INI_Text11_Zbozi_0xxxx_lokalni
530_INI_Text12_Zbozi_0xxxx_lokalni
531_INI_Text13_Zbozi_0xxxx_lokalni
532_INI_Text14_Zbozi_0xxxx_lokalni
533_INI_Text15_Zbozi_0xxxx_lokalni
534_INI_Text16_Zbozi_0xxxx_lokalni
535_INI_Text01_Zbozi_1xxxx_globalni
536_INI_Text02_Zbozi_1xxxx_globalni
537_INI_Text03_Zbozi_1xxxx_globalni
538_INI_Text04_Zbozi_1xxxx_globalni
539_INI_Text05_Zbozi_1xxxx_globalni
540_INI_Text06_Zbozi_1xxxx_globalni
541_INI_Text07_Zbozi_1xxxx_globalni
542_INI_Text08_Zbozi_1xxxx_globalni
543_INI_Text09_Zbozi_1xxxx_globalni
544_INI_Text10_Zbozi_1xxxx_globalni
545_INI_Text11_Zbozi_1xxxx_lokalni
546_INI_Text12_Zbozi_1xxxx_lokalni
547_INI_Text13_Zbozi_1xxxx_lokalni
548_INI_Text14_Zbozi_1xxxx_lokalni
549_INI_Text15_Zbozi_1xxxx_lokalni
550_INI_Text16_Zbozi_1xxxx_lokalni
551_INI_Text01_Zbozi_2xxxx_globalni
552_INI_Text02_Zbozi_2xxxx_globalni
553_INI_Text03_Zbozi_2xxxx_globalni
554_INI_Text04_Zbozi_2xxxx_globalni
555_INI_Text05_Zbozi_2xxxx_globalni
556_INI_Text06_Zbozi_2xxxx_globalni
557_INI_Text07_Zbozi_2xxxx_globalni
558_INI_Text08_Zbozi_2xxxx_globalni
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559_INI_Text09_Zbozi_2xxxx_globalni
560_INI_Text10_Zbozi_2xxxx_globalni
561_INI_Text11_Zbozi_2xxxx_lokalni
562_INI_Text12_Zbozi_2xxxx_lokalni
563_INI_Text13_Zbozi_2xxxx_lokalni
564_INI_Text14_Zbozi_2xxxx_lokalni
565_INI_Text15_Zbozi_2xxxx_lokalni
566_INI_Text16_Zbozi_2xxxx_lokalni
567_INI_Text01_Zbozi_3xxxx_globalni
568_INI_Text02_Zbozi_3xxxx_globalni
569_INI_Text03_Zbozi_3xxxx_globalni
570_INI_Text04_Zbozi_3xxxx_globalni
571_INI_Text05_Zbozi_3xxxx_globalni
572_INI_Text06_Zbozi_3xxxx_globalni
573_INI_Text07_Zbozi_3xxxx_globalni
574_INI_Text08_Zbozi_3xxxx_globalni
575_INI_Text09_Zbozi_3xxxx_globalni
576_INI_Text10_Zbozi_3xxxx_globalni
577_INI_Text11_Zbozi_3xxxx_lokalni
578_INI_Text12_Zbozi_3xxxx_lokalni
579_INI_Text13_Zbozi_3xxxx_lokalni
580_INI_Text14_Zbozi_3xxxx_lokalni
581_INI_Text15_Zbozi_3xxxx_lokalni
582_INI_Text16_Zbozi_3xxxx_lokalni
583_INI_Text01_Zbozi_4xxxx_globalni
584_INI_Text02_Zbozi_4xxxx_globalni
585_INI_Text03_Zbozi_4xxxx_globalni
586_INI_Text04_Zbozi_4xxxx_globalni
587_INI_Text05_Zbozi_4xxxx_globalni
588_INI_Text06_Zbozi_4xxxx_globalni
589_INI_Text07_Zbozi_4xxxx_globalni
590_INI_Text08_Zbozi_4xxxx_globalni
591_INI_Text09_Zbozi_4xxxx_globalni
592_INI_Text10_Zbozi_4xxxx_globalni
593_INI_Text11_Zbozi_4xxxx_lokalni
594_INI_Text12_Zbozi_4xxxx_lokalni
595_INI_Text13_Zbozi_4xxxx_lokalni
596_INI_Text14_Zbozi_4xxxx_lokalni
597_INI_Text15_Zbozi_4xxxx_lokalni
598_INI_Text16_Zbozi_4xxxx_lokalni
599_INI_Text01_Zbozi_5xxxx_globalni
600_INI_Text02_Zbozi_5xxxx_globalni
601_INI_Text03_Zbozi_5xxxx_globalni
602_INI_Text04_Zbozi_5xxxx_globalni
603_INI_Text05_Zbozi_5xxxx_globalni
604_INI_Text06_Zbozi_5xxxx_globalni
605_INI_Text07_Zbozi_5xxxx_globalni
606_INI_Text08_Zbozi_5xxxx_globalni
607_INI_Text09_Zbozi_5xxxx_globalni
608_INI_Text10_Zbozi_5xxxx_globalni
609_INI_Text11_Zbozi_5xxxx_lokalni
610_INI_Text12_Zbozi_5xxxx_lokalni
611_INI_Text13_Zbozi_5xxxx_lokalni
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612_INI_Text14_Zbozi_5xxxx_lokalni
613_INI_Text15_Zbozi_5xxxx_lokalni
614_INI_Text16_Zbozi_5xxxx_lokalni
615_INI_Text01_Zbozi_6xxxx_globalni
616_INI_Text02_Zbozi_6xxxx_globalni
617_INI_Text03_Zbozi_6xxxx_globalni
618_INI_Text04_Zbozi_6xxxx_globalni
619_INI_Text05_Zbozi_6xxxx_globalni
620_INI_Text06_Zbozi_6xxxx_globalni
621_INI_Text07_Zbozi_6xxxx_globalni
622_INI_Text08_Zbozi_6xxxx_globalni
623_INI_Text09_Zbozi_6xxxx_globalni
624_INI_Text10_Zbozi_6xxxx_globalni
625_INI_Text11_Zbozi_6xxxx_lokalni
626_INI_Text12_Zbozi_6xxxx_lokalni
627_INI_Text13_Zbozi_6xxxx_lokalni
628_INI_Text14_Zbozi_6xxxx_lokalni
629_INI_Text15_Zbozi_6xxxx_lokalni
630_INI_Text16_Zbozi_6xxxx_lokalni
631_INI_Text01_Zbozi_7xxxx_globalni
632_INI_Text02_Zbozi_7xxxx_globalni
633_INI_Text03_Zbozi_7xxxx_globalni
634_INI_Text04_Zbozi_7xxxx_globalni
635_INI_Text05_Zbozi_7xxxx_globalni
636_INI_Text06_Zbozi_7xxxx_globalni
637_INI_Text07_Zbozi_7xxxx_globalni
638_INI_Text08_Zbozi_7xxxx_globalni
639_INI_Text09_Zbozi_7xxxx_globalni
640_INI_Text10_Zbozi_7xxxx_globalni
641_INI_Text11_Zbozi_7xxxx_lokalni
642_INI_Text12_Zbozi_7xxxx_lokalni
643_INI_Text13_Zbozi_7xxxx_lokalni
644_INI_Text14_Zbozi_7xxxx_lokalni
645_INI_Text15_Zbozi_7xxxx_lokalni
646_INI_Text16_Zbozi_7xxxx_lokalni
647_INI_Text01_Zbozi_8xxxx_globalni
648_INI_Text02_Zbozi_8xxxx_globalni
649_INI_Text03_Zbozi_8xxxx_globalni
650_INI_Text04_Zbozi_8xxxx_globalni
651_INI_Text05_Zbozi_8xxxx_globalni
652_INI_Text06_Zbozi_8xxxx_globalni
653_INI_Text07_Zbozi_8xxxx_globalni
654_INI_Text08_Zbozi_8xxxx_globalni
655_INI_Text09_Zbozi_8xxxx_globalni
656_INI_Text10_Zbozi_8xxxx_globalni
657_INI_Text11_Zbozi_8xxxx_lokalni
658_INI_Text12_Zbozi_8xxxx_lokalni
659_INI_Text13_Zbozi_8xxxx_lokalni
660_INI_Text14_Zbozi_8xxxx_lokalni
661_INI_Text15_Zbozi_8xxxx_lokalni
662_INI_Text16_Zbozi_8xxxx_lokalni
663_INI_Text01_Zbozi_9xxxx_globalni
664_INI_Text02_Zbozi_9xxxx_globalni
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665_INI_Text03_Zbozi_9xxxx_globalni
666_INI_Text04_Zbozi_9xxxx_globalni
667_INI_Text05_Zbozi_9xxxx_globalni
668_INI_Text06_Zbozi_9xxxx_globalni
669_INI_Text07_Zbozi_9xxxx_globalni
670_INI_Text08_Zbozi_9xxxx_globalni
671_INI_Text09_Zbozi_9xxxx_globalni
672_INI_Text10_Zbozi_9xxxx_globalni
673_INI_Text11_Zbozi_9xxxx_lokalni
674_INI_Text12_Zbozi_9xxxx_lokalni
675_INI_Text13_Zbozi_9xxxx_lokalni
676_INI_Text14_Zbozi_9xxxx_lokalni
677_INI_Text15_Zbozi_9xxxx_lokalni
678_INI_Text16_Zbozi_9xxxx_lokalni
679_Celkem_CenaMJ_x_MnozstviMJ_OZ
680_Skutecne_procento_slevy_OZ
681_Partner_Text01
682_Partner_Text02
683_Partner_Text03
684_Partner_Text04
685_Partner_Text05
686_Partner_Text06
687_Partner_Text07
688_Partner_Text08

2008.05.22e / 15:00
001) Tisk skladových dokladů - textový mustr + WinTisk1
- doplněna pole typu 2 - řádek dokladu
211_Mnozstvi_MJ_004_cele_cislo
212_Egalizace_060_cele_cislo

2008.05.19a / 00:00
001) Tisk skladových dokladů - WinTisk1 - pracovní verze
- Tisk skladového dokladu - doplněna funkce TiskWin1 pro tisk
skladových dokladů přes mustry vytvořenými ve vizuálním návrháři
dokumentů RB
v okně TiskWin1 je zobrazen náhled tiskové sestavy s možností
jejího tisku funkcí Tisk nebo úpravy návrhu sestavy funkcí Design
po úpravě vizuálního mustru sestavy je nutné změny uložit pomocí
File / Save
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nejdůležitější vlastností této funkce je možnost použít stejných
polí jako v klasickém textovém tisku pomocí mustrů:
Servis / Šablony/mustry ...
všechna pole jsou stejně číslována a je možné tak původní textový
mustr snadno převést do vizuální podoby
ve vizuálním návrháři se použije v části:
1) Header - hlavička dokladu
pole typu 1 - ppTextPipeline1
2) Detail - opakující se řádky dokladu
pole typu 2 - ppTextPipeline2
3) Footer - patička dokladu
pole typu 3 - ppTextPipeline3
data mustru jsou uložena vedle textových mustrů dokladů v samostatné
záložce (pole BlobMemoPoznamka v tabulce REPORT)
v této verzi programu je zatím většina z dostupných polí
(zatím je dostupných 1.239 polí, které je možné použít v hlavičce, řádcích
a patičce dokladu a další je možné doplnit) označena P001-P999,
v dalších verzích programu budou pole označena názvy podle svého obsahu
a bude nutné v již vytvořených mustrech pole změnit na aktuální
funkce není dostupná ve zjednodušené POS verzi programu
doplněna oprávnění:
8603 Tisk dokladu / TiskWin1
8604 TiskWin1 / Tisk
8605 TiskWin1 / Design
8606 Mustr - Tvar sestavy RB - Obsah #2

2000.06.07b / 21:00
- tisk dokladu Win:
- pri zmene volbe designeru mustru (zaskrtle policko) se zobrazi dialog
pro ulozeni zmeny mustru v databazi reportu
- Preview tisku se zobrazi maximalni mozny (dle moznosti upravy programu)
s automatickym zobrazenim sestavy s nejvetsi moznou sirkou
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- v databazi systemovych SQL prikazu (nemente, pripadne zmeny provedu ja !!!)
doplneny SQL dotazy pro:
1002 ... zakladni generovani tisku
1003 ... konecne generovani tisku
- sleva se pocita spravne z podilu skutecne celkove slevy vuci cene 1 a
cene zbozi (ne obaly) v cene 1 - upraven i puvodni tisk, kde se zapocitavaly
i obaly
- v Designeru lze pouzit nasledujici pole:
C08 ... celkem cena 1
M05 ... poznamka z partnera
M06 ... poznamka z dokladu
- lze zadat slevu pri tisku (pole pod tlacitkem)
- lze zadat zablokovani dokladu po tisku
- mely by se spravne pocitat soucty doporucenych cen - bez DPH i s DPH podle DPH
- po zatrhnuti pole FD se vygeneruje vystup na disketu

2000.05.28c / 14:00
01) Do DataPipeline4 doplnena pole:
- C07 ... sleva vuci cene 1 v Kc
- C08 ... celkem Z0
- C09 ... celkem Z5+D5
- C10 ... celkem Z22+D22
- F01 ... sleva vuci cene 1 v %
02) V SQL dotazu pro report lze pouzit pole AutoInc pro trideni
vysledku, asi bude nutne pouzit [AutoInc] misto pouheho AutoInc

2000.05.28b / 11:00
04) Tisk dokladu pres generator sestav:
- pomoci SQL dotazu (interne v programu) je z radku dokladu (QR00)
vytvorena tabulka SQL4 ---> nahradit misto QR00 v definovanem
SQL dotazu
---> radky jsou slouceny - stejne zbozi za stejnou cenu, trideno
podle cisla zbozi
---> v definovanem SQL dotazu lze nastavit trideni podle cehokoliv
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(order by)
- doplnena DataPipeline4 - zatim naplnena nasledujici pole:
C ... currency
C01 ... MISDPCCENABEZDPH 0%
C02 ... MISDPCCENABEZDPH 5%
C03 ... MISDPCCENABEZDPH 22%
C04 ... MISDPCCENASDPH 0%
C05 ... MISDPCCENASDPH 5%
C06 ... MISDPCCENASDPH 22%
M ... memo
M01 - prehled obalu
M02 - obalove konto - vse v 1 sloupci
M03 - obalove konto - levy sloupec
M04 - obalove konto - pravy sloupec

2000.05.26a / 15:00
03) Tisk dokladu pres generator sestav:
- tlacitko <Tisk #2>
- pokud je policko vlevo zaskrtle, spusti se tvorba sestavy, jinak
primo prohlizeni a tisk
- cislo reportu je 11000+cislo pro HR/BR nebo 12000+cislo pro drogerii,
kde cislo je cislo reportu nastavene v konfiguraci
- tvorba sestavy:
- pole radku je v DataPipeline2, generuje se z databaze radku pomoci
SQL dotazu - 2. zalozka v databazi reportu - lze upravit a doplnit
libovolna pole z databaze radku nebo libovolne vypocty, vcetne
pouziti funkci MIS...()
- v DataPipeline1 jsou pole z databaze dokladu
- v DataPipeline3 jsou pole z databaze partneru
- po zmene mustru je nutne zmeny ulozit pomoci Save

20.129Track and Trace
2021.12.14d / 14:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
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002) 3940 - TT - funkce pro agregaci TT kódů pod SSCC kód pro vratky VO
003) 4140 - TT - EPA pro vratku UB

2021.12.07a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 4120 - TT - úprava testu duplicit (01) kódů
4100 - TT - duplicita kódu se závorkou
- upraven test duplicit TT kódů se značkami (01), ...

2021.11.05a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3990 - TT - SSCC omezit pouze na PL a DL
- dle zadání
003) 4000 - TT - neuzavření DL dokud není chyba 202, podobně jako u PL
- dle zadání

2021.11.02a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3910 - TT - povolit příjem SSCC kódů
- dle zadání
- pro testování použit SSCC kód: 00185942008100807018
003) 3930 - TT - test na zahřívaný tabák - upravit na (01)
- upraveno pro (01)

2021.11.01b / 18:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3880 - TT - validní TT kód nesmí obsahovat (01) a LESTC vícekrát
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- dle zadání
003) 3870 - TT - zrychlit zpracování sejmutého kódu
- dle zadání
004) 3860 - TT - zobrazit sejmutý TT kód
- dle zadání
005) 3830 - TT - info o chybně sejmutém TT kódu - trojtá siréna - je jen 1x
- dle zadání
006) 3840 - TT - u LESTC kódů automaticky doplnit lomítko
- dle zadání
007) 3850 - TT - 2 kódy v jednom ignorovat
- dle zadání
Testoval jsem TT kódy:
správné:
(01)08595234381183(21)3291523133032905(240)02193885
LESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804
... /
5RLESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804
... /
chybné:
01)08595234381183(21)3291523133032905(240)02193885
(01)08595234381183(21)3291523133032905(240)02193885(01)08595234381183(21)
3291523133032905(240)02193885
LESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804LESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804
5RLESTCd7NVo94Gw1bA7Jn9200128045RLESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804
RLESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804
ESTCd7NVo94Gw1bA7Jn920012804

2021.11.01a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3820 - Logio - 1_WAREHOUSE_PRODUCT_REDISTRIBUTION_SET.csv
- dle zadání
003) 3810 - TT - info o chybně sejmutém TT kódu - 3-tá siréna
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- dle zadání
004) 3800 - TT - zrušení zaškrtávacího pole Krabičky
- dle zadání
005) 3790 - TT - info o chybně sejmutém TT kódu - mimo LESTC a (01)
- dle zadání
- za validní TT kód se považuje pouze kód začínající:
a) (01)
b) 5RLESTC
c) LESTC

2021.10.29e / 20:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3720 - TT - info o chybně sejmutém TT kódu
- dle zadání
003) 3730 - TT - LESTC TT kód automaticky krabička
- dle zadání

2021.10.18a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3680 - TT - příprava pro opětovné odeslání LESTC kódů
- podrobnosti jsou uvedeny ve FAQ - Postup opětovného odeslání TT kódů

FAQ - Postup opětovného odeslání TT kódů
0) Použijte verzi programu min. 2021.10.18a
1) Zapněte odesílání jednotlivých TT kódů
a) Servis / Konfigurace / 1. Program / Track and Trace
- zaškrtněte lokální parametr:
Odesílat TT kódy jednotlivě
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nutno nastavit na každém počítači, na kterém se
uzavírají skladové doklady samostatne
- v poli:
Zpoždění v ms mezi odesílanými zprávami
ponechejte: 1
b) ukončete program
c) spusťte program
- v okně Přihlášení musí být vpravo dole
zobrazeno zeleným na černé:
TT jednotlivě
- v programu je stejný údaj uveden v
F12 - globální funkce vpravo nahoře
d) Sklad / Doklady / Výdejová doklad / Doklad
na vlastní prodejnu VP
- Alt + N pro nový doklad
- zadejte číslo prodejny, např. 137740
- zadejte číslo dokladu pro obaly nebo 0
- přepněte se do záložky Doklady - Seznam dokladů
- stiskněte Track and Trace / F4
- přepněte se do záložky Servis
- TT kódy, které chcete znovu odeslat, můžete
zadat dvěma způsoby:
1) přes schránku je vložte do velkého bílého
pole a stiskněte:
Načíst TT kódy
Opravdu chcete načíst TT kódy z pole nad
tlačítkem?
Ano
Bylo přidáno [3 TT kódů]
2) stiskněte:
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Načíst TT kódy z *.TXT souboru
Opravdu chcete načíst TT kódy z *.TXT
souboru?
Ano
zvolte soubor s TT kódy, např. 137740.txt
Bylo přidáno [3 TT kódů]
- záložka se automaticky přepne do:
Nasnímané TT kódy
- ověřte správnost načtených TT kódů
- pro LESTC kódy musí načítané kódy začínat /,
aby se chovaly jako Krabička
- LESTC kódy lze zadat - Př.:
/5RLESTC"i6fi6XfA2HVT79qJ21042213
/LESTCi6fi6XfA2HVT79qJ21042213
- příklad načtených již odeslaných LESTC kódů
na prodejnu 137216:
/5RLESTC"C0y9tZLuIHVT79qJ21071209
/5RLESTC"C2Rgk0BYyHVT79qJ21071209
/LESTCi6FaHAZmvHVT79qJ21042213
- okno Track and Trace ukončete a uzavřete
doklad:
Tisk / Tisk
Opravdu chcete uzavřít doklad [HRL_X_VP/18]
(nebudou možné opravy)?
Ano
POZOR !!!
nyní obsluha MUSÍ počkat, dokud se nezobrazí
okno:
Track and Trace zpráva byla odeslána po
jednotlivých TT kódech
odeslání jednoho TT kódu trvá 1-2 sekundy,
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velké množství TT kódů je tak vhodné rozdělit
například po stovkách
e) Servis / Dashboard - Track and Trace
- v záložce Odpověď ověřte přijetí odeslaných
TT kódů na Routeru:
HTTPKod2:[202] ... TT kód byl přijat
HTTPKod2:[400] ... TT kód byl odmítnut
- ve sloupci HttpKod2 je zobrazen HTTPKod2
z naposled odesílaného TT kódu
- ve sloupci NazevPartnera je před názvem
partnera uvedena hvězdička
- v záložce Zpráva i Odpověď je zobrazena
doba trvání akce v milisekundách
- Př.:
Zpráva:
===========================================================
TT kód: /5RLESTC"C0y9tZLuIHVT79qJ21071209
890ms
----------------------------------------------------------{
"EO_ID":"LESTCA9LY1SHA",
"F_ID":"LESTCB0UDY95P",
"Message_Time_Long":"2021-10-19T08:50:20Z",
"Event_Time":"21101908",
"Destination_ID1":"2",
"Destination_ID2":"LESTCE35JP7PM",
"Destination_ID3":null,
"Destination_ID4":null,
"Destination_ID5":"137216 - Hruska 216 / J.Fucika,Roznov",
"Transport_mode":"0",
"Transport_vehicle":"n/a",
"Transport_cont1":0,
"Transport_cont2":null,
"Transport_s1":0,
"Transport_s2":null,
"EMCS":0,
"EMCS_ARC":null,
"SAAD":0,
"SAAD_number":null,
"Exp_Declaration":0,
"Exp_DeclarationNumber":null,
"UI_Type":1,
"upUIs":[
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"LESTCC0y9tZLuIHVT79qJ21071209"
],
"aUIs":[],
"Dispatch_comment":"",
"Message_Type":"EDP"
}
----------------------------------------------------------890ms
===========================================================
Odpověď:
===========================================================
TT kód: /5RLESTC"C0y9tZLuIHVT79qJ21071209
922ms
----------------------------------------------------------{
"Code": "1058702d-9205-5c99-bfbc-d0c23e634bda",
"Message_Type": "EDP",
"Error": 1,
"Errors": [
{
"Error_Code": "UI_NOT_EXIST",
"Error_Descr": "ERROR: The field 'upUIs' must contain elements that are already recorded.",
"Error_InternalID": null,
"Error_Data": "LESTCC0y9tZLuIHVT79qJ21071209"
}
],
"Checksum": "59dbcbc6e9e7ea0d4a492bc55cb176a6"
}
----------------------------------------------------------922ms
HTTPKod2:[400]
===========================================================
... celková doba odeslání jednoho TT kódu byla 922ms

2021.10.12a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3050 - TT - odesílání jednotlivých zpráv
- pokud se TT kódy odesílají jednotlivě,
je ve sloupci NazevPartnera před názvem
uvedena hvězdička *
upraveno
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2021.10.11a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3050 - TT - odesílání jednotlivých zpráv
- postup nastavení:
- v Servis / 1. Program / Track and Trace:
- zaškrtněte pole Odesílat TT kódy jednotlivě
implicitně nezaškrtnuto
parametr je lokální (červený)
- můžete nastavit zpoždění mezi odesílanými
zprávami v milisekundách v poli
Zpoždění ms mezi odesílanými zprávami
implicitně nastaveno 1 ms
parametr je globální
- ukončete program
- znovu spusťte program
- v okně Přihlášení je vpravo dole při
zapnutém odesílání TT kódů zobrazeno:
TT jednotlivě
- ve spuštěném programu je stejný údaj zobrazen
v F12 - Globální funkce vpravo nahoře
- popis
- do sloupce HttpKod2 se zapíše výsledek
poslední odeslané zprávy
- pokud se TT kódy odesílají jednotlivě,
je ve sloupci NazevPartnera před názvem
uvedena hvězdička *
- v záložce Zpráva a Odpověď jsou za sebou
zapsány viditelně odděleně jednotlivé
odeslané zprávy
- HttpKod2 odeslaného TT kódu je uveden
vždy na konci odpovědi v záložce Odpověď
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- pokud doklad obsahuje pouze jediný TT kód,
odešle se standardním způsobem
- při uzavření dokladu po odeslání všech
TT dokladů je zobrazeno okno se zprávou:
Track and Trace zpráva byla odeslána po
jednotlivých TT kódech
obsluha MUSÍ při uzavření dokladu na zobrazení
této zprávy POČKAT!
- v záložce Zpráva je vždy na začátku odesílané
zprávy uveden odesílaný TT kód (bez konverze)
a čas počítače v milisekundách
na konci zprávy je uveden čas počítače v
milisekundách
odečtem těchto časů lze zjistit dobu trvání
operace
- v záložce odpověď je vždy na začátku odesílané
zprávy uveden odesílaný TT kód (bez konverze)
a čas počítače v milisekundách
na konci zprávy je uveden čas počítače v
milisekundách
odečtem těchto časů lze zjistit dobu trvání
operace
na konci zprávy je uveden HTTPKod2 (202/400/...)
určující přijetí TT kódu na serveru
- Příklad v záložce Zpráva:
===========================================================
TT kód: 010403060019768421FMWHAAKEDJ6P24002164594
79648343ms
----------------------------------------------------------{
"EO_ID": "LESTCA9LY1SHA",
"F_ID": "LESTCB0UDY95P",
"Message_Time_Long":"2021-10-12T08:53:38Z",
"Event_Time":"21101208",
"Product_Return": 0,
"UI_Type":2,
"upUIs":[],
"aUIs":[
"04030600197684FMWHAAKEDJ6P"
],
"Arrival_Comment": "",
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"Message_Type": "ERP"
}
----------------------------------------------------------79648343ms
===========================================================
===========================================================
TT kód: 0104030600197837216ZGKVNSNPTD224002164598
79649109ms
----------------------------------------------------------{
"EO_ID": "LESTCA9LY1SHA",
"F_ID": "LESTCB0UDY95P",
"Message_Time_Long":"2021-10-12T08:53:39Z",
"Event_Time":"21101208",
"Product_Return": 0,
"UI_Type":2,
"upUIs":[],
"aUIs":[
"040306001978376YGKVNSNPTD2"
],
"Arrival_Comment": "",
"Message_Type": "ERP"
}
----------------------------------------------------------79649109ms
===========================================================
===========================================================
TT kód: 010403060019768421FMWHAAKEDJ6P24002164594
79819828ms
----------------------------------------------------------{
"EO_ID":"LESTCA9LY1SHA",
"F_ID":"LESTCB0UDY95P",
"Message_Time_Long":"2021-10-12T08:56:30Z",
"Event_Time":"21101208",
"Destination_ID1":"2",
"Destination_ID2":"LESTCES9C3430",
"Destination_ID3":null,
"Destination_ID4":null,
"Destination_ID5":"137710 - Hruska 710 / Jeremenkova,O.- Vit",
"Transport_mode":"0",
"Transport_vehicle":"n/a",
"Transport_cont1":0,
"Transport_cont2":null,
"Transport_s1":0,
"Transport_s2":null,
"EMCS":0,
"EMCS_ARC":null,
"SAAD":0,
"SAAD_number":null,
"Exp_Declaration":0,
"Exp_DeclarationNumber":null,
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"UI_Type":2,
"upUIs":[],
"aUIs":[
"04030600197684FMWHAAKEDJ6P"
],
"Dispatch_comment":"",
"Message_Type":"EDP"
}
----------------------------------------------------------79819828ms
===========================================================
===========================================================
TT kód: 0104030600197837216ZGKVNSNPTD224002164598
79820562ms
----------------------------------------------------------{
"EO_ID":"LESTCA9LY1SHA",
"F_ID":"LESTCB0UDY95P",
"Message_Time_Long":"2021-10-12T08:56:31Z",
"Event_Time":"21101208",
"Destination_ID1":"2",
"Destination_ID2":"LESTCES9C3430",
"Destination_ID3":null,
"Destination_ID4":null,
"Destination_ID5":"137710 - Hruska 710 / Jeremenkova,O.- Vit",
"Transport_mode":"0",
"Transport_vehicle":"n/a",
"Transport_cont1":0,
"Transport_cont2":null,
"Transport_s1":0,
"Transport_s2":null,
"EMCS":0,
"EMCS_ARC":null,
"SAAD":0,
"SAAD_number":null,
"Exp_Declaration":0,
"Exp_DeclarationNumber":null,
"UI_Type":2,
"upUIs":[],
"aUIs":[
"040306001978376YGKVNSNPTD2"
],
"Dispatch_comment":"",
"Message_Type":"EDP"
}
----------------------------------------------------------79820562ms
===========================================================
- Příklad v záložce Odpověď:
===========================================================
TT kód: 010403060019768421FMWHAAKEDJ6P24002164594
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79648359ms
----------------------------------------------------------{
"Code": "491269b1-7260-5120-aead-987487af02c2",
"Message_Type": "ERP",
"Error": 1,
"Errors": [
{
"Error_Code": "UI_NOT_EXIST",
"Error_Descr": "ERROR: The field 'aUIs' must contain elements that are already recorded.",
"Error_InternalID": null,
"Error_Data": "04030600197684FMWHAAKEDJ6P"
}
],
"Checksum": "1b19a5062190e105d1a0ac735b818ad7"
}
----------------------------------------------------------79648359ms
HTTPKod2:[400]
===========================================================
===========================================================
TT kód: 0104030600197837216ZGKVNSNPTD224002164598
79649140ms
----------------------------------------------------------{
"Code": "51afa1e8-fd20-592d-9755-9fbb79233f93",
"Message_Type": "ERP",
"Error": 1,
"Errors": [
{
"Error_Code": "UI_NOT_EXIST",
"Error_Descr": "ERROR: The field 'aUIs' must contain elements that are already recorded.",
"Error_InternalID": null,
"Error_Data": "040306001978376YGKVNSNPTD2"
}
],
"Checksum": "cfa99447c5646acdb29ab7fcf73a1eb3"
}
----------------------------------------------------------79649140ms
HTTPKod2:[400]
===========================================================
===========================================================
TT kód: 010403060019768421FMWHAAKEDJ6P24002164594
79819890ms
----------------------------------------------------------{
"Code": "a37540f5-56ae-5e92-b792-c2d83901957d",
"Message_Type": "EDP",
"Error": 1,
"Errors": [
{
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"Error_Code": "UI_NOT_EXIST",
"Error_Descr": "ERROR: The field 'aUIs' must contain elements that are already recorded.",
"Error_InternalID": null,
"Error_Data": "04030600197684FMWHAAKEDJ6P"
}
],
"Checksum": "4750388b067c6c382a53135f29bbbaec"
}
----------------------------------------------------------79819890ms
HTTPKod2:[400]
===========================================================
===========================================================
TT kód: 0104030600197837216ZGKVNSNPTD224002164598
79820609ms
----------------------------------------------------------{
"Code": "c28b2906-e220-5c43-8541-1b820be9595e",
"Message_Type": "EDP",
"Error": 1,
"Errors": [
{
"Error_Code": "UI_NOT_EXIST",
"Error_Descr": "ERROR: The field 'aUIs' must contain elements that are already recorded.",
"Error_InternalID": null,
"Error_Data": "040306001978376YGKVNSNPTD2"
}
],
"Checksum": "2891ba28a5658d54f51b174b7b925ad8"
}
----------------------------------------------------------79820609ms
HTTPKod2:[400]
===========================================================

2021.10.05b / 01:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3350 - TT - snímané kódy se značkou v závorkách
2700 - TT - úprava pro změnu nastavení HW snímačů TT kódů
2420 - Vratka cigaret BAT
- lze snímat jak původní TT kódy bez úpravy snímače TT kódů
tak kódy se značkami (x) po úpravě snímače TT kódů
lze tedy nasadit na všech počítačích s TT
- postupně prosím po ověření na jednom PC s TT přejděte na
úpravu snímačů, konverze TT kódu pro Router je provedena 100%
podle značek
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- příklady TT kódů se značkami:
(01)08595234381206(21)75X3Y27P3MZL(240)FW001560.09
na Router se odešle kód za značkami (01) a (21), tedy:
0859523438120675X3Y27P3MZL
- příklad kódu 5RLESTC - úprava:
5RLESTC:CAcetwbTMMOi36CU21073004
na Router se odešle kód:
LESTCCAcetwbTMMOi36CU21073004
- konverzi TT kódu lze ověřit v Dashboard TT v záložce test
sejmutý TT kód se zadá do horního pole a stiskne se =>,
konvertovaný TT kód se zobrazí ve spodním poli
- dřívější vratka BAT
proběhla by správně, kdyby byla dříve dostupná úprava snímače
TT kódů s jednoznačnou konverzí TT kódu

2021.09.30a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
003) 3200 - TT - popis Dashboard TT
- FAQ - Popis DashBoard Track and Trace
004) 3160 - TT - u výdeje test EAN z TT na zahřívaný tabák - nepovolit TT
- v kartě zboží v záložce Spotřební daň doplněn
Typ spotřební daně:
36 - zahřívané tabákové výrobky
v poli Int32_12 hodnota 19
nastavena spotřební daň od 1.2.2021: 2.721 Kč/g
- pro tento typ SD nelze zadat TT kód, je ignorován
po zaznění sirény
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FAQ - Popis DashBoard Track and Trace
- Servis / DashBoard - Track and Trace
- zobrazuje všechny doklady, které mají připojeny nasnímané TT kódy
při uzavření dokladu se vygeneruje TT zpráva na Router s TT kódy
- zobrazeny jsou data tabulky HR__TT11
- na OV lze zobrazit i data z archivovaných HR__TT11 tabulek z HK a UB
archivovanou tabulku HR__TT11 z HK přejmenujte na: HR__TTHK
archivovanou tabulku HR__TT11 z UB přejmenujte na: HR__TTUB
přejmenované tabulky TT11 potom v OV umístěte na server skladu,
jejich aktuálnost závisí na jejich poslední aktualizaci z VO HK a UB
- v okně Dashboard TT potom zvolte zdroj dat
- uprostřed obrazovky - Sklad: OV / HK / UB
pod volbou je je zobrazen Počet vět v tabulce TT11
a jméno použité tabulky
- volbou parametrů v okně lze zobrazené věty omezit
- Druh dokladu:
všechny / PL / CA / DL / FA / HO / VP / VR / jiné
- HTTP kód:
vše / 202 / 299 / 400 / 403 / 500 / prázdné / jiné / <>202
- PocetKoduTT:
vše / 1+ / 1 / 2-10 / 11-50 / 51-100 / 101-200 / 201+
- Sklady VO:
90710 - VO OV
90715 - VO UB
90725 - VO HK
90720 - drogerie OV
ostatní
- Dodavatelé:
30562 - BAT
35225 - DC
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35334 - IT
30127 - JT
35360 - PM
- Verze programu
- ERP - příjem
EDP - výdej
EPA - SSCC
- Vratka
- VP 137xxx
- Dodavatel xxxxx
- Datum OD
- Řazeni DESC ... obrácené pořadí - lze zvolit:
VetaAutoInc
ZmenaVerze
DatumUzavreni
HttpKod2
PocetKoduTT
CisloPartnera
- Okno Dashboard TT má několik záložek:
- Zprávy Track and Trace
- výše popsané
- Zpráva
- Odpověď
- TT kódy
- nasnímané TT kódy - bez konverze
- Tisk
- tisknou se věty, které jsou omezeny jak je výše
popsané
- lze omezit, které informace se tísknou:
TT kódy
TT zprávy
TT odpověď
SSCC ... při zaškrtnutí se tiskne pouze seznam
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SSCC kódů z vybraných vět (dokladů)
- lze omezit počet vět (od poslední):
vše / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 /
2000 / 5000 / 10000 / 20000
implicitně se tisknou informace z 1000 vět
- Test
- Konverze TT kódů:
- do horního pole se zadají nasnímané TT kódy
- po stisknutí => se v dolním poli zobrazí jejich
konvertované tvary, které se odesílají v
TT zprávách na Router
- OdesliZpravuJSON21
- ruční odeslání ručně vytvořené TT zprávy
(zadá se do horního pole)
- po stisknutí OdesliZpravuJSON21 se v dolním poli
zobrazí odpověď Routeru
- slouží pro testování a pro ruční odeslání vratek

2021.09.16a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3150 - TT - seznam přijatých a nepřijatých SSCC kódů z TT11

FAQ - Track and Trace - data HK+UB v OV
1) tabulku HR__TT11 z UB přejmenujte na HR__TTUB
a umístěte do adresáře serveru
2) tabulku HR__TT11 z HK přejmenujte na HR__TTHK
a umístěte do adresáře serveru
3) v TT Dashboard zvolte data VO ve Sklad: OV/HK/UB
data OV jsou živá, data UB+HK odpovídají použité
záloze
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FAQ - Track and Trace - postup pro seznam SSCC kódů
0) od verze programu 2021.09.16a
1) Servis / Dashboard Track and Trace
2) zaškrtnu: ERP - příjem
3) nastavím datum na: 1.1.2021
a zaškrtnu Datum OD
4) zvolím Sklad: OV/HK/UB
5) zaškrtnu jednoho z dodavatelů:
30562 - BAT
35225 - DC
35334 - IT
30127 - JIT
35360 - PM
6) přepnu se do záložky: Tisk
7) zaškrtnu: SSCC
8) Počet vět zvolím: vše
9) spustím Tisk
10) příklad výstupu:
00185942008100735113 202 PLL8307
00185942008100735144 202 PLL8307
00185942008100726890 202 PLL8092

2021.09.15a / 00:00
003) 3130 - TT chyby česky
- český popis Error Code se zobrazí v potvrzovacím okně po odeslání
TT zprávy s nepřijatými TT kódy

2021.09.13a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3110 - TT - u příjmu pro chybu 400 neuzavřít PL
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pokud se příjmový doklad s TT kódy při uzavření dokladu neodešle správně
(HTTP kód 202), po potvrzení se zobrazí informační okno s informací,
že příjmový doklad nebyl uzavřen
003) 3120 - TT - v okně po příjmu zobrazit chybu
chyba TT zobrazena

2021.09.09a / 00:00
007) 3010 - TT - uzavření příjmu - zobrazit info o komunikaci s Routerem
- po uzavření dokladu a odeslání TT zprávy se zobrazí potvrzovací okno
Track and Trace zpráva odeslána v pořádku [202].
nebo
Chyba při odeslání Track and Trace zprávy [400]!
008) 3020 - TT - uzavření výdeje - zobrazit info o komunikaci s Routerem
- po uzavření dokladu a odeslání TT zprávy se zobrazí potvrzovací okno
Track and Trace zpráva odeslána v pořádku [202].
nebo
Chyba při odeslání Track and Trace zprávy [400]!

2021.05.28a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2185 - Vratka cigaret

2020.05.24a / 00:00
002) 1700 - SKL - Rozšíření skladu cigaret
- v kartě zboží vedle zaškrtávacího pole Mléčka doplněno nové zaškrtávací
pole
Tabák
při zaškrtnutí je zboží přiřazeno ke skladu tabáku pro odlišení skladu
při importu objednávky
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upraveno v celém programu tam, kde se pracuje s Mléčka
můžete nastavit pro odpovídající zboží

FAQ - SQL pro seznam zboží Mléčka/Tabák:
Mléčka: Int32_05 = 1
Tabák: Int32_05 = 2
SELECT
Cislo,
Nazev,
MJ,
Skupina,
ZasobaMJ,
ZasobaKc,
Int32_05 AS Mlecka1Tabak2
FROM
HR__Z201
WHERE
(Int32_05<>0)
---------------------------------------------------

2020.05.22c / 09:00
000) Kompletní distribuce
001) 2003 - TT - CSV generovani
- tvar generovaného souboru nebyl i přes dotazy nijak upřesněn ani ověřen u dodavatelů
- funkce dostupná v:
Servis / Dashboard -Track and Trace / záložka TT kódy - vlevo dole tlačítko:
Export TT kódů do souboru
vpravo vedle tlačítka je uveden generovaný soubor CSV
pro zvolený doklad v záložce Zprávy Track and Trace
- příklad tvaru CSV souboru:
"0104030600232507213000917953013000824002176872"
"0104033100003646215WS2Z3L3F3HC24014527921"
"01085940107400912163630DD20066679230024010085022"
"010859401181284121YT5G7J5U6V1H24014417809"
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"010859523436923521EBD66V9Q0J5H240FA052390.18"
"LESTCdiDvewXrP1bA74Oz20013117"

2020.05.06a / 00:00
001) Track and Trace
- možnost pořízení krabiček po zadání lomítka / před sejmutý TT kód nebo po zaškrtnutí pole
Krabička
nyní kompletní - i pro příjmový doklad - typ zprávy ERP
001) Track and Trace
- doplněny možnosti omezení rozsahu zobrazených a tisknutých TT vět
pro analýzu zpráv TT
003) Track and Trace
- doplněna možnost pořízení krabiček po zadání lomítka / před sejmutý TT kód nebo po zaškrtnutí
pole Krabička
- zatím pro výdajový doklad - typ zprávy EDP

2020.04.06a / 00:00
001) Track and Trace
- při sejmutí EAN po 3 sirénách focus správně na vstupním poli

2020.04.03a / 00:00
001) Track and Trace
- sejmutý kód TT by měl být delší než 14 znaků
při sejmutí kódu kratšího se tento kód považuje za chybně sejmutý EAN
a ozve se 3x siréna
žádné hlášení na obrazovce se nezobrazuje
následně by měl být sejmut správný TT kód
- upravena konverze TT kódu začínajícího na 0403
- ve větě EDP/výdej se do pole Destination_ID2 uloží údaj bez mezer
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- pokud skener TT kódů vrátí text: "--www", není zapsán a ozve se siréna

2020.03.30a / 00:00
001) Track and Trace od 1. dubna 2020
- nainstalujte prosím na všechny počítače, na kterých se pracuje s TT na všech 3 VO

2019.09.13a / 00:00
001) Track and Trace - uživatel 112016
002) V okně TT doplněna funkce
Test na doklad
v okně uprostřed dole
- v kartě testovaného zboží musí být zaškrtnuto
Track and Trace a zboží musí být ve skupině 7777
- jediné, co lze srovnávat, je číslo zboží, které je uvedeno v řádku dokladu a lze je
odvodit z EANu odvozeného z TT kódu
- z některých sejmutých TT kódů nelze získat EAN
- může se jednat o chybně sejmuté TT kódy
nebo TT kódy, z nichž nelze EAN odvodit
- u takovýchto TT kódů by bylo vhodné při jejich
sejmutí ověřit jejich zdroj přímo na balení
cigaret
- v tomto případě je v sestavě uvedeno:
Př.:
21003982163B49HH14386879830024010077912 ... neobsahuje EAN
- může také dojít k tomu, že EAN odvozený z TT
kódu neexistuje v číselníku čárkových kódů
- v tomto případě je v sestavě uvedeno:
Př.:
0108595234361130217YKZ42XL8P8W240FW001560.06 ... EAN[8595234361130] neexistuje
- seznam takovýchto TT kódů je uveden na začátku
sestavy
- testováno na Doklad na vlastní prodejnu 111386,
ke kterému byl k dispozici i soubor s TT kódy
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\DATA\VPJ111386.txt, doklad byl "modrý"
- Postup
- v Seznam dokladů klik na doklad číslo 111386
- Track and Trace / F4
- Test na doklad ... uprostřed dole v okně
Př. sestavy:
Track and Trace - Test na doklad
Strana :
1
Doklad:[111386/HRJ8Y_VP]
0104030600233320213291488932233015424002176916 ... EAN[4030600233320] neexistuje
0104030600233382213291280942160647324002176919 ... EAN[4030600233382] neexistuje
0104030600233382213291280942160650124002176919 ... EAN[4030600233382] neexistuje
0104030700127390213291094945192356524002176795 ... EAN[4030700127390] neexistuje
0108595234361130217YKZ42XL8P8W240FW001560.06 ... EAN[8595234361130] neexistuje
01085956821003982163B49HH14386880330024010077912 ... EAN[8595682100398] neexistuje
01085956821054472155089HR07240253930024010082051 ... EAN[8595682105447] neexistuje
042210GYA6WMYC9CZ240FA054910.10 ... EAN[42210GYA6WMYC] neexistuje
21003982163B49HH14386879830024010077912 ... neobsahuje EAN
Čís. zboží Název zboží
Mnozstvi MJ Egalizace Počet TT
===========================================================================
=======
86182 West V89 DUO
20.00
10.00
1.00 ... nesedí počet TT kódů
86095 Petra V90.Klasik červ.RCB 20
20.00
10.00
1.00 ... nesedí počet TT kódů
86091 Viceroy V90 spec. Červené
0.00
10.00
1.00 ... k TT kódu není řádek
86486 West Red 30g tabák
10.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód
86847 RGD Red V111 30g tabák
10.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód
86142 Viceroy V90.Spec.100 červená
10.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód
86111 Rothmans V84.Demi ClickofLond/T
20.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód
86223 P+S V87 Blue KS
10.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód
86123 Viceroy V88. Clasic Blue
10.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód
86227 P+S V88 Duo White
20.00
10.00
0.00 ... k řádku není TT kód

2019.06.30a / 00:00
002) Track and Trace Dashboard
- doplněno omezení vět TT podle HttpKod2
vše
202
299
400
403
500
jiné
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- doplněno omezení podle druhu dokladu VR
- změna pořadí zobrazených sloupců

2019.06.14a / 12:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) TT - upravena konverze nasnímaných TT kódů do tvaru pro TT zprávy
- TT kódy začínající jinak než 01 nebo 00 se ponechávají v původním tvaru a jejich
konverzi je nutné řešit individuálně po ověření u dodavatele
Př.:
sejmutý TT kód:
859568210642010632120192163B49EZ08596012350024010082072913055285
jeho konverze do správného tvaru pro TT zprávu:
0859568210642063B49EZ085960123500
sejmutý TT kód:
210612310632120192163639E304561045350024010081957913064983
jeho konverze do správného tvaru pro TT zprávu:
0859568210612363639E3045610453500
podobně kódy začínající 01, které neobsahují sekci (21) se při konverzi nemění

2019.06.12a / 08:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) TT - upravena konverze nasnímaných TT kódů do tvaru pro TT zprávy
002) TT - upravena funkce Servis / Track and Trace - Dashboard

2019.06.06b / 15:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) Při uzavření dokladu s TT kódy a odeslání TT zprávy se nezobrazí okno s hlášením

2019.06.06a / 09:00
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000) Pouze pro uživatele 112016
001) SPZ se automaticky zapíše do TT věty při odesílání zprávy TT
002) Dashboard Track and Trace
- upraveno pořadí sloupců
003) Úprava TT kódů odesílaných v TT zprávách
bere se:
3,14 ... GTIN
ignoruje se sekce 10 v délce 10 znaků (včetně 10)
text mezi 21 a 240 ... Serial number

2019.06.02a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) Hlavička skladového dokladu - pole Auto
- po kliknutí do pole Auto, nabo když je pole Auto aktivní, lze použít klávesy:
F9 - pro výběr podle čísla auta
F10 - pro výběr podle SPZ
- upraveno - zápis do Hlavičky skladového dokladu
002) Servis - Dashboard Track and Trace
- věty řazeny sestupně podle pořadí
- u správně odeslané TT věty/zprávy je ve sloupci HttpKod2 uvedeno 200,
hodnota 403 značí problém s odesláním
003) Na jednom dokladě s cigaretami NELZE kombinovat nově přijaté cigarety s prodejem
starších zásob - zpráva by nebyla odeslána, protože starší TT kódy v systému TT
neexistují, stačilo by použít i jen 1 starší TT kód na cigaretách

2019.06.01a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) V okně Track and Trace lze zadat 18-ti místný SSCC kód, obecně libovolný čárkový kód
s minimálním počtem sejmutých znaků 17
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nelze použít při snímání řádků skladového dokladu, v tomto případě musí mít sejmutý
kód minimálně 30 znaků a SSCC kód tak nelze zadat
002) Okno Track and Trace
vedle tlačítka Zruš TT kód doplněno zaškrtávací pole Zruš všechny TT kódy
po zaškrtnutí a stisknutí Zruš TT kód dojde ke zrušení všech TT kódů
003) Okno Track and Trace
- nahoře doplněn velkým fontem Počet kódů TT
004) Hlavička skladového dokladu - pole Auto
- po kliknutí do pole Auto, nabo když je pole Auto aktivní, lze použít klávesy:
F9 - pro výběr podle čísla auta
F10 - pro výběr podle SPZ

2019.05.21a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
001) TT - zrušeno oznamovací okno Soubor pro doklad [...] neexistuje ...
002) TT - řádky skladového dokladu
- doplněna blokace pořízení řádku s trojnásobnou sirénou:
NELZE pořídit zboží Track and Trace:[1] pro partnera:[12345/Test]
bez Kód HS:[] nebo Kód zařízení:[]
v kartě zboží/Uživatel MUSÍ být pro zboží zaškrtnuto pole Track and Trace

2019.05.20a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
000) TT - První ostrá verze pro produkční prostředí Track and Trace
- může se v budoucnu měnit
001) Data o TT jsou uložena v tabulce HR__TT11
002) Okno Track and Trace
- nesmí být pro stejný doklad otevřeno současně na více počítačích
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003) Okno Track and Trace
- doplněna funkce
Zruš TT kód
po potvrzení je aktivní kód ze seznamu kódu - modrý - zrušen
je nutné používat opatrně, omylem zrušený kód není možné vrátit
zpět, pouze ho znovu ručně zadat nebo sejmout
oprávnění:
8891 Sklad - Trash and Track - Zruš TT kód
004) Okno Track and Trace
- kódy jsou v seznamu TT kódů řazeny setříděně, aby byly vizuálně patrné
duplicity
- duplicity TT kódů se odstraní automaticky při uzavření okna Track and Trace,
kdy se generuje TT zpráva podle typu dokladu, ale neodesílá se, odešle
se až po uzavření dokladu
005) TT zprávy se odesílají při uzavření dokladu při tisku i tisku Win
- uzavírat skladové doklady JE NUTNÉ v seznamu skladových dokladů, ne vřádcích dokladu
- je nutné vyčkat dokončení operace odeslání TT zprávy a zobrazení oznamovacího okna
v případě, že doklad obsahoval TT kódy a při uzavření dokladu se odesílá TT zpráva
006) Okno Dashboard / Zprávy Track and Trace
- ve sloupci HttpKod2 je uveden stav odeslání TT zprávy
202 - zpráva byla v pořádku odeslána a potvrzena
400 - ve zprávě je nějaká chyba
- v neděli dne 19.05.2019 se u věsch odeslaných zpráv vratí HTTP kód 400
s chybou, která znamená, že použité TT kódy neexistují nebo nejsou aktivní
007) Pokud jsou ve skladovém dokladu TT kódy, obsluha MUSÍ v seznamu skladových dokladů
stisknout Track and Trace / F4 pro vytvoření TT zprávy
008) Transakční zprávy - objednávka, faktura, platba se zatím neodesílají
čekám na upřesnění zadavatele o jejich obsahu
009) Úspěšnost odeslání TT zprávy sledujte v:
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Servis / Dashboard - Track and Trace
v záložkách je ke zvolené TT větě dostupná odeslaná TT zpráva i přijatá odpověď
se seznamem chyb

2019.05.16a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
000) TT - Pracovní verze
- může se v budoucnu měnit
001) Doplněn denní log Track and Trace
Př.:
\LOG\LOGTT-2019-05-16.txt
002) V případě problémů s TT budu pro vyřešení
nutně potřebovat:
a) aktuální tabulku HR__TT01.nx
b) denní TT log z počítače, na kterém
k problému došlo
Př.:
\LOG\LOGTT-2019-05-16.txt
c) poslední 2 logy programu
d) poslední aktuální *.elf soubor
003) Velmi stručný postup:
- pořiďte skladový doklad
- v něm můžete, ale i nemusíte zadávat
dlouhé TT kódy
- pro tento doklad v Seznamu dokladů
stiskněte Track and Trace / F4
- zobrazí se okno Track and Trace
- jsou zobrazeny důležité informace
- informace zobrazené červeně ve žlutém
poli je nutné doplnit
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- do vstupního pole lze snímat dlouhé
TT kódy
- po Esc se vše zapíše do tabulky HR__TT01
a při opětovném zobrazení okna
(i na jiném počítači, např. admina)
zobrazí
- ke generování a odesílání TT zpráv zatím
nedochází
- nyní obsluhy PC mohou cvičit práci
s TT kódy
za doklad s TT kódy je nutné na stejném
počítači VŽDY stisknout
Track and Trace / F4
aby se údaje TT uložily do tabulky

004) V okně Track and Trace
- zobrazeno SPZ auta zadané volbou auta
v hlavičce dokladu
- pokud Auto v Hlavičce skladového dokladu
není zvoleno, je zobrazen červený text:
... Zvolte v Hlavičce dokladu Auto!
005) při uzavření dokladu nesmí být v okně
Track and Trace zobrazena čádná informace
červeně ve žlutém poli
006) TT zpráva se bude generovat v okně
Track and Trace a uloží se do tabulky
HR__TT01 spolu s dalšími informacemi
007) k odeslání zprávy dojde při uzavření dokladu
obsluha MUSÍ počkat na dokončení odeslání
TT zprávy z dokladu s TT kódy
takových dokladů je denně cca. 60

2019.05.08a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
000) TT - Pracovní verze
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- může se v budoucnu měnit
001) Okno Trash and Track
- doplněna možnost snímání dlouhých TT kódů
- ukládají se do stejného souboru jako při sejmutí v dokladu

2019.05.07a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
000) TT - Pracovní verze
- může se v budoucnu měnit
001) Pokud se v řádku Přijímacího listu sejme
dlouhý TT kód, ke kterému není nastaven EAN
a číslo zboží, je v okně po Siréně zobrazen text:
EAN neexistuje! Zajistěte doplnění nového
zboží a v dokladu pokračujte.
ve výdajovém dokladu se ozve pouze Siréna
a řádek se do dokladu nedoplní, stejně
jako doposud při zadání neznámého EANu nebo
čísla zboží
předpokládá se, že pokud se má na základě
dlouhého TT kódu tabákový výrobek vydat,
musí již existovat na skladě a musí již
tak být přijat a doplněn jeho EAN a číslo
zboží
002) při snímání dlouhého TT kódu zboží by
obsluha měla zajistit, aby nemohl být sejmut
dvakrát
mimo velkého problému v systému Track and Trace,
který ani nevím, jak řešit (dá se odvolat
opakovaně zaslaná zpráva, nikde jsem ale
neviděl možnost odvolat opakovaně zadaný
řádek na dokladu), by to znamenalo, že na dokladě
a tedy i množstevně a finančně bude řádek
2x - obsluha si takový případ MUSÍ hlídat,
stejně jako to měla dělat doteď při zadání
pomocí EAN
při generování TT zprávy za doklad já
zabezpečím, aby se 2x stejný TT kód neodeslal
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také doplním možnost nasnímat TT kódy až
do okna Track and Trash
003) podle některé informace od Vás dříve
doklady i z cigaretového skladu neobsahují
jen samé zboží s TT kódy, ale třeba i
žvýkačky a podobně, navíc mohou rok obsahovat
i starší tabákové výrobky bez TT kódu
to pak transakční zprávy TT nemají už vůbec
smysl, kdy částka za fakturu bude obsahovat
i jiné zboží a třeba TT zpráva platba na MO není
vůbec možná, protože si s vlastními prodejnami
a VO nefakturujete a třeba platba na prodejně
neexistuje, protože je součástí vyúčtování
prodejny za den
ověřte prosím (pokud se mi dnes neozve)
telefonicky u pana Šilera, jak to s těmi
transakčními zprávami je obecně a speciálně
u Vaších prodejen a VO

FAQ - TT - Co BUDE MUSET hlídat obsluha PC ve skladu cigaret
1) při sejmutí kódu zajistit, aby se sejmul
dlouhý TT kód, pokud je na balení TV (tabákového
výrobku) a nikoliv EAN13 kód
pokud by se místo dlouhého TT kódu sejmul EAN13,
balení TV by se nedostalo do evidence
Track and Trace a zpráva o jeho pohybu by se
neodeslala
2) pokud při sejmutí dlouhého TT kódu program hlásí,
že zboží neexistuje, je nezbytné stisknout
Esc, ukončit doklad a chybějící zboží doplnit
do číselníku zboží a číselníku EANů a potom
pokračovat v pořízení dokladu
jinak by se pohyb nového zboží nedostal do
Track and Trace
3) po stisknutí Track and Trace / F4 v seznamu
dokladů obsluha MUSÍ ověřit, že žádný z údajů
v pravé části okna není červený a všechny
údaje obsahují validní údaje
v opačném případě obsluha MUSÍ zajistit doplnění
chybějících údajů (ty červené) do konfigurace
ne karty partnera v aktuálním dokladu
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po doplnění obsluha znovu v seznamu dokladů pro
zvolený doklad stiskne Track and Trace / F4
a tuto činnost bude opakovat do té doby,
dokud bude některý z údajů červený nebo
nevalidní (např. bude obsahovat jen nějakou
nesmyslnou "výplň")
pokud bude některý z údajů červený, TT zprávu
nebude možné odeslat a mohlo by dojít k
nesplnění termínu odeslání zprávy

2019.05.06a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
000) TT - Pracovní verze
- může se v budoucnu měnit
001) TT - Okno Track and Trace (F4 ze seznamu dokladů)
- ke zvolenému dokladu zobrazeny údaje
nutné pro vygenerování TT zprávy
- všechny 4 údaje pro VO sklad a Doklad
musí být vyplněny
pro VO sklad v Konfiguraci
pro Doklad v kartě partnera
žádný údaj nesmí být uveden červeně ve
žlutém poli
- do pole SPZ bude dispečer v dalších verzích
programu doplňovat SPZ vozidla

2019.05.05a / 00:00
000) Pouze pro uživatele 112016
000) TT - Pracovní verze
- může se v budoucnu měnit
001) TT - V řádcích skladového dokladu doplněna
možnost zadat řádek pomocí dlouhého TT kódu
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- délka dlouhého TT kódu může být:
010403060019768421220RSZMJWDVK24002169710
41 znaků
0108595234361390212N3B3610KJ0C240FA073601.02
44 znaků
01085940107407632163B49DS15226039030024010067122
48 znaků
obecně 30-99 znaků pro budoucí rozšíření
13 znaků od 4. pozice TT kód obsahuje EAN13
zboží
- pokud zadávané zboží není v číselníku
zboží a současně číselníku EANů, zobrazí
se okno:
Zadejte číslo nového zboží
v tomto případě zmáčkněte Esc a nejprve
nový tabákový výrobek doplňte do číselníku
zboží a EANů a potom pokračujte v zadání
do stávajícího dokladu
- zboží s dlouhým TT kódem nemusí mít v
kartě zboží v číselníku zboží zaškrtnut
parametr Track and Trace, bere se podle
délky TT kódu (30-99 znaků)
- v případě, že je sejmut dlouhý TT kód,
zapíše se tento kód na konec souboru
do podadresáře DATA:
\DATA\TDRx..x
kde TD je typ dokladu = PL/FA/...
R je znak roku, pro 2019 je to J
x..x je číslo dokladu
z tohoto souboru se potom přeberou
nasnímané TT kódy do TT zprávy k odeslání
- řádek s TT kódem nesmí při zadání, t.j. sejmutí kódu
obsahovat žádnou hvězdičku
- každý TT kód je nutné snímat samostatně
002) TT - seznam skladových dokladů
- po stisknutí (nahoře vpravo):
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Track and Trace / F4
se otevře okno Track and Trace
a v záložce:
Nasnímané TT kódy
se objeví seznam nasnímaných TT kódů
v dokladu
cesta k importovanému souboru s TT kódy
je uvedena v okně dole
zatím je nutné použít na počítači, na kterém
byly TT kódy nasnímány

2019.05.04a / 00:00
001) Track and Trace
- Servis / Konfigurace / 1. Program, ...
- doplněna záložka Track and Trace
- doplněny parametry:
Kód HS ... příklad: LESTCA9LY1SHA
Kód zařízení ... příklad: LESTCB0UDY95P
Název ... příklad: Na Hrázi 3228/2, Ostrava - Martinov, 72300
Stát ... příklad: CZ
- můžete nastavit pro všechy VO
002) Track and Trace
- funkce pro Track and Trace jsou dostupné pouze pro uživatele 112016
- upraveny titulky obou oken

2019.05.03a / 00:00
001) Track and Trace
- kódy se budou snímat do okna Track and Trace ve funkci
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Sklad / Doklady / Seznam dokladů - Track and Trace / F4
oprávnění:
8889 Sklad - Trash and Track
- Servis / Dashboard - Track and Trace
- správa Track and Trace (obdobně jako u EET)
oprávnění:
8890 Servis / Dashboard - TT01

2019.04.25b / 09:00
001) T&T - Číselník partnerů - Karta partnera
pro zadání polí pro T&T do číselníku partnerů
jsem zvolil nepoužívaná pole:
Kód HS = Karta partnera / Účto + TT / Banka 2
Př.: LESTCA9LY1SHA, 13 znaků
Kód zařízení = Karta partnera / Účto + TT / Pobočka 2
Př.: LESTCB0UDY95P, 13 znaků
Obě pole jsou tak dostupná v SQL:
SELECT
Cislo,
Nazev,
Banka2 AS TT_P_KodHS,
Pobocka2 AS TT_P_KodZarizeni
FROM
HR__P200
002) T&T - Číselník zboží - Karta zboží
- v základní záložce Uživatel doplněno vpravo nahoře zaškrtávací pole
Track and Trace
zaškrtněte pro zboží sledované v Track and Trace (cigarety, ...)
zaškrtnutí odppovídá v SQL poli:
DPCTypCenoveSkupiny20
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s hodnotou 1
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPCTypCenoveSkupiny20 AS TT_Z_TrackAndTraceOK // 1=zaskrtnuto, 0=nezaykrtnuto
FROM
HR__Z201

20.130Track and Trace - Error Code
2021.12.27a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) TT
- Servis / Dashboard - Track and Trace
- doplněno zaškrtávací pole
EPA - SSCC
pro omezení zobrazených vět

2021.09.29a / 00:00
003) 3180 - TT - nové Error Code specifikace 1.4.4 do programu

FAQ - NEW Track and Trace Error Code 1.4.4 EN
===================================================
VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
Message identified by a Recallcode that has already
been processed successfully should be rejected.
All messages
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_SEQUENCE
The general sequence validation.
IRU – IRA- IDA- EUA- EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_EOID
Check if the EOID exists in the EU wide registry
ISU – ISA – IRU – IRA – IDA – EUA – EPA – EDP – ERP
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– ETL – EUD- EVR
--------------------------------------------------400
FID_MISMATCH
Related Control:
VAL_UI_FID_APP
Error Descr: the FID must match the FID specified
in the meta data of unique identifiers
Comment: UI application in this location is not
expected nor allowed as this location is not the
one of the 2.1 message.
Error Data: list of UI
===================================================

FAQ - NEW Track and Trace Error Code 1.4.4 CZ
===================================================
VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
Zpráva identifikovaná Recallcode, který již má
úspěšně zpracováno by mělo být odmítnuto.
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_SEQUENCE
Obecné ověření sekvence.
IRU- IRA- IDA- EUA- EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_EOID
Zkontrolujte, zda EOID existuje v registru v celé EU
ISU - ISA - IRU - IRA - IDA - EUA - EPA - EDP - ERP
- ETL- EUD- EVR
---------------------------------------------------------- 400
FID_MISMATCH
Související kontrola:
VAL_UI_FID_APP
Chyba popisu: FID se musí shodovat se zadaným FID
v metadatech jedinečných identifikátorů
Komentář: Aplikace uživatelského rozhraní v tomto umístění není
očekávané ani povolené, protože toto místo není
jedna ze zpráv 2.1.
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
===================================================

FAQ - Track and Trace Error Code 1.4.4 EN
===================================================
SECURITY_INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
401
Invalid or Expired security token
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Please note that in this case the code or internal
ID is not returned, as the message has not reached
the processing service yet.
--------------------------------------------------400
INVALID_REQUEST_FORMAT
This error is returned when at least one of the
mandatory fields are missing.
--------------------------------------------------VAL_SEC_HASH
Integrity check of the checksum
All messages
--------------------------------------------------VAL_SEC_TOKEN
Oauth Security Token validation
All messages
--------------------------------------------------VAL_MSG_JSON
JSON structure validation
All JSON messages
--------------------------------------------------VAL_MSG_XML
XML structure validation
All EPCS EDI messages
--------------------------------------------------VAL_MSG_TYPE
Message type validation
All messages
--------------------------------------------------VAL_FIE_MAN
Mandatory Field validation (per message type)
All messages
--------------------------------------------------VAL_FIE_FORMAT
Field format validation
All messages
--------------------------------------------------VAL_FIE_REF
Existence of correctly reference enumerations.
(As defined in data dictionary)
All messages
--------------------------------------------------VAL_MSG_DUPLICATE
Message payload already processed successfully by
the Router or Primary should be rejected.
IRU - IDA – EUA – EPA – EDP – ERP- ETL- EUD- EVR
– EIV – EPO – EPR
--------------------------------------------------VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
Message identified by a Recallcode that has already
been processed successfully should be rejected.
All messages
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VAL_UI_MULT_MSG
Multiple duplicate UI present in the messages.
For EPA (message 3.2), the validation on the parent
UI should also be performed in order to avoid
first level cyclical reference.
IRU - IDA – EUA – EPA – EDP – ERP- ETL- EUD- EVR
– EIV – EPO - EPR
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_APP
upUIs has been received as part of an IRU message.
This validation fails if the upUIs is not found and
has not been reported.
EUA - IDA
--------------------------------------------------VAL_UI_DUPLICATE_APP
UI validity
Check if the upUIs has already been applied to a
upUI(L)
EUA
--------------------------------------------------VAL_UI_FID_APP
Validation of the FID defined in the IRU message
(2.1).
EUA
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_UPUI
UI existence
upUI exists and has been successfully applied
EPA (Children) – EDP – ERP- ETL- EVR - EIV – EPO
- EPR
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_AUI
aUI existence
aUI has been aggregated (part of an EPA)
IDA –EPA (Children) – EDP – ERP- ETL- EVR - EIV
– EPO - EPR
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_UPUI_SEQ
UI validity
• upUI exists and has been successfully applied
• upUI has not been part of any deactivation
message.
EPA (Children) – EDP – ERP- ETL- EVR
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_AUI_SEQ
aUI validity
• aUI has been aggregated (part of an EPA)
• and has not been disaggregated (including
implicit disaggregation)
• nor deactivated.
IDA –EPA (Children) – EDP – ERP- ETL- EVR
--------------------------------------------------VAL_UI_EXPIRY
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2449

2450

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Validation that the application or the aggregation
date doesn’t exceed the 6 months period after the
code has been issued.
EUA, EPA
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_SEQUENCE
The general sequence validation.
IRU – IRA- IDA- EUA- EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_REACTIVATION
upUI(s) that has been deactivated should not allow
any application event (EUA).
EUA
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_DEACTIVATED
UI – presence of UI in a message after being
deactivated.
EPA – EDP – ERP- ETL- EUD- EVR - IDA
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_AGG_MULT
Validation that a parent UI has not been part of
any prior aggregation event (as parent) without
being part of a disaggregation event. This control
prevents the reuse of an aUI without prior
disaggregation.
EPA
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_DISAGG
Validation that an aUI has been disaggregated
cannot be part on any product movement prior of
being aggregated.
EDP - ERP – ETL - EVR
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_IMPLDISAGG
Validation that an aUI has been implicitly
disaggregated cannot be part on any product
movement prior of being part of an EUD message and
then aggregated.
EDP – ERP – ETL – EVR- EPA (Children)
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_AGG_FID
Validation that the aggregation and the
disaggregation events must happen at the same
facility (FID) where the products have been either
created or arrived.
EPA - EUD
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_ARRIVAL
Validation that a UI is part of a prior reported
dispatch or transloading event (EDP 3.3, ETL 3.5).
This validation concerns the sequence of events.
Exception: Imported products
ERP
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

(Product_Return = 0)
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_ARRIVAL_RETURN
Validation that a UI is part of a prior reported
dispatch or transloading event (EDP 3.3, ETL 3.5,
EVR 3.7) for the specified destination.
This validation concerns the sequence of events.
In this validation principle 5 doesn’t apply.
ERP (Product_Return = 1)
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_DISPATCH
Validation that a UI last location (FID) matches
the
source location (FID) of the dispatch event.
The UI must have been:
- Applied or aggregated on that specific location
(FID)
- Arrived on that location.
EDP
--------------------------------------------------VAL_EVT_24H
Validation that the Events are reported within 24
hours from the occurrence of the event.
This validation is performed on the Event Time
compared to the Record Time of the Primary
repository or the Router.
NOTE: this validation will be reduced to 3 hours
after 20 May 2028
This validation should not be blocking but rather
generating a warning to the sender system
EUA – EPA – EVR – EIV – EPO – EPR
--------------------------------------------------VAL_EVT_TIME
"Within 24 hours prior to the occurrence of the
event” rule for dispatch and trans-loading event
messages is a rule and the system shall reject
non-compliant messages. Control is based on the
“actual date – Event Time” time difference.
This validation should not be blocking but rather
generating a warning to the sender system
EDP – ETL
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_EOID
Check if the EOID exists in the EU wide registry
ISU – ISA – IRU – IRA – IDA – EUA – EPA – EDP – ERP
– ETL – EUD- EVR
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_FID
Check if FID, exists in the EU wide registry
ISU – IRU – ISA – IRA – IRU – EUA – EPA - EDP – ERP
– ETP – EUD - EVR
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_MID
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Check if MID, exists in the EU wide registry
ISU - IRU
--------------------------------------------------VAL_ENT_ACTIVE_EOID
Check if EOID is marked as active in the repository
IRU – IRA – IDA – EUA – EPA – EDP
– ERP – ETL – EUD- EVR
--------------------------------------------------VAL_ENT_ACTIVE_FID
Check if FID is marked as active in the repository
ISU – ISA – IRU – IRA – EUA – EPA
--------------------------------------------------VAL_ENT_ACTIVE_MID
Check if MID is marked as active in the repository
ISU – IRU
--------------------------------------------------VAL_ENT_REL_EOID_FID
Check if EOID FID relation is defined in the EU
wide registry
IRU - IRA
--------------------------------------------------VAL_ENT_REL_ FID_MID
Check if FID MID relation is defined in the EU
wide registry
IRU - IRA
--------------------------------------------------VAL_RECALL_EXIST
Check if RecallCode exists
RCL
--------------------------------------------------VAL_RECALL_LAST
Check if for all UIs related to the event
identified by RecallCode is the very last
unrecalled event occurred on all such UI including
related implicitly disaggregated parents.
RCL
--------------------------------------------------401
INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
Related control:
VAL_SEC_TOKEN
Error Descr: The incoming token is not valid or
expired
Comment: The security token has expired and should
be renewed.
--------------------------------------------------400
FAILED_VALIDATION
Related control:
VAL_FIE_REF
VAL_MSG_XML
Error Descr: The field <XXX> should contain a
valid <YYY>
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Error Descr for Circular Reference issue: The
message contains UI values that form a circular
reference
Eg: The value for the field Aggregation_Type (XXX)
is not in the defined set of values for
AggregationType (YYY) (1 2 or 3)
Comments:
The values must match the values included in the
set defined in the Data Dictionary.
Concerning circular reference error: the UI
mentioned in the event message is a parent of
another UI present in the same message.
--------------------------------------------------400
REQUIRED_FIELD_FAILED_VALIDATION
MAX_LENGTH_FAILED_VALIDATION
MIN_LENGTH_FAILED_VALIDATION
ENTRY_LENGTH_FAILED_VALIDATION
When one or multiple fields do not contain valid
format
Related controls:
VAL_FIE_MAN
VAL_MSG_JSON
Error Descr: The field <XXX> is required.
VAL_FIE_MAN:
Data missing in Mandatory field.
Eg: field = “”
VAL_MSG_JSON:
Missing mandatory field.
Eg: field = null or not present in the JSON
--------------------------------------------------400
INVALID_MESSAGE_TYPE
When the field “Message_Type” is out of the defined
list.
Related control:
VAL_MSG_TYPE
Error Descr: Message type is unknown
Comment: The type of Message you are using is not
present in the Data Dictionary.
--------------------------------------------------400
INVALID_SIGNATURE
Invalid signature
Related control:
Error Descr: Hash information not matching the
message signature
VAL_SEC_HASH
Comment: The validation of the HASH of the body of
the message doesn’t match the transmitted HASH
information in the header X-OriginalHash.
--------------------------------------------------400
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MAX_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Related control:
VAL_MSG_JSON
Error Descr: The field <XXX> should be a value with
maximum length of <Y>
Error Data: Field value
Comment: The message doesn’t follow the
specifications defined in the Data Dictionary.
The number of characters must remain under the max
length.
--------------------------------------------------400
MIN_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Related control:
VAL_MSG_JSON
Error Descr: The field <XXX> should be a value with
minimum length of <Y>
Error Data: Field value
Comment: The message doesn’t follow the
specifications defined in the Data Dictionary.
The number of characters must remain above the min
length.
--------------------------------------------------400
ENTRY_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Related control:
VAL_MSG_JSON
Error Descr: The field <XXX> should be a
2-dimensional array where each row contains <Y>
elements
Comment: The message doesn’t follow the
specifications defined in the Data Dictionary.
--------------------------------------------------400
INVALID_INPUT_FORMAT
When the body of the message doesn’t contain a
valid JSON.
Related controls:
VAL_MSG_JSON
VAL_FIE_FORMAT
Error Descr: see examples below
Example for 3.3 message (dispatch - EDP): n/a is
a permitted value for the field 'Transport_vehicle'
only if Transport_mode = 0
Example for recall messages:
Please note that a recall can not be performed on
<XXX> messages.
Comments: The message doesn’t follow the
specifications defined in the Data Dictionary.
The body of the message contains at least one
field
in wrong format or does not correspond to a valid
JSON message.
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Recall messages in particular cannot be performed
on 2.1 messages (IRU),
2.2 messages (IRA) and 2.3 messages (IDA)
--------------------------------------------------400
PAYLOAD_NOT_UNIQUE
When the message has already been processed
successfully.
Related control:
VAL_MSG_DUPLICATE
Error Descr: The message should contain a payload
which was not previously used
Comment: The system already processed the same
payload delivered in an earlier message.
You cannot resend the same payload.
--------------------------------------------------400
EXCISE_NUMBER_NOT_VALID
Related control:
VAL_MSG_JSON
Error Descr: The field 'EO_ExciseNumber2' should
contain a valid excise number
Error Data: Field value
Comment: The format of the field EO_ExciseNumber2
doesn’t match the Data Dictionary.
--------------------------------------------------400
NON_COMPATIBLE_UIS
Related control:
VAL_MSG_JSON
Error Descr: the field ‘upUI_2’ should be
compatible with ‘upUI_1’
Error Data: List of UI
Comment: Activation failed as ordered list of UIs
with timestamp, did not match short UIs.
--------------------------------------------------400
NOT_THE_SAME_NUMBER_OF_ITEMS
Related control:
VAL_MSG_JSON
Error Descr:
For 3.1 message (activation - EUA): The field
'upUI_1' should contain the same number of items
as ‘upUIs_2’
For 4.1 message (invoice - EIV):
The field 'Product_Items_2' should contain the same
number of items as ‘ProductIdentifiers’
And
The field 'Product_Price' should contain the same
number of items as ‘ProductIdentifiers’
Comments:
3.1 message (activation - EUA): Activation failed
as number of UI with timestamp, did not same number
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as short UIs.
4.1 message (invoice - EIV): message failed as the
items contained int the fields ‘Product_Items_2’
and/or ‘Product_Price’ are/is not the same as the
number of items in ‘ProductIdentifiers’.
--------------------------------------------------400
MULTIPLE_UID
Related control:
VAL_UI_MULT_MSG
Error Descr: The field 'upUI'/’aUI’ contains
duplicate values
Error Data: List of UI
Comment: Multiple duplicate UI present in the
message lists. Message must contain only one
occurrence of the same UI.
--------------------------------------------------500
SYSTEM_ERROR
Internal system error.
Error descr: Null
Comment: The internal error ID should be provided
to Dentsu support if required.
--------------------------------------------------299
OPERATION_WITHIN_24_HOURS
Related control:
VAL_EVT_24H
Warning Descr: Reporting events should be performed
within 24 hours of the occurrence of the event
(except dispatch and trans-loading events)
Comment: You received this warning because this
message has been reported late, i.e. more than 24
hours after the event time. Please note that the
reporting time frame will be reduced to 3 hours
starting from May 2028.
--------------------------------------------------299
SHIPMENT_WITHIN_24_HOURS
Related control:
VAL_EVT_TIME
Warning Descr: The date/Time provided in the field
'Event_Time' should not be more than 24 hours ahead
of the actual reporting time
Comment: Dispatch and transloading events have to
be reported within a time frame of 24 hours prior
to the occurrence of the movement.
Control is based on the “actual date – Event_Time”
time difference.
--------------------------------------------------299
UI_SEQUENCE_WARNING
Related control:
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VAL_UI_ORD_SEQUENCE_WARNING
Warning Descr: <action> is not expected nor allowed
when state is generated/deactivated/implicitly
disaggregated
Error Data: list of UI
Comment: This error happens when you are trying to
generate upUIs which are already existing in the
Secondary, or to deactivate upUIs/aUIs already
deactivated, or to deactivate aUIs already
implicitly disaggregated.
--------------------------------------------------299
UI_NOT_EXIST
Related controls:
VAL_UI_EXIST_UPUI
VAL_UI_EXIST_AUI
Warning Descr: The field 'upUIs/aUIs' must contain
elements that are already recorded and in one of
the following states: Activated, Generated
Error Data: list of UI
Comment:
This error is implemented for logistic actions,
excluding UI activation.
The most common reasons causing this message to
occur are: a) the UI in question is a pre
TPD/legacy UI never reported to the Secondary,
b) the UI in question is a new UI not yet
reported to the Secondary, c) The UI in question
has not been encoded or decoded in line with the
existing formatting instructions
VAL_UI_EXIST_AUI
Logistic action is not expected nor allowed if a UI
does not exist (has not been part of an EPA message
as a parent).
VAL_UI_EXIST_UPUI
Logistic action is not expected nor allowed if a UI
does not exist (has not been part of any IRU
message).
--------------------------------------------------400
CANNOT_ROUTE
Related control:
CANNOT_ROUTE
Error Descr: This message cannot be routed
Comment: The IRU message cannot be routed to the
corresponding primary repository.
The ID Issuer should contact the primary provider
and ensure that the EOID is correctly configured
and pointing to the corresponding primary
repository.
--------------------------------------------------400
UI_NOT_VALID
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Related controls:
VAL_UI_EXIST_UPUI_SEQ
VAL_UI_EXIST_AUI_SEQ
Error Descr: <action> is not expected nor allowed
when the pack has not been part of an application
or an aggregation
Error Data: list of UI
Comment:
Action on upUI is not expected nor allowed when the
upUI has not been applied.
Action on aUI is not expected nor allowed when the
aUI has not been aggregated
--------------------------------------------------400
UIS_APPLICATION_ERROR
Related controls:
VAL_UI_EXIST_APP
Error Descr for 3.1 message (activation - EUA):
Unique Identifier application on unit pack is not
expected nor allowed when pack
VAL_UI_DUPLICATE_APP
does not exist or has been reported to be already
applied
Error descr for 2.3 message (deactivation - IDA):
Deactivation of upUI/aUI is not expected nor
allowed when upUI/aUI does not exist
Error Data: list of UI
Comment: this error is generated when trying to
activate/deactivate UIs which are not recorded in
the Secondary or which have already received an
application event.
--------------------------------------------------400
UI_DEACTIVATED
Related controls:
VAL_UI_ORD_REACTIVATION
VAL_UI_ORD_DEACTIVATED
Error Descr for 3.1 messages (activation - EUA):
Unique identifier application on unit pack is not
expected nor allowed once the unique identifier
has been deactivated
Error Descr for other logistic actions: <Action>
is not expected nor allowed once the unique
identifier has been deactivated
Error Data: list of UI
Comment: The action you want to perform is not
expected nor allowed after the UI has been
deactivated with the 2.3 message.
--------------------------------------------------400
MULTIPLE_AGGREGATION
Related control:
VAL_UI_ORD_AGG_MULT
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Error Descr: Aggregation is not expected nor
allowed when the pack is considered as aggregated
or implicitly disaggregated
Error Data: list of UI
Comment: Multiple aggregation identified for an
aUI (as a parent) without having an explicit
disaggregation of this aUI.
--------------------------------------------------400
UI_ALREADY_DISAGGREGATED
Related controls:
VAL_UI_ORD_DISAGG
VAL_UI_ORD_IMPLDISAGG
Error Descr: <action> is not expected nor allowed
once the pack has been made explicitly available
for aggregation after disaggregation
Error Data: list of UI
Comment: an aUI that has been disaggregated
(explicitly or implicitly) cannot be part of any
product movement prior of being aggregated.
--------------------------------------------------400
LOCATION_MISMATCH
Related controls:
VAL_UI_ORD_AGG_FID
VAL_UI_ORD_DISPATCH
Error Descr: the FID must match with the location
state of the reported unique identifiers
Error Data: list of UI
Comment:
VAL_UI_ORD_AGG_FID
All the goods must have been produced or reported
to be in stock in the location where they are
aggregated / disaggregated.
VAL_UI_ORD_DISPATCH
All the goods must have been produced or reported
to be in stock in the location from which they are
i dispatched.
--------------------------------------------------400
FID_MISMATCH
Related Control:
VAL_UI_FID_APP
Error Descr: the FID must match the FID specified
in the meta data of unique identifiers
Comment: UI application in this location is not
expected nor allowed as this location is not the
one of the 2.1 message.
Error Data: list of UI
--------------------------------------------------400
ARRIVAL_NOTALLOWED
Related Control:
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VAL_UI_ORD_ARRIVAL
VAL_UI_ORD_ARRIVAL_RETURN
Error Descr: <action> not expected nor allowed when
the pack is considered as in stock within EU
facility following an application, arrival or
return
Error Data: list of UI
Comment: arrival in EU facility is not expected
nor allowed when the UI is considered as ‘in stock’
in a non-retail facility , meaning that a UI must
have been part of a prior reported dispatch or
transloading event before having an arrival
It is not allowed to arrive multiple times the
same UIs.
Exceptions:
Imported products are allowed for arrival in EU
facility without having any prior dispatch or
transloading
--------------------------------------------------400
UI_SEQUENCE_ERROR
Related control:
VAL_UI_ORD_SEQUENCE
Error descr: <action> is not expected nor allowed
when/once <state>
Error Data: list of UI
Comment: this is a generic sequence validation
error caused by a message sent out of the
permitted sequence.
In particular, an implicit disaggregation in
transit is not allowed, meaning that the reporting
of an arrival must be done with reference to the
same UI(s) as reported for the purpose of
preceding dispatch/transloading.
Example for a 3.3 message (dispatch):
Dispatch from EU for delivery to retail destination
is not expected nor allowed when the pack has been
reported as dispatched for delivery to retail
destination (DISPATCHED_EU_FIXED_QT_RETAIL/
EDP_EU_FIXED_QT_RETAIL)
In this case, the dispatch is failing because it
is including UIs which are in state dispatched
Example for a 3.7 message (report of delivery
through Vending Van)
Report of EU delivery with a vending van to retail
outlet destination is not expected nor allowed when
the pack has not been previously reported as
dispatched for VV delivery
(DISPATCHED_EU_FIXED_QT_RETAIL/EVR)
In this case, the delivery through Vending Van is
not allowed because the previous event is a
dispatch to a facility with delivery of fixed
quantity. It should have been a dispatch with
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delivery with Vending Van.
--------------------------------------------------400
UI_EXPIRED
Related control:
VAL_UI_EXPIRY
Error Descr: Some or all unique identifiers listed
in the message have expired
Error Data: list of UI
Comment: Validation if the application or the
aggregation date doesn’t exceed the 6 months
period after the generation of unique identifiers
by the ID issuers.
--------------------------------------------------400
EOID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Related controls:
VAL_ENT_EXIST_EOID
VAL_ENT_ACTIVE_EOID
Error Descr: EOID mentioned in the field 'EO_ID'
is not marked as active in the repository
Error Data: EOID
Comment: The field 'EO_ID' must contain elements
that are already recorded and active.
--------------------------------------------------400
FID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Related controls:
VAL_ENT_EXIST_FID
VAL_ENT_ACTIVE_FID
Error Descr: FID mentioned in the field 'F_ID' is
not marked as active in the repository
Error Data: FID
Comment: The field 'F_ID' must contain elements
that are already recorded and active.
--------------------------------------------------400
MID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Related controls:
VAL_ENT_EXIST_MID
VAL_ENT_ACTIVE_MID
Error Descr: MID mentioned in the field 'M_ID' is
not marked as active in the repository
Error Data: MID
Comment: The field 'M_ID' must contain elements
that are already recorded and active.
--------------------------------------------------400
FID_NOT_RELATED_TO_EOID
Related control:
Error Descr: There is no existing relation recorded
between FID mentioned in the field 'F_ID' and a
EOID
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VAL_ENT_REL_EOID_FID
Comment: There is no existing relation recorded
between FID mentioned in the field “F_ID” and an
EOID.
--------------------------------------------------400
MID_NOT_RELATED_TO_FID
Related control:
VAL_ENT_REL_ FID_MID
Error Descr: There is no existing relation recorded
between MID mentioned in the field 'M_ID' and a FID
Comment: there is no existing relation recorded
between MID mentioned in the field “M_ID” and a
FID.
--------------------------------------------------400
CODE_NOT_UNIQUE
Related controls:
VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
VAL_RECALL_EXIST
Error Descr: The field ‘Recall_Code’ must contain
a value which was not previously used
Comment: The recall code provided has been used
before. For recall messages, you cannot recall
twice on the same recall code if the previous
recall message succeeded.
--------------------------------------------------400
CODE_NOT_EXIST
Related control:
VAL_RECALL_EXIST
Error Descr: The field ‘Recall_Code’ must contain
elements that are already recorded
Comment: The recall code provided has not been
found into the secondary.
--------------------------------------------------400
RECALL_NOT_LAST_EVENT
Related control:
VAL_RECALL_LAST
Error Descr: Please note that a recall can only be
performed on valid messages that referred to UIs
which were not later used in other messages.
Error Data: list of pair (UI @ Previous RecallCode)
Comment: recalls can only be performed on last
event.
===================================================

FAQ - Track and Trace Error Code 1.4.4 CZ
===================================================
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SECURITY_INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
401
Neplatný nebo prošlý token zabezpečení
Upozorňujeme, že v tomto případě kód nebo interní
ID není vráceno, protože zpráva nebyla doručena
služba zpracování zatím.
---------------------------------------------------------- 400
INVALID_REQUEST_FORMAT
Tato chyba je vrácena, pokud je alespoň jeden z
chybí povinná pole.
---------------------------------------------------------- VAL_SEC_HASH
Kontrola integrity kontrolního součtu
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_SEC_TOKEN
Ověření tokenu zabezpečení Oauth
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_JSON
Ověření struktury JSON
Všechny zprávy JSON
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_XML
Ověření struktury XML
Všechny zprávy EPCS EDI
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_TYPE
Ověření typu zprávy
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_FIE_MAN
Povinné ověření pole (podle typu zprávy)
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_FIE_FORMAT
Ověření formátu pole
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_FIE_REF
Existence správně referenčních výčtů.
(Jak je definováno v datovém slovníku)
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_DUPLICATE
Užitečné zatížení zprávy bylo úspěšně zpracováno uživatelem
směrovač nebo primární by měl být odmítnut.
IRU- IDA- EUA- EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR
- EIV - EPO - EPR
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
Zpráva identifikovaná Recallcode, který již má
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úspěšně zpracováno by mělo být odmítnuto.
Všechny zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_UI_MULT_MSG
Ve zprávách je více duplicitních uživatelských rozhraní.
U EPA (zpráva 3.2) ověření na nadřazeném zařízení
Aby se tomu zabránilo, mělo by být také provedeno uživatelské rozhraní
cyklická reference první úrovně.
IRU- IDA- EUA- EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR
- EIV - EPO - EPR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_APP
upUIs bylo přijato jako součást zprávy IRU.
Toto ověření se nezdaří, pokud upUI není nalezeno a
nebylo hlášeno.
EUA - IDA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_DUPLICATE_APP
Platnost UI
Zkontrolujte, zda již bylo upUIs použito na a
upUI (L)
EUA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_FID_APP
Ověření FID definovaného ve zprávě IRU
(2.1).
EUA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_UPUI
Existence UI
upUI existuje a bylo úspěšně použito
EPA (děti)- EDP- ERP- ETL- EVR- EIV- EPO
- EPR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_AUI
existence aUI
aUI bylo agregováno (součást EPA)
IDA –EPA (děti)- EDP- ERP- ETL- EVR- EIV
- EPO - EPR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_UPUI_SEQ
Platnost UI
• upUI existuje a bylo úspěšně použito
• upUI nebylo součástí žádné deaktivace
zpráva.
EPA (děti)- EDP- ERP- ETL- EVR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_AUI_SEQ
platnost aUI
• aUI bylo agregováno (součást EPA)
• a nebyl rozčleněn (včetně
implicitní dezagregace)
• ani deaktivováno.
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IDA –EPA (děti)- EDP- ERP- ETL- EVR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXPIRY
Ověření, že aplikace nebo agregace
datum nepřesáhne 6 měsíců po
byl vydán kód.
EUA, EPA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_SEQUENCE
Obecné ověření sekvence.
IRU- IRA- IDA- EUA- EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_REACTIVATION
upUI, které byly deaktivovány, by neměly povolit
jakákoli událost aplikace (EUA).
EUA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_DEACTIVATED
UI - přítomnost UI ve zprávě po bytí
deaktivováno.
EPA- EDP- ERP- ETL- EUD- EVR- IDA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_AGG_MULT
Ověření, jehož nadřazené uživatelské rozhraní nebylo součástí
jakákoli předchozí agregační událost (jako nadřazená) bez
být součástí dezagregační akce. Tato kontrola
zabraňuje opětovnému použití aUI bez předchozího
členění.
EPA
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_DISAGG
Ověření, že aUI byla rozčleněna
nemůže být součástí žádného pohybu produktu před
agregovány.
EDP ??- ERP - ETL - EVR
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_IMPLDISAGG
Ověření, že aUI bylo implicitně
rozdělené nemohou být součástí žádného produktu
pohyb předtím, než bude součástí zprávy EUD a
poté agregovány.
EDP- ERP- ETL- EVR- EPA (děti)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_AGG_FID
Ověření, že agregace a
dezagregační události musí probíhat současně
zařízení (FID), kde byly výrobky buď
vytvořil nebo dorazil.
EPA - EUD
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_ARRIVAL
Ověření, že je uživatelské rozhraní součástí předchozího hlášení
událost odeslání nebo překládky (EDP 3.3, ETL 3.5).
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Toto ověření se týká sledu událostí.
Výjimka: Dovážené produkty
ERP
(Product_Return = 0)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_ARRIVAL_RETURN
Ověření, že je uživatelské rozhraní součástí předchozího hlášení
událost odeslání nebo překládky (EDP 3.3, ETL 3.5,
EVR 3.7) pro určené místo určení.
Toto ověření se týká sledu událostí.
V tomto ověřovacím principu 5 neplatí.
ERP (Product_Return = 1)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_DISPATCH
Ověření shody posledního umístění uživatelského rozhraní (FID)
the
zdrojové umístění (FID) události odeslání.
Uživatelské rozhraní muselo být:
- Aplikováno nebo agregováno na tomto konkrétním místě
(FID)
- Dorazil na to místo.
EDP
---------------------------------------------------------- VAL_EVT_24H
Ověření, že události jsou hlášeny do 24
hodin od vzniku události.
Toto ověření se provádí v době události
ve srovnání s dobou záznamu primáře
úložiště nebo směrovač.
POZNÁMKA: toto ověření se zkrátí na 3 hodiny
po 20. květnu 2028
Toto ověření by nemělo být blokování, ale spíše
generování varování pro systém odesílatele
EUA - EPA - EVR - EIV - EPO - EPR
---------------------------------------------------------- VAL_EVT_TIME
„Do 24 hodin před výskytem
událost “pravidlo pro odeslání a přenos události
zprávy jsou pravidlem a systém je odmítne
nevyhovující zprávy. Ovládání je založeno na
Časový rozdíl „skutečné datum - čas události“.
Toto ověření by nemělo být blokování, ale spíše
generování varování pro systém odesílatele
EDP ??- ETL
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_EOID
Zkontrolujte, zda EOID existuje v registru v celé EU
ISU - ISA - IRU - IRA - IDA - EUA - EPA - EDP - ERP
- ETL- EUD- EVR
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_FID
Zkontrolujte, zda FID existuje v registru v celé EU
ISU - IRU - ISA - IRA - IRU - EUA - EPA - EDP - ERP
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- ETP - EUD - EVR
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_MID
Zkontrolujte, zda MID existuje v registru EU
ISU - IRU
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_ACTIVE_EOID
Zkontrolujte, zda je EOID v úložišti označen jako aktivní
IRU - IRA - IDA - EUA - EPA - EDP
- ERP- ETL- EUD- EVR
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_ACTIVE_FID
Zkontrolujte, zda je FID v úložišti označeno jako aktivní
ISU - ISA - IRU - IRA - EUA - EPA
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_ACTIVE_MID
Zkontrolujte, zda je MID v úložišti označen jako aktivní
ISU - IRU
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_REL_EOID_FID
Zkontrolujte, zda je v EU definován vztah EOID FID
široký registr
IRU - IRA
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_REL_ FID_MID
Zkontrolujte, zda je v EU definován vztah FID MID
široký registr
IRU - IRA
---------------------------------------------------------- VAL_RECALL_EXIST
Zkontrolujte, zda RecallCode existuje
RCL
---------------------------------------------------------- VAL_RECALL_LAST
Zkontrolujte, zda pro všechna uživatelská rozhraní související s událostí
identifikován RecallCode je úplně poslední
ve všech takových uživatelských rozhraních, včetně, došlo k nepřipomenuté události
příbuzní implicitně rozčlenění rodiče.
RCL
---------------------------------------------------------- 401
INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
Související ovládání:
VAL_SEC_TOKEN
Popis chyby: Příchozí token není platný nebo
vypršela
Komentář: Platnost tokenu zabezpečení vypršela a měla by
být obnoven.
---------------------------------------------------------- 400
FAILED_VALIDATION
Související ovládání:
VAL_FIE_REF
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VAL_MSG_XML
Popis chyby: Pole <XXX> by mělo obsahovat
platné <RRR>
Chybový popis problému s kruhovou referencí:
zpráva obsahuje hodnoty uživatelského rozhraní, které tvoří oběžník
odkaz
Např. Hodnota pro pole Aggregation_Type (XXX)
není v definované sadě hodnot pro
AggregationType (YYY) (1 2 or 3)
Komentáře:
Hodnoty se musí shodovat s hodnotami obsaženými v souboru
sada definovaná v datovém slovníku.
Ohledně kruhové referenční chyby: uživatelské rozhraní
uvedené ve zprávě události je rodičem
další uživatelské rozhraní přítomné ve stejné zprávě.
---------------------------------------------------------- 400
REQUIRED_FIELD_FAILED_VALIDATION
MAX_LENGTH_FAILED_VALIDATION
MIN_LENGTH_FAILED_VALIDATION
ENTRY_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Pokud jedno nebo více polí neobsahuje platné
formát
Související ovládací prvky:
VAL_FIE_MAN
VAL_MSG_JSON
Popis chyby: Pole <XXX> je povinné.
VAL_FIE_MAN:
V povinném poli chybí údaje.
Např. Pole = “”
VAL_MSG_JSON:
Chybí povinné pole.
Např .: pole = null nebo není přítomno v JSON
---------------------------------------------------------- 400
INVALID_MESSAGE_TYPE
Když je pole „Message_Type“ mimo definované pole
seznam.
Související ovládání:
VAL_MSG_TYPE
Chyba popisu: Typ zprávy není znám
Komentář: Typ zprávy, kterou používáte, není
v datovém slovníku.
---------------------------------------------------------- 400
INVALID_SIGNATURE
Neplatný podpis
Související ovládání:
Popis chyby: Informace o hashování neodpovídají
podpis zprávy
VAL_SEC_HASH
Komentář: Ověření HASHU těla
zpráva neodpovídá odeslanému HASHU
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informace v záhlaví X-OriginalHash.
---------------------------------------------------------- 400
MAX_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Související ovládání:
VAL_MSG_JSON
Popis chyby: Pole <XXX> by mělo mít hodnotu s
maximální délka <Y>
Chybová data: Hodnota pole
Komentář: Zpráva se neřídí
specifikace definované v datovém slovníku.
Počet znaků musí zůstat pod max
délka.
---------------------------------------------------------- 400
MIN_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Související ovládání:
VAL_MSG_JSON
Popis chyby: Pole <XXX> by mělo mít hodnotu s
minimální délka <Y>
Chybová data: Hodnota pole
Komentář: Zpráva se neřídí
specifikace definované v datovém slovníku.
Počet znaků musí zůstat nad min
délka.
---------------------------------------------------------- 400
ENTRY_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Související ovládání:
VAL_MSG_JSON
Popis chyby: Pole <XXX> by mělo být a
2-dimenzionální pole, kde každý řádek obsahuje <Y>
elementy
Komentář: Zpráva se neřídí
specifikace definované v datovém slovníku.
---------------------------------------------------------- 400
INVALID_INPUT_FORMAT
Když tělo zprávy neobsahuje a
platný JSON.
Související ovládací prvky:
VAL_MSG_JSON
VAL_FIE_FORMAT
Popis chyby: viz příklady níže
Příklad pro zprávu 3.3 (odeslání - EDP): není k dispozici
povolená hodnota pro pole „Transport_vehicle“
pouze pokud Transport_mode = 0
Příklad pro zprávy o odvolání:
Připomínáme, že odvolání nelze provést dne
Zprávy <XXX>.
Komentáře: Zpráva se neřídí
specifikace definované v datovém slovníku.
Tělo zprávy obsahuje alespoň jednu
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2469

2470

ES manas 2022 - Technická dokumentace

pole
ve špatném formátu nebo neodpovídá platnému
Zpráva JSON.
Nelze provádět zejména vyvolávací zprávy
na zprávách 2.1 (IRU),
2.2 zprávy (IRA) a 2.3 zprávy (IDA)
---------------------------------------------------------- 400
PAYLOAD_NOT_UNIQUE
Když již byla zpráva zpracována
úspěšně.
Související ovládání:
VAL_MSG_DUPLICATE
Popis chyby: Zpráva by měla obsahovat užitečné zatížení
který nebyl dříve použit
Komentář: Systém již zpracoval totéž
užitečné zatížení doručeno v dřívější zprávě.
Nemůžete znovu odeslat stejné užitečné zatížení.
---------------------------------------------------------- 400
EXCISE_NUMBER_NOT_VALID
Související ovládání:
VAL_MSG_JSON
Popis chyby: Pole 'EO_ExciseNumber2' by mělo
obsahovat platné číslo spotřební daně
Chybová data: Hodnota pole
Komentář: Formát pole EO_ExciseNumber2
neodpovídá datovému slovníku.
---------------------------------------------------------- 400
NON_COMPATIBLE_UIS
Související ovládání:
VAL_MSG_JSON
Popis chyby: pole „upUI_2“ by mělo být
kompatibilní s 'upUI_1'
Data chyb: Seznam uživatelského rozhraní
Komentář: Aktivace se nezdařila jako seřazený seznam uživatelských rozhraní
s časovým razítkem, neodpovídají krátkým uživatelským rozhraním.
---------------------------------------------------------- 400
NOT_THE_SAME_NUMBER_OF_ITEMS
Související ovládání:
VAL_MSG_JSON
Popis chyby:
Pro zprávu 3.1 (aktivace - EUA): Pole
'upUI_1' by měl obsahovat stejný počet položek
jako „upUIs_2“
Pro zprávu 4.1 (faktura - EIV):
Pole 'Product_Items_2' by mělo obsahovat totéž
počet položek jako „identifikátory produktu“
A
Pole 'Product_Price' by mělo obsahovat totéž
počet položek jako „identifikátory produktu“
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Komentáře:
3.1 zpráva (aktivace - EUA): Aktivace se nezdařila
jako počet uživatelských rozhraní s časovým razítkem, nemělo stejné číslo
jako krátká uživatelská rozhraní.
4.1 zpráva (faktura - EIV): zpráva se nezdařila
položky obsažené v polích „Product_Items_2“
a/nebo „Cena_výrobku“ jsou/nejsou stejné jako
počet položek v ‘ProductIdentifiers’.
---------------------------------------------------------- 400
MULTIPLE_UID
Související ovládání:
VAL_UI_MULT_MSG
Popis chyby: Pole „upUI“/„aUI“ obsahuje
duplicitní hodnoty
Data chyb: Seznam uživatelského rozhraní
Komentář: V souboru je více duplicitních uživatelských rozhraní
seznamy zpráv. Zpráva musí obsahovat pouze jednu
výskyt stejného uživatelského rozhraní.
---------------------------------------------------------- 500
SYSTEM_ERROR
Interní chyba systému.
Popis chyby: Null
Komentář: Mělo by být uvedeno interní ID chyby
v případě potřeby na podporu Dentsu.
---------------------------------------------------------- 299
OPERATION_WITHIN_24_HOURS
Související ovládání:
VAL_EVT_24H
Warning Descr: Reporting events should be performed
do 24 hodin od vzniku události
(kromě událostí odeslání a překládky)
Komentář: Toto varování jste obdrželi, protože toto
zpráva byla nahlášena pozdě, tj. více než 24
hodin po čase události. Vezměte prosím na vědomí, že
doba podávání zpráv se zkrátí na 3 hodiny
počínaje květnem 2028.
---------------------------------------------------------- 299
SHIPMENT_WITHIN_24_HOURS
Související ovládání:
VAL_EVT_TIME
Varování Popis: Datum/čas uvedený v poli
„Event_Time“ by nemělo být více než 24 hodin dopředu
skutečného času hlášení
Komentář: Události odeslání a překládky musí
být nahlášeny v časovém rámci 24 hodin předem
k výskytu pohybu.
Ovládání je založeno na „skutečném datu - Event_Time“
časový rozdíl.
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299
UI_SEQUENCE_WARNING
Související ovládání:
VAL_UI_ORD_SEQUENCE_WARNING
Varování Descr: <action> se neočekává ani nepovoluje
když je stav generován/deaktivován/implicitně
rozdělené
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: K této chybě dochází, když se o to pokoušíte
generovat upUI, které již existují v
Sekundární, nebo již deaktivovat upUI/aUI
deaktivováno, nebo již deaktivovat aUI
implicitně rozdělené.
---------------------------------------------------------- 299
UI_NOT_EXIST
Související ovládací prvky:
VAL_UI_EXIST_UPUI
VAL_UI_EXIST_AUI
Varování Descr: Pole „upUIs/aUIs“ musí obsahovat
prvky, které jsou již zaznamenány a v jednom z
následující stavy: Aktivováno, Vygenerováno
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář:
Tato chyba je implementována pro logistické akce,
kromě aktivace uživatelského rozhraní.
Nejčastější důvody, které způsobily tuto zprávu
dojít jsou: a) dotyčné uživatelské rozhraní je pre
TPD/starší uživatelské rozhraní nikdy nehlásilo sekundárnímu
b) dotyčné uživatelské rozhraní je zatím novým uživatelským rozhraním
hlášeno sekundárně, c) dotyčné uživatelské rozhraní
nebyl kódován nebo dekódován v souladu s
stávající pokyny k formátování
VAL_UI_EXIST_AUI
Logické akce se neočekávají ani nepovolují, pokud jde o uživatelské rozhraní
neexistuje (nebyl součástí zprávy EPA
jako rodič).
VAL_UI_EXIST_UPUI
Logické akce se neočekávají ani nepovolují, pokud jde o uživatelské rozhraní
neexistuje (nebyl součástí žádné IRU
zpráva).
---------------------------------------------------------- 400
CANNOT_ROUTE
Související ovládání:
CANNOT_ROUTE
Popis chyby: Tuto zprávu nelze přesměrovat
Komentář: Zprávu IRU nelze přesměrovat na
odpovídající primární úložiště.
Vydavatel ID by měl kontaktovat primárního poskytovatele
a ujistěte se, že je EOID správně nakonfigurován
a ukazuje na odpovídající primární
úložiště.
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---------------------------------------------------------- 400
UI_NOT_VALID
Související ovládací prvky:
VAL_UI_EXIST_UPUI_SEQ
VAL_UI_EXIST_AUI_SEQ
Chyba popisu: <action> se neočekává ani nepovoluje
pokud balíček nebyl součástí aplikace
nebo agregace
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář:
Akce na upUI se neočekává ani není povolena, když
upUI nebylo použito.
Akce na uživatelském rozhraní se neočekává ani nepovoluje, když
aUI nebylo agregováno
---------------------------------------------------------- 400
UIS_APPLICATION_ERROR
Související ovládací prvky:
VAL_UI_EXIST_APP
Chybový popis zprávy 3.1 (aktivace - EUA):
Unique Identifier application on unit pack is not
při balení očekávané ani povolené
VAL_UI_DUPLICATE_APP
neexistuje nebo již bylo nahlášeno, že již existuje
aplikovaný
Popis chyby pro zprávu 2.3 (deaktivace - IDA):
Deaktivace upUI/aUI se neočekává ani
povoleno, pokud upUI/aUI neexistuje
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: tato chyba se generuje při pokusu o
aktivovat/deaktivovat uživatelská rozhraní, která nejsou zaznamenána
sekundární nebo kteří již obdrželi an
událost aplikace.
---------------------------------------------------------- 400
UI_DEACTIVATED
Související ovládací prvky:
VAL_UI_ORD_REACTIVATION
VAL_UI_ORD_DEACTIVATED
Popis chyby pro zprávy 3.1 (aktivace - EUA):
Jedinečný identifikátor aplikace na jednotkové balení není
očekávaný ani povolený, jakmile je jedinečný identifikátor
byla deaktivována
Chyba popisu pro jiné logistické akce: <Akce>
se neočekává ani nepovoluje, jakmile je jedinečný
identifikátor byl deaktivován
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: Akce, kterou chcete provést, není
očekávané ani povolené poté, co bylo uživatelské rozhraní
deaktivováno zprávou 2.3.
---------------------------------------------------------- 400
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MULTIPLE_AGGREGATION
Související ovládání:
VAL_UI_ORD_AGG_MULT
Popis chyby: Agregace se neočekává ani
povoleno, pokud je balíček považován za agregovaný
nebo implicitně rozčleněny
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: Byla identifikována vícenásobná agregace pro soubor
aUI (jako rodič), aniž by měl explicitní
dezagregace tohoto aUI.
---------------------------------------------------------- 400
UI_ALREADY_DISAGGREGATED
Související ovládací prvky:
VAL_UI_ORD_DISAGG
VAL_UI_ORD_IMPLDISAGG
Chyba popisu: <action> se neočekává ani nepovoluje
jakmile je balíček výslovně k dispozici
pro agregaci po dezagregaci
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: aUI, které bylo rozčleněno
(výslovně nebo implicitně) nemůže být součástí žádného
pohyb produktu před agregací.
---------------------------------------------------------- 400
LOCATION_MISMATCH
Související ovládací prvky:
VAL_UI_ORD_AGG_FID
VAL_UI_ORD_DISPATCH
Chyba popisu: FID se musí shodovat s umístěním
stav hlášených jedinečných identifikátorů
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář:
VAL_UI_ORD_AGG_FID
Veškeré zboží musí být vyrobeno nebo ohlášeno
být na skladě v místě, kde jsou
agregované / dezagregované.
VAL_UI_ORD_DISPATCH
Veškeré zboží musí být vyrobeno nebo nahlášeno
být na skladě v místě, odkud jsou
odeslal jsem.
---------------------------------------------------------- 400
FID_MISMATCH
Související kontrola:
VAL_UI_FID_APP
Chyba popisu: FID se musí shodovat se zadaným FID
v metadatech jedinečných identifikátorů
Komentář: Aplikace uživatelského rozhraní v tomto umístění není
očekávané ani povolené, protože toto místo není
jedna ze zpráv 2.1.
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
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400
ARRIVAL_NOTALLOWED
Související kontrola:
VAL_UI_ORD_ARRIVAL
VAL_UI_ORD_ARRIVAL_RETURN
Chyba popisu: <action> není očekávána ani povolena, když
balení je považováno za skladem v EU
zařízení po aplikaci, příjezdu nebo
vrátit se
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: příjezd do zařízení EU se neočekává
není povoleno, pokud je uživatelské rozhraní považováno za „skladem“
v maloobchodním zařízení, což znamená, že uživatelské rozhraní musí
byly součástí dříve oznámeného odeslání nebo
událost překládky před příjezdem
Není dovoleno přijet několikrát
stejná uživatelská rozhraní.
Výjimky:
Dovážené produkty jsou povoleny pro příjezd do EU
zařízení bez předchozího odeslání nebo
překládka
---------------------------------------------------------- 400
UI_SEQUENCE_ERROR
Související ovládání:
VAL_UI_ORD_SEQUENCE
Popis chyby: <action> se neočekává ani nepovoluje
when/once <state>
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: Toto je obecná validace sekvence
chyba způsobená zprávou odeslanou z
povolená sekvence.
Zejména implicitní dezagregace v
tranzit není povolen, což znamená, že hlášení
příjezdu musí být provedeno s odkazem na
stejná uživatelská rozhraní, která byla uvedena za účelem
před odesláním/překládkou.
Příklad zprávy 3.3 (odeslání):
Odeslání z EU za účelem dodání do maloobchodní destinace
se neočekává ani nepovoluje, když balíček byl
hlášeno jako odeslané k dodání do maloobchodu
cíl (DISPATCHED_EU_FIXED_QT_RETAIL/
EDP_EU_FIXED_QT_RETAIL)
V tomto případě odeslání selhává, protože
zahrnuje uživatelská rozhraní, která jsou ve stavu odeslána
Příklad zprávy 3.7 (zpráva o doručení
prostřednictvím prodejního vozu)
Zpráva o dodávce do EU s prodejním vozem do maloobchodu
kdy se neočekává ani nepovoluje místo výstupu
balíček nebyl dříve nahlášen jako
odesláno pro dodávku VV
(DISPATCHED_EU_FIXED_QT_RETAIL/EVR)
V tomto případě je doručení prostřednictvím Vending Van
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není povoleno, protože předchozí událost je a
odeslání do zařízení s dodáním pevných
Množství. Mělo to být odeslání s
dodávka s prodejní dodávkou.
---------------------------------------------------------- 400
UI_EXPIRED
Související ovládání:
VAL_UI_EXPIRY
Popis chyby: Jsou uvedeny některé nebo všechny jedinečné identifikátory
ve zprávě vypršela platnost
Data chyb: seznam uživatelského rozhraní
Komentář: Ověření, zda aplikace nebo
datum agregace nepřesáhne 6 měsíců
období po vygenerování jedinečných identifikátorů
vydavateli ID.
---------------------------------------------------------- 400
EOID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Související ovládací prvky:
VAL_ENT_EXIST_EOID
VAL_ENT_ACTIVE_EOID
Popis chyby: EOID uvedený v poli 'EO_ID'
není v úložišti označen jako aktivní
Údaje o chybě: EOID
Komentář: Pole „EO_ID“ musí obsahovat prvky
které jsou již zaznamenány a aktivní.
---------------------------------------------------------- 400
FID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Související ovládací prvky:
VAL_ENT_EXIST_FID
VAL_ENT_ACTIVE_FID
Chyba popisu: FID uvedené v poli 'F_ID' je
není v úložišti označen jako aktivní
Chybová data: FID
Komentář: Pole „F_ID“ musí obsahovat prvky
které jsou již zaznamenány a aktivní.
---------------------------------------------------------- 400
MID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Související ovládací prvky:
VAL_ENT_EXIST_MID
VAL_ENT_ACTIVE_MID
Chyba Popis: MID uvedené v poli 'M_ID' je
není v úložišti označen jako aktivní
Chybová data: MID
Komentář: Pole „M_ID“ musí obsahovat prvky
které jsou již zaznamenány a aktivní.
---------------------------------------------------------- 400
FID_NOT_RELATED_TO_EOID
Související ovládání:
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Popis chyby: Není zaznamenán žádný existující vztah
mezi FID uvedenými v poli „F_ID“ a
EOID
VAL_ENT_REL_EOID_FID
Komentář: Neexistuje žádný existující vztah
mezi FID zmíněným v poli „F_ID“ a
EOID.
---------------------------------------------------------- 400
MID_NOT_RELATED_TO_FID
Související ovládání:
VAL_ENT_REL_ FID_MID
Popis chyby: Není zaznamenán žádný existující vztah
mezi MID zmíněným v poli 'M_ID' a FID
Komentář: neexistuje žádný existující vztah
mezi MID uvedenými v poli „M_ID“ a a
FID.
---------------------------------------------------------- 400
CODE_NOT_UNIQUE
Související ovládací prvky:
VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
VAL_RECALL_EXIST
Popis chyby: Pole „Recall_Code“ musí obsahovat
hodnota, která nebyla dříve použita
Komentář: Byl použit poskytnutý vyvolávací kód
před. U zpráv o odvolání nelze vyvolat
dvakrát na stejný vyvolávací kód, pokud předchozí
zpráva o odvolání byla úspěšná.
---------------------------------------------------------- 400
CODE_NOT_EXIST
Související ovládání:
VAL_RECALL_EXIST
Popis chyby: Pole „Recall_Code“ musí obsahovat
prvky, které jsou již zaznamenány
Komentář: Uvedený vyvolávací kód nebyl
nalezen v sekundárním.
---------------------------------------------------------- 400
RECALL_NOT_LAST_EVENT
Související ovládání:
VAL_RECALL_LAST
Popis chyby: Vezměte prosím na vědomí, že stažení lze pouze
provedeno na platných zprávách, které odkazovaly na uživatelská rozhraní
které nebyly později použity v jiných zprávách.
Chybová data: seznam párů (UI @ Předchozí RecallCode)
Komentář: odvolání lze provést pouze naposledy
událost.
===================================================
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FAQ - Track and Trace Error Code - česky
===================================================
SECURITY_INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
Neplatný nebo prošlý token zabezpečení.
Upozorňujeme, že v tomto případě se kód nebo interní
ID nevrací, protože zpráva dosud nebyla doručena do
služby zpracování.
---------------------------------------------------------- INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
Neplatný nebo prošlý token zabezpečení
---------------------------------------------------------- FAILED_VALIDATION
Obecná chyba ověření. Obvykle získejte více
podrobností, jak je uvedeno níže.
---------------------------------------------------------- INVALID_SIGNATURE
Informace o hashování neodpovídají podpisu zprávy.
---------------------------------------------------------- REQUIRED_FIELD_FAILED_VALIDATION
Povinné pole chybí
---------------------------------------------------------- MAX_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Přes maximální délku pole.
---------------------------------------------------------- MIN_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Pod minimální délkou pole.
---------------------------------------------------------- ENTRY_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Nejedná se o dvourozměrné pole, kde každý řádek
obsahuje přesný počet prvků
---------------------------------------------------------- INVALID_REQUEST_FORMAT
Do zprávy nebyla přidána vlastnost Typ
---------------------------------------------------------- INVALID_MESSAGE_TYPE
Když je pole „Message_Type“ mimo definovaný seznam.
---------------------------------------------------------- INVALID_INPUT_FORMAT
Když tělo zprávy neobsahuje platný JSON.
---------------------------------------------------------- INVALID_EMAIL_FORMAT
Pokud pole není platná e -mailová adresa
---------------------------------------------------------- PAYLOAD_NOT_UNIQUE
Když již byly zprávy úspěšně zpracovány.
---------------------------------------------------------- SYSTEM_ERROR
Interní chyba systému. Toto interní ID chyby by mělo
být v případě potřeby poskytnuto podpoře Dentsu
---------------------------------------------------------- OPERATION_WITHIN_24_HOURS
Hlášení událostí by mělo být provedeno do 24 hodin
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od výskytu události.
---------------------------------------------------------- SHIPMENT_WITHIN_24_HOURS
Pravidlo „Do 24 hodin před výskytem události“ pro
odesílání a přenos zpráv o událostech je pravidlem
a systém odmítne nevyhovující zprávy.
Řízení je založeno na časovém rozdílu
„skutečné datum-Event_Time“
---------------------------------------------------------- UI_SEQUENCE_WARNING
Varování generické sekvence ověření
---------------------------------------------------------- CANNOT_ROUTE
S tímto EOID nelze směrovat
---------------------------------------------------------- MULTIPLE_UID
Ve zprávách je více duplicitních uživatelských
rozhraní
---------------------------------------------------------- UI_NOT_VALID
Platnost uživatelského rozhraní - uživatelské
rozhraní nebylo součástí žádné zprávy EUA ani EPA.
---------------------------------------------------------- UIS_NOT_VALID
Platnost uživatelského rozhraní - jedno nebo více
uživatelských rozhraní bez časového razítka
v úložišti. (nikdy nebyl použit).
Když dojde k aplikaci uživatelského rozhraní
(s časovým razítkem).
---------------------------------------------------------- UIS_APPLICATION_ERROR
Chyba aplikace
---------------------------------------------------------- UI_NOT_EXIST
Platnost uživatelského rozhraní - uživatelské
rozhraní nebylo součástí žádné zprávy IRU.
---------------------------------------------------------- UI_DEACTIVATED
UI - přítomnost UI ve zprávě po deaktivaci.
---------------------------------------------------------- MULTIPLE_AGGREGATION
Vícenásobná agregace identifikovaná pro aUI.
---------------------------------------------------------- UI_ALREADY_DISAGGREGATED
Ověření, že aUI byla rozčleněna (nebo implicitně
rozčleněna), nemůže být součástí žádného pohybu
produktu před agregací.
---------------------------------------------------------- LOCATION_MISMATCH
Umístění (FID) pro jedno nebo více uživatelských
rozhraní během události přesunu produktu neodpovídá
místu výskytu pohybu poproduktu.
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EXCISE_NUMBER_NOT_VALID
Špatný formát typu osiva.
---------------------------------------------------------- UI_EXPIRED
Ověření, že aplikace nebo datum agregace nepřesáhne
6 měsíců po vydání kódu.
---------------------------------------------------------- EOID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Zkontrolujte, zda EOID, existuje a je aktivní
---------------------------------------------------------- FID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Zkontrolujte, zda FID existuje a je aktivní
---------------------------------------------------------- MID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Zkontrolujte, zda MID, existuje a je aktivní
---------------------------------------------------------- FID_NOT_RELATED_TO_EOID
Zkontrolujte, zda je vztah EOID FID
---------------------------------------------------------- MID_NOT_RELATED_TO_FID
Zkontrolujte, zda FID MID relace
---------------------------------------------------------- CLAIM_VALIDATION_FAILED
Volající tuto metodu nesmí volat.
---------------------------------------------------------- NON_COMPATIBLE_UIS
Aktivace se nezdařila, protože seřazený seznam
uživatelského rozhraní s časovým razítkem se
neshoduje
---------------------------------------------------------- NOT_THE_SAME_NUMBER_OF_ITEMS
Aktivace se nezdařila, protože počet uživatelských
rozhraní s časovým razítkem, ne stejný počet jako
krátká uživatelská rozhraní.
---------------------------------------------------------- CODE_NOT_PROVIDED
Kód nebyl poskytnut v kontextu, kde je povinný,
například při volání sekundárního z primárního
---------------------------------------------------------- CODE_NOT_UNIQUE
Uvedený vyvolávací kód byl použit již dříve
---------------------------------------------------------- CODE_NOT_EXIST
Uvedený vyvolávací kód nebyl nalezen v sekundárním
---------------------------------------------------------- ARRIVAL_NOTALLOWED
Kontrola ověření příjezdu
---------------------------------------------------------- IIID_MISMATCH
Pro ověření technického vlastnictví ULO, PLO. IIID
entity, která požaduje aktualizaci záznamu, MUSÍ
odpovídat hodnotě pole Technický vlastník. Pokud ne,
ověření
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---------------------------------------------------------- RECALL_NOT_LAST_EVENT
U požadavků na uživatelská rozhraní na úrovni
jednotky nebo agregované úrovně včetně implicitně
rozčleněných rodičů lze stahování provést pouze
v případě, že došlo k událostem v opačném pořadí.
---------------------------------------------------------- UI_SEQUENCE_ERROR
Chyba ověření obecné sekvence
---------------------------------------------------------- VAL_SEC_HASH
Kontrola integrity kontrolního součtu
---------------------------------------------------------- VAL_SEC_TOKEN
Ověření tokenu zabezpečení Oauth
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_JSON
Ověření struktury JSON
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_XML
Ověření struktury XML
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_TYPE
Ověření typu zprávy
---------------------------------------------------------- VAL_FIE_MAN
Povinné ověření pole (podle typu zprávy)
---------------------------------------------------------- VAL_FIE_FORMAT
Ověření formátu pole
---------------------------------------------------------- VAL_FIE_REF
Existence správně referenčních výčtů. (Jak je
definováno v datovém slovníku)
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_DUPLICATE
Užitečné zatížení zprávy, které bylo směrovačem nebo
primárně úspěšně zpracováno, by mělo být odmítnuto.
---------------------------------------------------------- VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
Zpráva identifikovaná Recallcode, která již byla
úspěšně zpracována, by měla být odmítnuta.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_MULT_MSG
Ve zprávách je více duplicitních uživatelských
rozhraní.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_APP
upUIs bylo přijato jako součást zprávy IRU.
Toto ověření se nezdaří, pokud upUI není nalezeno
a nebylo nahlášeno.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_DUPLICATE_APP
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Platnost UI. Zkontrolujte, zda již byly upUI použity
na upUI (L)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_FID_APP
Ověření FID definovaného ve zprávě IRU (2.1).
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_UPUI
Existence UI. upUI existuje a bylo úspěšně použito
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_AUI
existence aUI. aUI bylo agregováno (součást EPA)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_UPUI_SEQ
Platnost UI. upUI existuje a bylo úspěšně použito.
upUI nebylo součástí žádné deaktivační zprávy.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXIST_AUI_SEQ
platnost aUI. aUI bylo agregováno (součást EPA)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_EXPIRY
Ověření, že aplikace nebo datum agregace nepřesáhne
6 měsíců po vydání kódu.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_REACTIVATION
upUI, které byly deaktivovány, by neměly umožňovat
žádnou událost aplikace (EUA).
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_DEACTIVATED
UI - přítomnost UI ve zprávě po deaktivaci.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_AGG_MULT
Ověření, že nadřazené uživatelské rozhraní nebylo
součástí žádné předchozí agregační události
(jako nadřazené), aniž by bylo součástí disagregační
události. Tato kontrola zabraňuje opětovnému použití
aUI bez předchozí dezagregace.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_DISAGG
Ověření, že aUI byla rozčleněna, nemůže být součástí
žádného pohybu produktu před agregací.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_IMPLDISAGG
Ověření, že aUI bylo implicitně rozčleněno, nemůže
být součástí žádného pohybu produktu, než bude
součástí zprávy EUD, a poté agregováno.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_AGG_FID
Ověření, že agregace a dezagregace musí proběhnout
ve stejném zařízení (FID), kde byly produkty buď
vytvořeny nebo doručeny.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_AGG_FID
Ověření, že agregace a dezagregace musí proběhnout
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ve stejném zařízení (FID), kde byly produkty buď
vytvořeny nebo doručeny.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_ARRIVAL
Ověření, že je uživatelské rozhraní součástí předem
hlášené události odeslání nebo překládky
(EDP 3.3, ETL 3.5) pro zadané místo určení.
Toto ověření se týká sledu událostí.
Výjimka: Dovážené produkty. (Product_Return = 0)
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_ARRIVAL_RETURN
Ověření, že je uživatelské rozhraní součástí předem
hlášené události odeslání nebo překládky
(EDP 3.3, ETL 3.5, EVR 3.7) pro zadané místo určení.
Toto ověření se týká sledu událostí. V tomto
ověřovacím principu 5 neplatí.
---------------------------------------------------------- VAL_UI_ORD_DISPATCH
Ověření, že poslední umístění uživatelského rozhraní
(FID) odpovídá zdrojovému umístění (FID) události
odeslání. Uživatelské rozhraní musí být: - Aplikováno
nebo agregováno na tomto konkrétním místě (FID) Dorazilo na toto místo.
---------------------------------------------------------- VAL_EVT_24H
Ověření, že události jsou hlášeny do 24 hodin od
výskytu události. Toto ověření se provádí v čase
události ve srovnání s časem záznamu primárního
úložiště nebo směrovače. POZNÁMKA: toto ověření
bude po 20. květnu 2028 sníženo na 3 hodiny.
Toto ověření by nemělo být blokování, ale spíše
---------------------------------------------------------- VAL_EVT_TIME
Pravidlo „Do 24 hodin před výskytem události“ pro
odesílání a přenos zpráv o událostech je pravidlem
a systém odmítne nevyhovující zprávy.
Řízení je založeno na časovém rozdílu
„skutečné datum-čas události“.
ověřování by nemělo být blokování, ale spíše
generování varování pro systém odesílatele
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_EOID
Zkontrolujte, zda EOID existuje v registru v celé EU
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_FID
Zkontrolujte, zda FID existuje v registru v celé EU
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_EXIST_MID
Zkontrolujte, zda MID existuje v registru EU
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_ACTIVE_EOID
Zkontrolujte, zda je EOID v úložišti označen jako
aktivní
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---------------------------------------------------------- VAL_ENT_ACTIVE_FID
Zkontrolujte, zda je FID v úložišti označeno jako
aktivní
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_ACTIVE_MID
Zkontrolujte, zda je MID v úložišti označen jako
aktivní
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_REL_EOID_FID
Zkontrolujte, zda je v celoevropském registru
definován vztah EOID FID
---------------------------------------------------------- VAL_ENT_REL_ FID_MID
Zkontrolujte, zda je v registru EU definován
vztah FID MID
---------------------------------------------------------- VAL_RECALL_EXIST
Zkontrolujte, zda RecallCode existuje
---------------------------------------------------------- VAL_RECALL_LAST
Zkontrolujte, zda je pro všechna uživatelská
rozhraní související s událostí identifikovanou
RecallCode úplně poslední nezapomenutelná událost,
ke které došlo u všech takových uživatelských
rozhraní, včetně souvisejících implicitně
rozčleněných rodičů.
===================================================

FAQ - Track and Trace Error Code - anglicky
===================================================
SECURITY_INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
Invalid or Expired security token.
Please note that in this case the code or
internal ID is not returned, as the message has
not reached the processing service yet.
--------------------------------------------------INVALID_OR_EXPIRED_TOKEN
Invalid or Expired security token
--------------------------------------------------FAILED_VALIDATION
Generic validation error. Normally get more detail
as below.
--------------------------------------------------INVALID_SIGNATURE
Hash information not matching the message signature.
--------------------------------------------------REQUIRED_FIELD_FAILED_VALIDATION
Mandatory field is missing
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MAX_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Over max length of field.
--------------------------------------------------MIN_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Under min length of field.
--------------------------------------------------ENTRY_LENGTH_FAILED_VALIDATION
Is not a 2-dimensional array where each row contains
the exact number of elements
--------------------------------------------------INVALID_REQUEST_FORMAT
No Type property added to message
--------------------------------------------------INVALID_MESSAGE_TYPE
When the field “Message_Type” is out of the defined
list.
--------------------------------------------------INVALID_INPUT_FORMAT
When the body of the message doesn’t contain a valid
JSON.
--------------------------------------------------INVALID_EMAIL_FORMAT
When the field is not a valid email address
--------------------------------------------------PAYLOAD_NOT_UNIQUE
When the messages have already been processed
successfully.
--------------------------------------------------SYSTEM_ERROR
Internal system error. This internal error id should
be provided to Dentsu support if required
--------------------------------------------------OPERATION_WITHIN_24_HOURS
Reporting events should be performed within 24 hours
of the occurrence of the event.
--------------------------------------------------SHIPMENT_WITHIN_24_HOURS
"Within 24 hours prior to the occurrence of the
event” rule for dispatch and trans-loading event
messages is a rule and the system shall reject non
compliant messages. Control is based on the “actual
date – Event_Time” time difference
--------------------------------------------------UI_SEQUENCE_WARNING
Generic sequence validation warning
--------------------------------------------------CANNOT_ROUTE
Cannot route with this EOID
--------------------------------------------------MULTIPLE_UID
Multiple duplicate UI present in the messages
--------------------------------------------------UI_NOT_VALID
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UI validity – UI has not been part of any EUA nor
EPA message.
--------------------------------------------------UIS_NOT_VALID
UI(s) validity – One or more UIs without Timestamp
in the repository. (has never been applied).
When application of UI (with Timestamp) occurs.
--------------------------------------------------UIS_APPLICATION_ERROR
Application error
--------------------------------------------------UI_NOT_EXIST
UI validity – UI has not been part of any IRU message.
--------------------------------------------------UI_DEACTIVATED
UI – presence of UI in a message after being
deactivated.
--------------------------------------------------MULTIPLE_AGGREGATION
Multiple aggregation identified for an aUI.
--------------------------------------------------UI_ALREADY_DISAGGREGATED
Validation that an aUI has been disaggregated
(or implicitly disaggregated) cannot be part on any
product movement prior of being aggregated.
--------------------------------------------------LOCATION_MISMATCH
Location (FID) for one or multiple UI during the
product movement event do not match with the location
of the occurrence of the poproduct movement.
--------------------------------------------------EXCISE_NUMBER_NOT_VALID
Seed type format wrong.
--------------------------------------------------UI_EXPIRED
Validation that the application or the aggregation
date doesn’t exceed the 6 months period after the
code has been issued.
--------------------------------------------------EOID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Check if EOID, exists and is active
--------------------------------------------------FID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Check if FID, exists and is active
--------------------------------------------------MID_NOT_EXIST_OR_ACTIVE
Check if MID, exists and is active
--------------------------------------------------FID_NOT_RELATED_TO_EOID
Check if EOID FID relation
--------------------------------------------------MID_NOT_RELATED_TO_FID
Check if FID MID relation
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--------------------------------------------------CLAIM_VALIDATION_FAILED
Caller is not allowed to call this method.
--------------------------------------------------NON_COMPATIBLE_UIS
Activation failed as ordered list of UI with
timestamp, did not match short UIs.
--------------------------------------------------NOT_THE_SAME_NUMBER_OF_ITEMS
Activation failed as number of of UI with timestamp,
did not same number as short UIs.
--------------------------------------------------CODE_NOT_PROVIDED
Code was not provided in context where it’s
mandatory, for example when calling secondary from
a primary
--------------------------------------------------CODE_NOT_UNIQUE
The recall code provided has been used before
--------------------------------------------------CODE_NOT_EXIST
The recall code provided has not been found into
the secondary
--------------------------------------------------ARRIVAL_NOTALLOWED
Arrival validation control
--------------------------------------------------IIID_MISMATCH
For the ULO, PLO technical ownership validation.
The IIID of the entity that is requesting the update
of the record MUST match the value of the
Technical Owner field. If not the validation
--------------------------------------------------RECALL_NOT_LAST_EVENT
For requests of unit level or aggregated level UIs
including implicitly disaggregated parents, recalls
can only be performed in the reverse order events
have occurred.
--------------------------------------------------UI_SEQUENCE_ERROR
Generic sequence validation error
--------------------------------------------------VAL_SEC_HASH
Integrity check of the checksum
--------------------------------------------------VAL_SEC_TOKEN
Oauth Security Token validation
--------------------------------------------------VAL_MSG_JSON
JSON structure validation
--------------------------------------------------VAL_MSG_XML
XML structure validation
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--------------------------------------------------VAL_MSG_TYPE
Message type validation
--------------------------------------------------VAL_FIE_MAN
Mandatory Field validation (per message type)
--------------------------------------------------VAL_FIE_FORMAT
Field format validation
--------------------------------------------------VAL_FIE_REF
Existence of correctly reference enumerations.
(As defined in data dictionary)
--------------------------------------------------VAL_MSG_DUPLICATE
Message payload already processed successfully by
the Router or Primary should be rejected.
--------------------------------------------------VAL_MSG_CODE_DUPLICATE
Message identified by a Recallcode that has already
been processed successfully should be rejected.
--------------------------------------------------VAL_UI_MULT_MSG
Multiple duplicate UI present in the messages.
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_APP
upUIs has been received as part of an IRU message.
This validation fails if the upUIs is not found and
has not been reported.
--------------------------------------------------VAL_UI_DUPLICATE_APP
UI validity. Check if the upUIs has already been
applied to a upUI(L)
--------------------------------------------------VAL_UI_FID_APP
Validation of the FID defined in the IRU message
(2.1).
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_UPUI
UI existence. upUI exists and has been successfully
applied
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_AUI
aUI existence. aUI has been aggregated (part of an
EPA)
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_UPUI_SEQ
UI validity. upUI exists and has been successfully
applied. upUI has not been part of any deactivation
message.
--------------------------------------------------VAL_UI_EXIST_AUI_SEQ
aUI validity. aUI has been aggregated (part of an
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EPA)
--------------------------------------------------VAL_UI_EXPIRY
Validation that the application or the aggregation
date doesn’t exceed the 6 months period after the
code has been issued.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_REACTIVATION
upUI(s) that has been deactivated should not allow
any application event (EUA).
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_DEACTIVATED
UI – presence of UI in a message after being
deactivated.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_AGG_MULT
Validation that a parent UI has not been part of any
prior aggregation event (as parent) without being
part of a disaggregation event. This control prevents
the reuse of an aUI without prior disaggregation.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_DISAGG
Validation that an aUI has been disaggregated cannot
be part on any product movement prior of being
aggregated.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_IMPLDISAGG
Validation that an aUI has been implicitly
disaggregated cannot be part on any product movement
prior of being part of an EUD message and then
aggregated.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_AGG_FID
Validation that the aggregation and the
disaggregation events must happen at the same
facility (FID) where the products have been either
created or arrived.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_ARRIVAL
Validation that a UI is part of a prior reported
dispatch or transloading event (EDP 3.3, ETL 3.5)
for the specified destination. This validation
concerns the sequence of events. Exception:
Imported products. (Product_Return = 0)
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_ARRIVAL_RETURN
Validation that a UI is part of a prior reported
dispatch or transloading event (EDP 3.3, ETL 3.5,
EVR 3.7) for the specified destination. This
validation concerns the sequence of events.
In this validation principle 5 doesn’t apply.
--------------------------------------------------VAL_UI_ORD_DISPATCH
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Validation that a UI last location (FID) matches
the source location (FID) of the dispatch event.
The UI must have been: - Applied or aggregated on
that specific location (FID) - Arrived on that
location.
--------------------------------------------------VAL_EVT_24H
Validation that the Events are reported within
24 hours from the occurrence of the event.
This validation is performed on the Event Time
compared to the Record Time of the Primary repository
or the Router. NOTE: this validation will be reduced
to 3 hours after 20 May 2028 This validation should
not be blocking but rather
--------------------------------------------------VAL_EVT_TIME
"Within 24 hours prior to the occurrence of the
event” rule for dispatch and trans-loading event
messages is a rule and the system shall reject
non-compliant messages. Control is based on the
“actual date – Event Time” time difference.
This validation should not be blocking but rather
generating a warning to the sender system
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_EOID
Check if the EOID exists in the EU wide registry
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_FID
Check if FID, exists in the EU wide registry
--------------------------------------------------VAL_ENT_EXIST_MID
Check if MID, exists in the EU wide registry
--------------------------------------------------VAL_ENT_ACTIVE_EOID
Check if EOID is marked as active in the repository
--------------------------------------------------VAL_ENT_ACTIVE_FID
Check if FID is marked as active in the repository
--------------------------------------------------VAL_ENT_ACTIVE_MID
Check if MID is marked as active in the repository
--------------------------------------------------VAL_ENT_REL_EOID_FID
Check if EOID FID relation is defined in the EU
wide registry
--------------------------------------------------VAL_ENT_REL_ FID_MID
Check if FID MID relation is defined in the EU
wide registry
--------------------------------------------------VAL_RECALL_EXIST
Check if RecallCode exists
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VAL_RECALL_LAST
Check if for all UIs related to the event identified
by RecallCode is the very last unrecalled event
occurred on all such UI including related implicitly
disaggregated parents.
===================================================

20.131Typ ceny
TypCeny
0-29 ... Cena00 - Cena29
30 ... ZdrojovaCena bez DPH
31 ... poslední nákupní cena (Currency_01) nebo
ZdrojovaCena pokud je nulova bez DPH
32 ... posledni prodejní cena (Currency_09) bez DPH
33 ... zdrojová cena + DPH
34 ... poslední nákupní cena (Currency_01) + DPH
... na DL/FA
35 ... posledni prodejní cena (Currency_09) + DPH
36 ... posledni prodejní cena (Currency_09) - DPH
37 ... Cena 00 + DPH
38 ... Cena 01 + DPH
39 ... Cena 02 + DPH
40 ... Cena 00 - DPH
41 ... Cena 01 - DPH
42 ... Cena 02 - DPH

20.132Uzavření dokladu
2010.12.27a / 23:00
001) Sklad - uzavření dokladu
- informace o uzavření dokladu (pole Barva=1 a Stav=1) se zapíše do hlavičky
dokladu až po provedení všech operací spojených s uzavřením dokladu

20.133Vrácenka
2016.06.24a / 12:00
001) Vrácenky - uživatel 112016
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- upraven SQL

2016.04.15a / 11:00
001) Řádek vrácenky - zatížení
- v okně pro volbu řádku dokladu VP/VR doplněna pole CenaMJ a MOC pro ruční zadání
pokud je hodnota v obou těchto polích současně nenulová, převezme se a je potom
použita pro změnu hodnot v řádku VP
lze použít pro zadání jiných hodnot než v řádcích původních dokladů, nebo pokud
se žádné řádky nenašly

2016.04.14a / 10:00
001) Řádek vrácenky - zatížení
- agendu bere z agendy skladu

2016.04.13c / 14:00
001) Řádek vrácenky - zatížení
- pracuje samostatně v jednotlivých agendách HD/HR/HP

2016.04.13b / 11:00
001) Řádek vrácenky - zatížení
- upraven Tisk dokladu a nastavení pole v hlavičce dokladu CastkaPoslednihoSmiru
(po uzavření dokladu), kdy se u opravených řádků bere pole CenaPalety (MOC) z řádku
- pouze pro TypDokladu VR a nastavené pole AkcniCenaOK v řádku dokladu při jeho
opravě

2016.04.13a / 07:00
001) Řádek vrácenky - zatížení
- doplněna 2 oprávnění a funkce:
8878 Sklad / Doklady / Řádky / Řádek vrácenky - zatížení
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8879 Sklad / Řádky / Řádek vrácenky / Seznam pohybů VP+VR
- funkce pouze pro uživatele 112016
- funkce dostupná pouze v typu dokladu
VR - Reklamace vlastní prodejny
- funkce není dostupná pro uzavřený doklad (černý)
- Popis:
- v řádcích zvoleného dokladu typu VR se na zvoleném
řádku dokladu klikne pravým tlačítkem myši a zvolí
funkce:
Řádek vrácenky - zatížení
funkce je ve výběru na pravé tlačítko myši zcela nahoře
- otevře se okno, ve kterém se zobrazí všechny pohyby
zvoleného zboží (z řádku dokladu) pro zvoleného partnera
(z hlavičky dokladu) za aktuální měsíc a 11 měsíců zpětně
v tomto seznamu se zvolí požadovaný pohyb s požadovanou
CenaMJ a MOC (CenaPalety) a po stisknutí
Nastav CenaMJ + MOC
se v řádku ve VR dokladu se tyto hodnoty změní
po Esc nebo červeném tlačítku se nic nezmění
nastaví se také pole:
CenaMJBezSlevy = CenaMJ
SarzeIndex = CenaMJ * MnozstviMJ

20.134VS - Variabilní symbol
FAQ - Nastavení Variabilního symbolu (VS) na skladovém / POS dokladě
- VS je tvořen součtem pořadového čísla dokladu (pole Číslo dokladu v tabulce
hlaviček dokladů aar_X_xx, kde aa je agenda, r je rok a xx je druh dokladu)
a konstanty zadané v:
Servis / Konfigurace programu / Sklad/POS / VS / VS
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např. pro daňový dobropis se nastaví do pole DD - Daňový dobropis
20059000
2005 ... pro rok 2005, nebo třeba jen zkráceně 25
9 ...... rozlišení typu dokladu, v tomto případě daňový dobropis,
při více než 9-ti používaných typech dokladů možno rozšířit na 2 místa
000 .... předpokládá se maximální počet vystavených daňových dobropisů 999
celková délka VS může být max. 8 číslic
změna nastavení v konfiguraci se projeví POUZE u nově vytvořených dokladů

20.135Vstupní pole
2007.01.01a / 00:00
007) Sklad / POS
- po změně balení, např. 30+, se vyprázdní vstupní pole

2000.08.30b / 14:00
- pri chybnem zadani cisla mimo povoleny rozsah se ozve trylek

2000.08.30a / 10:30
- pri zadani cisla vetsiho, nez je povoleny rozsah (napr. EAN do poctu obalu
nebo egalizace) se zobrazi zprava a pole se "vymaze"

20.136XML
2020.08.26b / 10:00
001) 2047 - XML doklad - INT32_05 a Barva
- pouze pro uživatele 112016
- export/import skladového dokladu XML doplněn o pole karty zboží: 32_05 a Barva
- Př. XML - zkráceno:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="usb71105.xsl"?>
<manas:usb xmlns:manas="http://www.manas.info/">
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>K082610</manas:verzemanas>
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<manas:verzexml>2020.08.26b</manas:verzexml>
<manas:cislozbozi>11128</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Jablka červená CZ</manas:nazevzbozi>
<manas:int32_05>0</manas:int32_05>
<manas:barva>0</manas:barva>
</manas:qr00>
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>K082610</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>2020.08.26b</manas:verzexml>
<manas:cislozbozi>63324</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Jadel pař.přír.sýr 110g Polná</manas:nazevzbozi>
<manas:int32_05>1</manas:int32_05>
<manas:barva>6</manas:barva>
</manas:qr00>
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>K082610</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>2020.08.26b</manas:verzexml>
<manas:cislozbozi>86346</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Marlboro V109 GOLD KS</manas:nazevzbozi>
<manas:int32_05>2</manas:int32_05>
<manas:barva>8</manas:barva>
</manas:qr00>
</manas:usb>

FAQ - XML skladový soubor
Příklad aktuálního tvaru - název polí je samopopisný:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="usb71105.xsl"?>
<manas:usb xmlns:manas="http://www.manas.info/">
<manas:qr00>
<manas:verzemanas>26051112</manas:verzemanas>
<manas:verzexml>2016.03.29a</manas:verzexml>
<manas:druhtisku>F_Doklad</manas:druhtisku>
<manas:cislozbozi>68192</manas:cislozbozi>
<manas:nazevzbozi>Absolut vodka 0,7 40%</manas:nazevzbozi>
<manas:skupinazbozi>2976</manas:skupinazbozi>
<manas:mj>ks</manas:mj>
<manas:dph>2</manas:dph>
<manas:mnozstvimj>12.00</manas:mnozstvimj>
<manas:cenamjbezdph>247.90</manas:cenamjbezdph>
<manas:dpcsdph>300.00</manas:dpcsdph>
<manas:marze>0.00</manas:marze>
<manas:obalck2>0</manas:obalck2>
<manas:cena24>0.0</manas:cena24>
<manas:koefmernecenyzbozi>0.7000</manas:koefmernecenyzbozi>
<manas:hmotnostzbozi>1025.00</manas:hmotnostzbozi>
<manas:celnisazebnik></manas:celnisazebnik>
<manas:bmp>vodka</manas:bmp>
<manas:dodavatel>0</manas:dodavatel>
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<manas:skp></manas:skp>
<manas:bruttovahasobalemkg>0</manas:bruttovahasobalemkg>
<manas:spotrebnidan>79.80</manas:spotrebnidan>
<manas:egalizace>12.0000</manas:egalizace>
<manas:druhdokladu>[FA]</manas:druhdokladu>
<manas:cislopc>44953</manas:cislopc>
<manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>
<manas:pv>[V]</manas:pv>
<manas:odberatel>248601</manas:odberatel>
<manas:druhobalu1>0</manas:druhobalu1>
<manas:pocetobalu1>0</manas:pocetobalu1>
<manas:cenaobalu1>0</manas:cenaobalu1>
<manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>
<manas:druhobalu2>0</manas:druhobalu2>
<manas:pocetobalu2>0</manas:pocetobalu2>
<manas:cenaobalu2>0</manas:cenaobalu2>
<manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>
<manas:ck01>27312040017687</manas:ck01>
<manas:ck02>7312040017683</manas:ck02>
</manas:qr00>
</manas:usb>
nebo je uveden v usb71102.XSL:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<xsl:stylesheet xmlns:manas="http://www.manas.info/" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/
Transform" version="1.0">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<h1>USB</h1>
<hr />
<table width="100%" border="1">
<tr bgcolor="gainsboro">
<td><b>Cislo zbozi</b></td>
<td><b>Nazev zbozi</b></td>
<td><b>Verze ES manas</b></td>
<td><b>Verze XML</b></td>
<td><b>Druh tisku</b></td>
<td><b>Skupina zbozi</b></td>
<td><b>MJ</b></td>
<td><b>DPH</b></td>
<td><b>Mnozstvi MJ</b></td>
<td><b>Cena MJ bez DPH</b></td>
<td><b>DPC s DPH</b></td>
<td><b>Marze</b></td>
<td><b>Obal CK 2</b></td>
<td><b>Druh obalu 1</b></td>
<td><b>Pocet obalu 1</b></td>
<td><b>Cena obalu 1</b></td>
<td><b>DPH obalu 1</b></td>
<td><b>Druh obalu 2</b></td>
<td><b>Pocet obalu 2</b></td>
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Sklad

<td><b>Cena obalu 2</b></td>
<td><b>DPH obalu 2</b></td>
<td><b>Koef merne ceny zbozi</b></td>
<td><b>Hmotnost zbozi [g]</b></td>
<td><b>Celni sazebnik</b></td>
<td><b>Spotrebni dan</b></td>
<td><b>Egalizace</b></td>
<td><b>Druh dokladu</b></td>
<td><b>Cislo PC</b></td>
<td><b>Cislo uzivatele</b></td>
<td><b>PV</b></td>
<td><b>CK 1</b></td>
</tr>
<xsl:for-each select="manas:usb/manas:qr00">
<tr>
<td><xsl:value-of select="manas:cislozbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:nazevzbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:verzemanas" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:verzexml" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhtisku" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:skupinazbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:mj" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dph" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:mnozstvimj" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cenamjbezdph" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dpcsdph" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:marze" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:obalck2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:pocetobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cenaobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dphobalu1" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:pocetobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cenaobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:dphobalu2" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:koefmernecenyzbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:hmotnostzbozi" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:celnisazebnik" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:spotrebnidan" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:egalizace" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:druhdokladu" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cislopc" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:cislouzivatele" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:pv" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:odberatel" /></td>
<td><xsl:value-of select="manas:ck01" /></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
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</xsl:stylesheet>
Popis postupného vývoje je zde:
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?export_dokladu.htm
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?odesilani_xml_dokladu.htm
http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?import_dokladu.htm

2016.04.27a / 13:00
003) Sklad - uživatel 112016
- pokud je Cena24 nulová, bere se do XML nenulová Cena06 případně Cena07

20.137XML2EDI
2007.02.21a / 17:00
012) xml2edi
- do věty SYS se dosazuje EAN příjemce

2007.01.20a / 11:00
001) xml2edi
- vstup do xml2edi lze vygenerovat z
Číselník dodavatelů - Objednávka EDI
- oprávnění: 8505 Číselník dodavatelů - Objednávka EDI
Číselník skupin zboží - Objednávka EDI
- oprávnění: 8506 Číselník skupin zboží - Objednávka EDI
- lze nastavit:
- název generovaného soboru
- číslo objednávky
- datum objednávky
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2007.01.19b / 17:00
001) Sklad / POS - xml2edi
- funkce dostupná na pravé tlačítko myši v řádcích dokladu
- lze použít pro libovolný typ dokladu
- generuje se soubor xxxxxxxx.EDI
kde xxxxxxxx je VS dokladu
soubor je umístěn v adresáři \TEMP
tento soubor slouží pro vstup do systému xml2edi
- Oprávnění:
8503 Export dokladu xml2edi
8504 EDI Soubor - Uložit
- Poznámky:
1) pro každé použité zboží musí být v číselníku zboží
nastavena pole:
- Číslo 2 / Základ ... číslo zboží dodavatele
- Čárkový kód / Základ ... EAN dodavatele

20.138XML - Webová služba pro distribuci
2016.06.21c / 12:00
001) Webová služba pro distribuci XML skladových dokladů ověřena pod migrovaným
komunikačním serverem, k migraci dojde z 26. na 27.06.2016

20.139Zakladač
2012.06.15a / 12:00
003) Zakladač - Tisk
- do mustru 12301 a 12302 doplněna pole:
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06_JmenoUzivatele
07_MnozstviNaPozici

2012.03.23a / 12:00
001) Zakladač + Zakladač HK / Výdej - Tisk na POS tiskárně
- upraveno, tiskne postupně a ne po listech
- tabulka S_REPORT se správně otevře před výdejem

2012.03.19c / 16:00
001) Zakladač + Zakladač HK / Výdej - Tisk na POS tiskárně
Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně
- upraveno, doplněna hlášení

2012.03.19a / 12:00
001) Zakladač + Zakladač HK / Výdej - Tisk na POS tiskárně
- doplněno zaškrtávací pole Tisk
- doplněna funkce Opakovaný tisk
002) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně
- doplněna funkce Opakovaný tisk

2012.03.18b / 12:00
001) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně
- potlačeno hlášení
Chyba Load
v případě problému mustru, jde o chybu cesty:
Template.FileName = 'C:\_manas\temp\REPORTX.rtm'
zapisuje se jen do logu
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2012.03.18a / 10:00
001) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně
- pozice upravena na tvar:
1 2 34 ... pole 01_Pozice
5. pozice dostupná samostatně jako 05_Pozice5 - upravena pole v TextPipeline4:
01_Pozice
02_Nazev
03_Cislo
04_Datum
05_Pozice5
- v mustru 12301 je nutné nastavit používanou cestu v:
Template.FileName = 'C:\_manas\temp\REPORTX.rtm'

2012.03.16a / 23:00
001) Zakladač + Zakladač HK / Příjem - Tisk na POS tiskárně
- testovací verze
- v Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry systémové musí být definován mustr
12301 - Zakladač příjem tisk POS
mustr se nastaví v Tvar sestavy RB - Obsah
pole se vybírají v TextPipeline4
01_Pozice
02_Nazev
03_Cislo
04_Datum
uloží se pomocí:
File / Save As - REPORTX.rtm
změny v Designeru potom zůstanou uloženy
tisk se provede pokud je zvolena funkce Příjem a zaškrtnuto pole Tisk
- tiskne se na implicitní Win tiskárnu
- v další verzi programu bude do konfigurace doplněno číslo mustru a implicitní zaškrtnutí
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pole Tisk
Příklad mustru:
- upraví se podle použité tiskárny
------------------------------------------------------------------------------------------object ppReport1: TppReport
AutoStop = False
Columns = 2
ColumnPositions.Strings = (
'6350'
'105000')
DataPipeline = ppTextPipeline4
PrinterSetup.BinName = 'Default'
PrinterSetup.Collation = False
PrinterSetup.DocumentName = 'Report1'
PrinterSetup.PaperName = 'A4 210'#160'x'#160'297'#160'mm'
PrinterSetup.PrinterName = 'Default'
PrinterSetup.mmMarginBottom = 5000
PrinterSetup.mmMarginLeft = 5000
PrinterSetup.mmMarginRight = 5000
PrinterSetup.mmMarginTop = 5000
PrinterSetup.mmPaperHeight = 297000
PrinterSetup.mmPaperWidth = 210000
PrinterSetup.PaperSize = 9
Template.FileName = 'C:\_manas\temp\REPORTX.rtm'
Template.Format = ftASCII
Units = utMillimeters
AllowPrintToFile = True
DeviceType = 'Screen'
OutlineSettings.CreateNode = True
OutlineSettings.CreatePageNodes = True
OutlineSettings.Enabled = False
OutlineSettings.Visible = False
PreviewFormSettings.WindowState = wsMaximized
PreviewFormSettings.ZoomSetting = zsPageWidth
TextFileType = ftCustom
TextSearchSettings.DefaultString = '<FindText>'
TextSearchSettings.Enabled = False
Left = 568
Version = '7.04'
mmColumnWidth = 98650
DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'
object ppHeaderBand1: TppHeaderBand
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 0
mmPrintPosition = 0
end
object ppColumnHeaderBand1: TppColumnHeaderBand
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 0
mmPrintPosition = 0
end
object ppDetailBand1: TppDetailBand
PrintHeight = phDynamic
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 57150
mmPrintPosition = 0
object ppShape3: TppShape
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UserName = 'Shape1'
mmHeight = 57150
mmLeft = 0
mmTop = 0
mmWidth = 98690
BandType = 4
end
object ppDBText20: TppDBText
UserName = 'DBText2'
DataField = '02_Nazev'
DataPipeline = ppTextPipeline4
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clBlack
Font.Name = 'Times New Roman'
Font.Size = 28
Font.Style = [fsBold]
ParentDataPipeline = False
Transparent = True
DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'
mmHeight = 11557
mmLeft = 2646
mmTop = 33338
mmWidth = 92340
BandType = 4
end
object ppDBText37: TppDBText
UserName = 'DBText1'
DataField = '03_Cislo'
DataPipeline = ppTextPipeline4
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clBlack
Font.Name = 'Arial'
Font.Size = 16
Font.Style = []
ParentDataPipeline = False
Transparent = True
DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'
mmHeight = 6350
mmLeft = 2117
mmTop = 47361
mmWidth = 22490
BandType = 4
end
object ppDBText1: TppDBText
UserName = 'DBText3'
DataField = '04_Datum'
DataPipeline = ppTextPipeline4
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Name = 'Arial'
Font.Size = 16
Font.Style = []
ParentDataPipeline = False
TextAlignment = taRightJustified
Transparent = True
DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'
mmHeight = 6350
mmLeft = 59531
mmTop = 47361
mmWidth = 35190
BandType = 4
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end
object ppDBText2: TppDBText
UserName = 'DBText4'
DataField = '01_Pozice'
DataPipeline = ppTextPipeline4
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clBlack
Font.Name = 'Arial'
Font.Size = 72
Font.Style = [fsBold]
Transparent = True
DataPipelineName = 'ppTextPipeline4'
mmHeight = 29104
mmLeft = 2910
mmTop = 2381
mmWidth = 92075
BandType = 4
end
end
object ppColumnFooterBand1: TppColumnFooterBand
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 0
mmPrintPosition = 0
end
object ppFooterBand1: TppFooterBand
mmBottomOffset = 0
mmHeight = 0
mmPrintPosition = 0
end
object ppParameterList1: TppParameterList
end
end
-------------------------------------------------------------------------------------------

2011.10.20a / 12:00
001) Zakladač
- upraven příjem a výdej pomocí
.číslo_zboží

2011.10.19a / 13:00
001) Zakladač
- upraven příjem a výdej pomocí čárkového kódu
- upraven příjem a výdej při neexistujícím čárkového kódu

2011.01.24a / 18:00
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001) Zakladač
- upraven příjem na zakladač a výdej ze zakladače - zadání čárkového kódu
- upraven výdej ze zakladače - zobrazují se pouze řádky zadaného zboží

2009.11.24a / 13:00
001) Zakladač - Příjem
- upraveno zadání zboží podle čísla
.číslo
002) Doplněno logování zakladače a zadání EAN

2009.11.23a / 17:00
006) Zakladač
- lze použít dlouhý EAN 128
- pokud EAN 128 obsahuje informaci i o datumu trvanlivosti (15) (např. ve tvaru 071016),
automaticky se nastaví pole při příjmu
- pohyby zakladače se zapisují do tabulky
asZAZ_00
kde as je agenda sklad
jako cena je použita aktuální ZdrojovaCena
- nápočty pohybů zakladače se zapisují do tabulky
asr_MO00_ZA
a týdenní do
asrTtt00_ZA
kde as je agenda sklad
r je znak roku
tt je číslo týdne
jako cena je použita aktuální ZdrojovaCena
nápočty a grafy jsou dostupné za:
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Číslo zboží
Číslo uživatele
CELKEM
- v číselníku zboží v seznamu zboží doplněna záložka Zakladač s
novými funkcemi a oprávněními:
8712 Zboží - Zakladač - Pohyb
8713 Zboží - Zakladač - Graf měsíční
8714 Zboží - Zakladač - Graf týdenní
pro prohlížení grafů doplněna oprávnění:
8715 Zakladač - Graf - 01 - Z / Číslo
8716 Zakladač - Graf - 02 - Uživatel / Číslo
8717 Zakladač - Graf - 03 - Celkem
pro zakladač použity indexy nápočtů:
MO00_ZA 1900000000 Zakladač - Z / Číslo
MO00_ZA 1800000000 Zakladač - Uživatel / Číslo
MO00_ZA 1004000000 Zakladač - Celkem
- Sklad / Zakladač - doplněna funkce s oprávněním:
8718 Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
- pouze verze pro aktuální verzi NexusDB
- Sklad / Zakladač HK - doplněna funkce s oprávněním:
8719 Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
- pouze verze pro aktuální verzi NexusDB
- další tabulky zakladače:
as__ZZ01 ... zakladač
____ZAPR ... tisk zakladače

2007.10.05a / 00:00
001) Zakladač
- u příjmu doplněny sloupce Stav a Priorita, řádky jsou řazeny podle
polí Stav, Priorita a Cislo (t.j. Pozice)
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1999.10.22d
- zakladacovy sklad:
- prijem:
- po prijmu se nastavi 1. volna pozice
- po prijmu se zrusi nazvy zbozi
- vydej:
- vyda se vzdy veskere zbozi z pozice X.X.XX.n, kde n je 0-9

1999.10.21a
Strucny popis zakladacoveho skladu
- princip vychazi z MIS97, kde je evidovano zbozi na samostatnych
pozicich cislovanych jako X.X.XX.n, kde n je 0, pokud je na pozici
umisten pouze 1 druh zbozi, nebo 0-9, pokud je na jedne pozici
umisteno az 10 druhu zbozi
- kazda pozice ma svou vysku v cm a muze byt zablokovana
- pri prijmu zbozi na zakladacovy sklad lze pro zvolenou pozici
(v prave tabulce nabidnuty vsechny volne pozice, t.j. ty, ktere
pro cislo X.X.XX.0 nejsou zablokovany a nemaji zadano cislo zbozi, a to
podle cisel) zadat 1-10 druhu zbozi
- pro kazde zbozi se zada mnozstvi MJ (skutecne, ne pocet baleni) a
datum spotreby;
dalsi udaje se do databaze zakladacoveho skladu HR__ZA01.FFD doplni
automaticky z ciselniku zbozi, nejsou ale aktualne pouzity
- pro zadani zbozi vyzkousen zpusob, kdy je mozne v jednom poli
zadat zbozi vyberem podle ruznych kriterii
a) pomoci snimace carkoveho kodu:
- po zadani prvniho ciselneho znaku '0'-'9' at uz rucne nebo
pouzitim snimace se otevre okno umoznujici vyber podle
carkoveho kodu;
vyber se ukonci klavesou <Enter> (generuje snimac) nebo <Esc>
(obe klavesy jsou rovnocenne) a do pole, ve kterem byl vyber
proveden se dosadi cislo zbozi doplnene z ciselniku carkoveho
kodu podle zadaneho carkoveho kodu;
pokud je zadan neznamy nebo chybny carkovy kod, lze zbozi
vybrat ve vyberovem okne rucne (trideno podle carkoveho kodu)
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nebo po zruseni sejmuteho cisla klavesou <Backspace> (opakovane)
lze sejmuti snimacem carkoveho kodu opakovat
b) vyhledanim podle nazvu zbozi
- po zadani prvniho abecedniho znaku 'A'..'Z' nebo 'a'..'z'
(bez diakritiky, na velikosti pismen nezalezi) se otevre okno,
umoznujici vyber zbozi podle nazvu (polozky setrideny podle nazvu,
vyber se provadi pro znaky zadavane zleva)
c) primym zadanim cisla zbozi nebo vyhledanim podle cisla zbozi
- pro zadani zbozi podle jeho cisla je nutne pred zadavane cislo
uvest tecku '.', napr.: ".11113" - otevre se okno pro vyber
zbozi podle cisla (polozky setrideny podle cisla, nabidnou se
od polozky zbozi, jejiz cislo je vetsi nebo rovno nez zadane cislo)
d) vyhledanim podle skupiny zbozi
- pro zadani zbozi podle skupiny zbozi je nutne pred zadavane cislo
skupiny uvest '/S' nebo '/s', napr.: "/s6" - otevre se okno
pro vyber zbozi podle skupiny (polozky setrideny podle skupiny,
nabidnou se od polozky zbozi, jejiz cislo skupiny je vetsi nebo
rovno nez zadane cislo skupiny)
e) vyhledanim podle zkratky zbozi
- pro zadani zbozi podle zkratky je nutne pred zadavanou zkratku
uvest '/Z' nebo '/z', napr.: "/zvpc" - otevre se okno
pro vyber zbozi podle zkratky (polozky setrideny podle zkratky,
nabidnou se od polozky zbozi, jejiz zkratka je vetsi nebo
rovna zadane zkratce)
---> pomoci mnemotechnicky jednoducheho a nekomplikovaneho zpusobu
lze vybrat zbozi podle vsech pozadovanych zpusobu (carkovy kod,
nazev, cislo, skupina, zkratka) v jednom poli
Shrnuti - zpusob vyberu, zacina-li zadany retezec:
a) '0'..'9' ... carkovy kod
b) 'A'..'Z','a'..'z' ... nazev zbozi
c) '.' nasledovane cislem ... cislo zbozi
d) '/S' nebo '/s' nasledovane cislem ... skupina zbozi
e) '/Z' nebo 'z' nasledovane textem ... zkratka zbozi
- pri prijmu zbozi na zakladacovy sklad je po zadani 1-10 polozek
zbozi (cislo, mnozstvi MJ a datum spotreby) nutne stisknout klavesu
<Prijem>, kdy se provede vlastni prijem a nabidne k tisku list A4
se seznamem zbozi prodanou pozici X.X.XXn, kde n je 0-9 a pozice
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se nebude dale nabizet pri dalsim prijmu, mustr pro tisk lze editovat
(soubor ZAPR.PTS - pokud jej budete menit, uschovejte si zmeneny
a neprepisujte jej stejnym z me nasledujici distribuce) pomoci praveho
tlacitka mysi na tlacitku <Tisk>, libovolne jej upravim
- pri vydeji zbozi se po vyber zbozi (viz vyse) nabidne seznam
pozic, ktere zadane zbozi obsahuji setrideny sestupne podle
datumu spotreby a cisla pozice (a tim i vzdalenosti);
pokud je zbozi na pozici X.X.XX.0, provede se vydej ze vsech
pozic s n=0-9 - pokud bylo na pozici X.X.XX vice druhu zbozi, je
nutne nepotrebne zbozi opet prijmout (pozice se vyberem uvolni);
pokud je zbozi vybirano pouze z pozice s n=1-9, provede se vydej
pouze tohoto zbozi bez ohledu na dalsi mozne druhy zbozi na stejne
pozici
- pri rucni aktualizaci zakladacoveho skladu je mozne rucne poridit
seznam pozic se soucasnym zadanim vysky pozice v cm a priznaku, ze
je pozice zablokovane a je mozne editovat vsechna pole v databazi
zakladacoveho skladu
- prijmy a vydeje na zakladacovem skladu se loguji na serveru do
databaze _LZAmmdd.FFD - trideno sestupne podle zapisu

Pohyby zakladače jsou v tabulkách
HRZAZ_00
nápočty měsíční v tabulce
HRA_MO00_ZA
nápočty týdenní mají také příponu
_ZA
např. HRAT4300_ZO

Zakladačový sklad
Stručný popis zakladačového skladu
Princip vychází z MIS97, kde je evidováno zboží na samostatných pozicích číslovaných jako X.X.XX.n,
kde n je 0, pokud je na pozici umístěn pouze 1 druh zboží, nebo 0-9, pokud je na jedné pozici umístěno
až 10 druhů zboží.
Každá pozice má svou výšku v cm a může být zablokovaná.
Při příjmu zboží na zakladačový sklad lze pro zvolenou pozici (v pravé tabulce nabídnuty všechny volné
pozice, t.j. ty, které pro číslo X.X.XX.0 nejsou zablokovány a nemají zadáno číslo zboží, a to podle čísel)
zadat 1-10 druhů zboží.
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Pro každé zboží se zadá množství MJ (skutečné, ne počet balení) a datum spotřeby; další údaje se do
databáze zakladačového skladu YY__ZA01.FF2 doplní automaticky z číselníku zboží, nejsou ale
aktuálně použity.
Zadání zboží
a) pomocí snímače čárkového kódu:
- po zadání prvního číselného znaku '0'-'9' ať už ručně nebo použitím snímače se otevře okno
umožňující výběr podle čárkového kódu;
- výběr se ukončí klávesou Enter (generuje snímač) nebo Esc (obě klávesy jsou rovnocenné) a do
pole, ve kterém byl výběr proveden se dosadí číslo zboží doplněné z číselníku čárkového kódu podle
zadaného čárkového kódu;
- pokud je zadán neznámý nebo chybný čárkový kód, lze zboží vybrat ve výběrovém okně ručně
(tříděno podle čárkového kódu) nebo po zrušení sejmutého čísla klávesou Backspace (opakovaně) lze
sejmutí snímačem čárkového kódu opakovat
b) vyhledáním podle názvu zboží
- po zadání prvního abecedního znaku 'A'..'Z' nebo 'a'..'z' (bez diakritiky, na velikosti písmen nezáleží)
se otevře okno, umožňující výběr zboží podle názvu (položky setříděny podle názvu, výběr se provádí pro
znaky zadávané zleva)
c) přímým zadáním čísla zboží nebo vyhledáním podle čísla zboží
- pro zadání zboží podle jeho čísla je nutné před zadávané číslo uvést tečku '.', např.: ".11113" otevře se okno pro výběr zboží podle čísla (položky setříděny podle čísla, nabídnou se od položky zboží,
jejíž číslo je větší nebo rovno než zadané číslo)
d) vyhledáním podle skupiny zboží
- pro zadání zboží podle skupiny zboží je nutné před zadávané číslo skupiny uvést '/S' nebo '/s', např.:
"/s6" - otevře se okno pro výběr zboží podle skupiny (položky setříděny podle skupiny, nabídnou se od
položky zboží, jejíž číslo skupiny je větší nebo rovno než zadané číslo skupiny)
e) vyhledáním podle zkratky zboží
- pro zadání zboží podle zkratky je nutné před zadávanou zkratku uvést '/Z' nebo '/z', např.: "/zvpc" otevře se okno pro výběr zboží podle zkratky (položky setříděny podle zkratky, nabídnou se od položky
zboží, jejíž zkratka je větší nebo rovna zadané zkratce)
---> pomocí mnemotechnicky jednoduchého a nekomplikovaného způsobu lze vybrat zboží podle všech
požadovaných způsobů (čárkový kód,
název, číslo, skupina, zkratka) v jednom poli
Shrnutí - způsob výběru, začíná-li zadaný řetězec:
a) '0'..'9' ... čárkový kód
b) 'A'..'Z','a'..'z' ... název zboží
c) '.' následované číslem ... číslo zboží
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d) '/S' nebo '/s' následované číslem ... skupina zboží
e) '/Z' nebo 'z' následované textem ... zkratka zboží
Při příjmu zboží na zakladačový sklad je po zadání 1-10 položek zboží (číslo, množství MJ a datum
spotřeby) nutné stisknout klávesu <Příjem>, kdy se provede vlastní příjem a nabídne k tisku list A4 se
seznamem zboží pro danou pozici X.X.XXn, kde n je 0-9 a pozice se nebude dále nabízet při dalším
příjmu, mustr pro tisk lze editovat (soubor ZAPR.PTS - pokud jej budete měnit, uschovejte si změněný a
nepřepisujte jej stejným z následující distribuce) pomocí pravého tlačítka myši na tlačítku <Tisk>.
Při výdeji zboží se po výběru zboží (viz výše) nabídne seznam pozic, které zadané zboží obsahují,
setříděný sestupně podle datumu spotřeby a čísla pozice (a tím i vzdálenosti); pokud je zboží na pozici
X.X.XX.0, provede se výdej ze všech pozic s n=0-9 - pokud bylo na pozici X.X.XX více druhů zboží, je
nutné nepotřebné zboží opět přijmout (pozice se výběrem uvolní); pokud je zboží vybíráno pouze z pozice
s n=1-9, provede se výdej pouze tohoto zboží bez ohledu na další možné druhy zboží na stejné pozici.
Při ruční aktualizaci zakladačového skladu je možné ručně pořídit seznam pozic se současným zadáním
výšky pozice v cm a příznaku, že je pozice zablokovaná a je možné editovat všechna pole v databázi
zakladačového skladu.
Příjmy a výdeje na zakladačovém skladu se logují na serveru do databáze _LZAmmdd.FF2 - tříděno
sestupně podle zápisu.

20.140Zakladač - HK
2007.10.26a / 18:00
003) Zakladačový sklad HK
- pole Priorita se při každém zápisu nastavuje na nulu

20.141Zakladač - Tabulky
===================================================
Zakladač
--------------------------------------------------Druh: ZA00
Typ: ZA00
Název: Zakladač
Soubor: as__ZZ01
--------------------------------------------------Druh: ZAPR
Typ: ZAPR
Název: Zakladač - tisk
Soubor: ____ZAPR
--------------------------------------------------Druh: MO00
Druh: MOAR
Druh: MOMR
Druh: MOPR
Druh: MZ00
Typ: MO00
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Název: Nápočty měsíční - za doklad (za partnera)
Soubor: asr_MO00_ZA ... za doklad (za partnera) - zakladač
Název: Nápočty měsíční - za řádek dokladu (za zboží)
Soubor: asr_MO01_ZA ... za řádek dokladu (za zboží) - zakladač
Indexy: IndexPolozky
--------------------------------------------------Druh: TO00
Druh: TO02
Druh: TOAT
Druh: TOMT
Druh: TOPT
Druh: TZ00
Typ: TO00
Název: Nápočty týdenní - za doklad (za partnera)
Soubor: aarTtt00_ZA ... za doklad (za partnera) - zakladač
Název: Nápočty týdenní - za řádek dokladu (za zboží)
Soubor: aarTtt01_ZA ... za řádek dokladu (za zboží) - zakladač
===================================================

20.142Záloha
FAQ - Sklad - odečtení zálohy na dokladu
pokud byla předem přijata záloha (část konečné fakturované ceny) a
nebyl na tuto částku vystaven Daňový doklad na přijatou platbu (podle
zákona o DPH), stačí v záložce hlavička vyplnit první řádek v
rámečku "Zálohově zaplaceno", který je umístěný pod polem poznámka. Do
pole "částka Kč" uvedete výši přijaté zálohy, do pole "Dne" uvedete
datum přijetí platby, v poli "VS" může zůstat 0, pak na daňovém
dokladu bude stejné číslo dokladu jako variabilní symbol dokladu pokud není zálohově zaplacena celá částka vystavovaného dokladu,
doporučujeme tento postup.
Pokud do pole "VS" uvedete VS, pod kterým byla přijata zálohová platba
(do pole VS se uvede číslo zaplacené proforma faktury a pak na dokladu
je uvedeno číslo vystaveného daňového dokladu vlevo a jako VS se doplní
číslo proforma faktury, pokud je záloha na celkovou částku
faktury a k úhradě "nula Kč"), na vystaveném daňovém dokladu se toto
číslo dosadí jako variabilní symbol - nedoporučujeme u částečně zálohově
uhrazených dokladů.

2007.06.25c / 12:00
001) Skladový doklad - Hlavička - Zálohová platba
- doplněna pole
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Základ 5% ... odpovídá pole UZavoznik / 100.0
Daň 5% ... odpovídá pole UVyhotovil / 100.0
Základ 19% ... odpovídá pole USkladnik / 100.0
Daň 19% ... odpovídá pole UPorizovac / 100.0
- doplněna pole do mustrů sestav 1/3/4:
1 499 [10:2]
1 500 [10:2]
1 501 [10:2]
1 502 [10:2]

... Základ 5%
... Daň 5%
... Základ 19%
... Daň 19%

2007.02.05a / 12:00
002) Sklad - Hlavička dokladu / Základ
- doplněny údaje pro zálohovou platbu dokladu:
Částka Kč ... pole UPrepisovac *100.0
Dne
UOsoba
VS
UDispecer, max. 99999999
při změně těchto údajů je nutné stisknout Zapiš
- oprávnění:
8516 Sklad - Zapiš zálohovou platbu
do mustrů dokladů doplněna pole typu 1/3/4:
1 496 - Záloha - VS ... 8 míst, pokud není zálohová platba nastaví se VS dokladu
1 497 - Záloha - Kč ... 12:2
1 498 - Záloha - Datum zaplacení zálohy ... DD.MM.RRRR

FAQ - sklad:
Jak zadat zaplacenou zálohu na doklad?
- do pole Poznámka zadejte #ZAčástka, např. #ZA123.45
částka zaplacené zálohy se v mustru dosadí do pole 3 ^20

20.143Zaokrouhlení
2008.08.15a / 12:00
002) Data / Import/Export dat
Test zaokrouhlení na 1 Kč
- test zaokrouhlení částek 0.01 - 2.00 Kč na 1 Kč statisticky
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003) Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady
- vpravo dole Zaokrouhlení DPH
od 1.9.2008 automaticky jen 1 = 0,01 Kč
bez ohledu na nastavení tohoto parametru

2003.01.01a / 01:00
03) Konfigurace / Další / Doklady #2
- nový parametr: Zaokrouhlení celkové částky (skladový doklad, POS)
0,10 Kč / 0,20 Kč / 0,50 Kč / 1.00 Kč / 0,01 Kč

20.144Zásoby
2021.04.08a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe
002) Kompletní distribuce programu
003) 2141 - Sklad - chyba zásob
- zrušena tlačítka, funkce a horké klávesy:
--------------------------------------------------- Nové zb./R + Alt+B
- Číselník zboží
--------------------------------------------------- Shift+F10 - výběr zboží *
- Shift+F12 - Akce pro poslední zboží *
--------------------------------------------------- Ctrl+F2 - změna čísla zboží
- Ctrl+F4 - číselník CK/Z *
- Ctrl+F10 - číselník zboží *
--------------------------------------------------- Alt+F2 - Informace *
- Alt+F10 - nové zboží *
--------------------------------------------------- .EAN - čárkový kód - ve vstupním poli
--------------------------------------------------- manipulace s číselníkem zboží MUSÍ být prováděna
MIMO řádky skladových dokladů
- aby se efekt plně projevil, musí být nainstalováno
na všech počítačích na prodejně
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- při příjmu nového zboží nebo zboží s neznámým EAN
doporučuji toto zboží odložit, dokončit příjem
známého zboží a následně mimo řádky příjmového
dokladu nové zboží doplnit do číselníku zboží + EAN
a potom doplnit do řádků příjmového dokladu
většina funkcí zablokovaná v řádcích dokladu je
po Esc dostupná v seznamu dokladů - označeny *
a po Enter v seznamu dokladů se program opět
přepne do řádků dokladu

FAQ - Nesedí zásoby nebo pohyby zboží
Může jít o porušené indexy nebo duplicitní položky
v číselníku zboží (aa__Z201) nebo EANů (aa__CK00).
Je proto nutné oba číselníky reindexovat
(v EM Reindex/Pack table/Restructure)
a spustit test na duplicity vět:
Číselník zboží - Test duplicity vět
Číselník EAN - Test duplicity vět
v Servis / Data / Oprava dat ... vlevo dole v okně

2014.03.11a / 13:00
001) Sklad
- doplněno logování pro povolení zásob do mínusu

2012.09.13a / 12:00
001) Sklad / POS
- doplněno podrobnější logování změn zásob zboží
- do dokončení změn zásob zboží je vstup z klávesnice blokován a při pokusu o vstup z klávesnice
se ozve siréna
- případný problém při aktualizaci zásob je signalizován sirénou

2005.11.07a / 09:00
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001) V číselníku zboží v kartě zboží je možné potlačit hlídání kladných
zásob zboží při výdeji zrušením zaškrtnutí pole Hlídat zásoby.
Nastavení je vhodné při prodeji služeb.
002) V Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady je možné potlačit hlídání
kladných zásob zboží při výdeji pro všechny druhy zboží
zrušením zaškrtnutí pole Signalizace zásob (lokální parametr).
Nastavení je vhodné při prodeji služeb.

2005.11.03a / 15:00
001) Sklad / POS
- při překročení zásoby zboží se zobrazí i informace o čísle a názvu zboží

2005.07.03c / 18:00
001) Sklad / POS
- přečerpání zboží není signalizováno u pohybu obalů

2005.01.25e / 18:00
01) Sklad / POS - Aktualizace stavu zásob
- hlášení o obsazení aktualizace zásob lze potlačit stisknutím klávesy Esc
u varovného hlášení

2005.01.25c / 15:00
02) Sklad / POS - Aktualizace stavu zásob
- u síťového zpracování může (zcela vyjímečně) dojít k současné
aktualizaci zásob ze 2 síťových klientů pro jedno zboží
tento stav je ošetřen - při zahájení aktualizace zásob daného zboží
se u tohoto zboží nastaví pole StavPrenosu na 99 a po ukončení
aktualizace na 0
pokud je při zahájení aktualizace zásob pole již nastaveno na hodnotu 99,
znamená to, že někdo dříve začal zásobu aktualizovat - objeví se
varovné hlášení a pokus o aktualizaci je opakován, dokud není
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hodnota pole StavPrenosu nulová

2004.04.27a / 07:00
01) Sklad - přečerpání zásob
- zrušena blokace zápisu do řádku dokladu
- při přečerpání zásob (musí být povoleno v konfiguraci) se ozve trylek a zobrazí
velké červené okno se zprávou o přečerpání zásob
obsluha MUSÍ stisknout Enter a následně provést akci dle organizačních pravidel,
například storno řádku nebo změnu množství

2003.01.21a / 10:00
01) Sklad
- signalizace přečerpání zásob sirénou je až po úplném dokončení
aktualizace zásob a nápočtů

2000.10.28a / 09:30
- zásoby:
- cesta 820 se bere jako výdej jako doposud

2000.10.27a / 09:00
- zásoby:
- cesta 820 se bere jako příjem

20.145Zatížení MO prodejen
2021.05.10a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 2163 - Zatížení MO - oprava marže od 1.5.2021 - typ 438
- upraveno dle zadání
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2013.08.09a / 13:00
001) Zatížení maloobchodu - upraveno

2010.03.17a / 09:00
002) Sklad - zatížení MO prodejen v poli CenaPalety
pro jinou agendu než HP nebo odběratele 137740 se
dosadí DPC_SKU z parametrů v číselníku partnerů a zboží
pro ostatní (agenda HP) se dosadí Cena19

20.146Zaúčtování
2011.03.29a / 00:00
001) Upraven export DENIKV12

2006.02.11a / 15:00
002) Přímý export skladových pohybů do účetnictví
- Servis / Konfigurace / 4. Účto / Sklad zaúčtování
- doplněny parametry pro typ zaúčtování jednotlivých druhů dokladů
Typ zaúčtování skladových dokladu:
0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat
1 - typ dokladu souhrnná/dávková faktura (na základě dod. listu)
2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)
3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)
4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace, přesun)
5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura
6 - typ dokladu storno faktura
7 - typ dokladu storno hotově
8 - typ dokladu storno dodací list
- doplněn parametr:
Storno účtovat kladně na opačných stranách

2006.02.08b / 16:00
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001) Přímý export skladových pohybů do účetnictví
- Základní princip:
- sklad je oddělen od účetnictví, používají pouze společný číselník partnerů
- vystavené skladové daňové doklady lze exportovat v podobě DF nebo XML souborů
pro následný import do účetnictví, pomocí XML lze rovněž do účetnictví
importovat údaje z hlavičky skladového dokladu - daňovou tabulku
- toto řešení ale již nevyhovuje v těch případech, kdy jsou například na
faktuře uvedeny služby, zboží, materiál nebo obaly, které je nutné
účtovat na samostatné účty, případně kódy DPH
- novým rozšířením je možnost účtovat pohyby každého zboží, služby,
materiálu nebo obalu zcela samostatně on-line v réálu přímo do
účetnictví
výhodou nového řešení bude kromě zaúčtování i sledování saldokonta
skladových dokladů za jednotlivé partnery i na úroveň jednotlivých
druhů zboží - bude možné testovat, zda např. souhrnná faktura dodavatele
za několik dodávek zboží na základě dodacích listů odpovídá součtu
těchto dodacích listů, zda je fakturováno přesně to, co bylo dodáno
a zda nedošlo ke změně např. množství, ceny nebo druhu zboží
- v konfiguraci bude možné pro každý typ dokladu definovat jeho typ z
hlediska zaúčtování:
0 - pohyby na dokladu se nemají účtovat
1 - typ dokladu souhrnná/dávková faktura (daňový doklad na základě dodacích listů)
2 - typ dokladu faktura (daňový saldokontní doklad)
3 - typ dokladu hotově (daňový doklad zaplacený v hotovosti)
4 - typ dokladu dodací list (vstup do dávkové fakturace nebo přesun mezi sklady)
5 - typ dokladu storno souhrnná/dávková faktura
6 - typ dokladu storno faktura
7 - typ dokladu storno hotově
8 - typ dokladu storno dodací list
dále se v konfiguraci nastaví, zda se jednotně storno doklady (dobropisy)
budou účtovat záporně nebo kladně na opačných stranách MD/DAL
charakter dokladu Příjem / Výdej je dán přímo druhem dokladu
- v číselníku zboží/služeb/materiálu a obalů se pro každou větu
nastaví typ zaúčtování příjmu a výdeje zboží - pole jsou v číselnících
doplněna, v číselníku zboží i v hromadné editaci řádků pro snadné nastavení
- dále je doplněn:
- Sklad / Účetnictví / Číselník typů zaúčtování skladu
- tabulka má označení aar_UQ99.FF2
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- pro každý typ zaúčtování skladového pohybu se definuje:
Číslo

... pole Cislo
toto číslo typu zaúčtování se nastaví v číselníku
zboží a obalů, samostatně pro příjem a pro výdej

Středisko ... pole Stredisko
Název

... pole Nazev

Poznámka ... pole Poznamka
dále se uvede zaúčtování (účty MD/DAL a kódy DPH MD/DAL) pro typy dokladů:
pole v tabulce:
D_Ucet_01
D_Ucet_02
D_Ucet_03
D_Ucet_04

FA
FA
FA
FA

/
/
/
/

Ucet MD
Ucet DAL
DPH MD
DPH DAL

D_Ucet_05
D_Ucet_06
D_Ucet_07
D_Ucet_08

HO /
HO /
HO /
HO /

Ucet MD
Ucet DAL
DPH MD
DPH DAL

D_Ucet_09
D_Ucet_10
D_Ucet_11
D_Ucet_12

DF /
DF /
DF /
DF /

Ucet MD
Ucet DAL
DPH MD
DPH DAL

D_Ucet_13
D_Ucet_14
D_Ucet_15
D_Ucet_16

DPH Ucet 5
DPH Ucet 19
DPH DPH 5
DPH DPH 19

D_Ucet2_01
D_Ucet2_02

DL / Ucet MD
DL / Ucet DAL

- všechny údaje (střediska, účty a kódy DPH) se dají vybrat z číselníků
pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu (žlutě podsvícená pole)
- doplněna oprávnění:
8329 Číselník typů zaúčtování skladu
8330 Číselník typů zaúčtování skladu - změna
8331 Číselník typů zaúčtování skladu - Tisk
8332 Číselník typů zaúčtování skladu - Export
8333 Číselník zboží - Typ zaúčtování P/V

2005.10.28a / 12:00 BETA
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001) Konfigurace / Účto / Sklad
- doplněno nastavení účtů MD/DAL, typu dokladu a střediska pro export
účetních hlaviček skladových dokladů do účta
002) Mzdy - export zaúčtování XML
- exportní XML soubor se vytvoří v podadresáři \DATA

2005.03.31b / 20:00
02) Sklad / POS - Hlavička / Účetnictví
- doplněno pole pro zadání Zaokrouhlení dokladu
- doplněno zaškrtávací pole Zaplaceno
- přehled použitých polí a odpovídající pole mustru pro typ 1/3/4:
Význam

Pole v tabulce řádků

Pole mustru

Celkem 0%

VetaLikvidace

Základ 5%
Daň 5%
Celkem 5%

VetaZdroj
VetaUcto
StavZauctovani

Základ 19%
Daň 19%
Celkem 19%

UUctoval
469
TypDokladuZauctovani 470
UKontroloval
471

Základ obaly
Daň obaly
Celkem obaly

VetaPlatby3
472
VetaPlatby4
473
ULikvidovalPlatbu3
474

Zaokrouhlení

UAdmin

476

PCelekEU

475

Celkem

465
466
467
468

... v tabulce řádků jsou všechny částky zapsány jake celé číslo
v halířích, v mustru ve formátu 10:2
VS
... 8 mist

ULikvidoval

370

Zaplaceno
UVedouci
368
... 8 mist, nenulová hodnota znamená Zaplaceno
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2004.12.30f / 22:00
02) Sklad/POS - Hlavička / Účetnictví
- daňová tabulka se správně zapíše do hlavičky dokladu po stisknutí Zapiš
a je provedena kontrola zadaných údajů

20.147Zboží
2014.12.03b / 10:00 BETA
001) Doplněno nové zboží a upraveny odpovídající sestavy a rozbory pro DPH 10%
98886 Vadnost OZ 10%
98887 Překlasifikace mléčky 10%
198886 Storno - Vadnost OZ 10%
198887 Storno - Překlasifikace mléčky 10%

2010.10.19a / 17:00
001) Sklad/POS - zboží 10000 - 49999 vyčleněno pouze pro uživatele 112016

20.148Zdrojová cena
2000.10.25a / 15:30
- výpočet zdrojové ceny:
- při výdeji, pokud je nulová zdrojová cena, bere se jako zdrojová cena
poslední nákupní cena, a pokud i ta je nulová, tak prodejní cena - implicitní
marže

2000.09.18a / 08:00
- zcela prepracovan vypocet zdrojovych cen:
1) POUZE pro prijem (co ale storno vydeje ???)
2) pokud je pred prijmem zasoba zaporna, dosadim do zdrojove ceny cenu nakupni
3) jinak do zdrojove ceny dosadim podil celkove aktualni (po prijmu) zasoby v Kc a MJ

2000.05.21b / 22:00
01) Upraven vypocet zdrojove ceny a marze pro zaporne zasoby
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---> pro zaporne zasobe se bere jako zdrojova cena posledni nakupni cena,
pokud neni znama, potom prodejni cena * 0,9 (10%)

1999.11.18a
- Prumerne ceny:
- k problemu mohlo dojit tehdy, kdyz postupnymi vypocty vysla
ZasobaKc nenulova a ZasobaMJ temer nulova
Pr.: ZasobaKc = 0.1
ZasobaMJ = 0.0001
---> ZdrojovaCena = ZasobaKc / ZasobaMJ = 1.000 Kc !!!
---> reseni - ZdrojovaCena se prepocitava POUZE po kazdem
prijmu s min. 0.1 MJ, jinak se ponecha ta puvodni
- velky problem nastane, pokud dojde k vydeji zbozi, ktere jeste
nebylo prijato a doposud nebylo skladem, t.j. jeho ZdrojovaCena
ja nulova !!!
Pr.:
ZasobaMJ ZasobaKc ZdrojovaCena
Vydej 10 MJ a 20 Kc
Prijem 100
10

-10
90

-200
800

0.00
8.89

---> t.j. nejenze bude pri vydeji nesmyslne pocitan vynos
jako 200,-- Kc a marze 100% (ZdrojovaCena je nulova),
ale dokonce dojde pri naslednem prijmu ke znehodnoceni
zdrojove ceny, protoze ta se pocita jako
ZasobaKc / ZasobaMJ (pro ZasobaMJ>0.099, viz vyse)
a
ZasobaMJ = ZasobaMJ + Prijem MJ
- Vydej MJ
ZasobaKc = ZasobaKc + Prijem Kc
- (Vydej MJ * Zdrojova cena) !!!
---> coz je zatizeni skladu
---> pri prijmu az po vydeji se ZdrojovaCena chybne ohodnoti
na 8.89 misto 10.00 !!!
===> JAK JE TO UDELANO:
- prumerna cena se pocita pouze pri prijmu, a to pri
minimalni hodnote ZasobaMJ=0,09, t.j. zustane zachovana
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i pri uplnem prodeji zasob (napr. pro oceneni pripadne
reklamace)
- pokud je pri prijmu dosavadni ZasobaMJ zaporna
(viz priklad), bere se ZdrojovaCena jako cena nakupni,
ZasobaMJ se povysi o nakoupene MJ a ZasobaKc se dosadi jako
ZasobaMJ * nakupni cena ---> pri nakupu po nekolika
vydejich do minusu se nastavi spravna ZdrojovaCena
(jako posledni nakupni cena, bez ohledu na predchozi
zdrojovou cenu)

1999.11.10b
- algoritmus vypoctu marze a vynosu:
- v databazi HR__ZL01.FFD (zbozi "Light") se udrzuje pro
kazde zbozi:
ZasobaMJ ... aktualni zasoba v MJ
pri kazdem prijmu nebo storno vydeji se zvysi,
pri kazdem vydeji nebo storno prijmu se snizi o
pocet MJ
ZasobaKc ... pri kazdem prijmu (storno prijmu) se zvysi (snizi)
o pocet MJ * cena MJ
pri vydeji (storno vydeji) se snizi (zvysi) o
pocet MJ * zdrojova cena
pokud byla ZasobaMJ nebo ZasobaKc zaporna, dosadi se
aktualni nakupni mnozstvi MJ a cena MJ
---> problem, pokud je zasoba zaporna, nebo
ZasobaMJ a ZasobaKc maji ruzna znaminka
ZdrojovaCena ... pro zatizeni skladu, hodnotu skladu a vypocet
vynosu a marzi pri vydeji zbozi
pocita se jako podil ZasobaKc / Zasoba MJ
(obe cisla musi byt kladne, jinak je nulova)
Marze ... pocita se pri vydeji zbozi jako podil mezi cenou MJ
prodejni a zdrojovou, vyjde v procentech:
Marze:=((CenaCelkem/Mnozstvi)/ZdrojovaCena-1.0)*100.0
Vynos ... pocita se pri vydeji zbozi jako rozdil mezi cenou celkem
a zatizenim skladu (mnozstvi*zdrojova cena):
Vynos:=CenaCelkem-Mnozstvi*ZdrojovaCena
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20.149Zrušení řádku
2010.01.11a / 13:00
004) Sklad/POS - zrušení řádku - upraveno

20.150Ztratné obaly
2000.02.01a
08) Upraveny ztratne obaly - nejsou na doklade ani v deniku

20.151Zvýšení Cena02
2009.03.31a / 06:00
002) Servis / Konfigurace / 3. Program / POS / POS
- nový parametr
E-mail pro odeslání zvýšení Cena02
na tento E-mail se odešle soubor se zvýšenými prodejními cenami - Cena02
003) POS / Zvýšení Cena02 E-mailem - POUZE verze pro NexusDB
- doplněno oprávnění:
8683 Zvýšení Cena02 E-mailem
- pokud je nastaven parametr
E-mail pro odeslání zvýšení Cena02
funkce provede následující činnosti:
1) v kartě zboží srovná pole Cena02 (prodejní MO cena s DPH) s polem Cena25
(předchozí prodejní MO cena s DPH)
2) pro všechna zboží, u kterých od předchozího spuštění došlo ke zvýšení
Cena02 oproti Cena25 zapíše zvýšenou cenu do Cena25 a vygeneruje zápis
do souboru Cena02-RRRRMMDD-HHMMSS.CSV na Plochu Windows se strukturou:
číslozboží;názevzboží;dph;cena02
z Plochy Windows je možné soubor odeslat opakovaně ručně, starší
soubory je možné ručně na Ploše Windows zrušit
3) nakonec tento soubor odešle na E-mail pro odeslání zvýšení Cena02
při prvním spuštění se nastaví Cena25 na aktuální hodnoty Cena02
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pokud dojde ke snížení Cena02, je nová hodnota zapsána i do pole Cena25,
výstup se ale negeneruje, až při následném zvýšení Cena02
po spuštění funkce JE NUTNÉ VYČKAT až do jejího ukončení a zobrazení
informačního hlášení o počtu změněných cen a následného informačního
okna o odeslání E-mailu, pokud došlo ke zvýšení Cena02, po celou dobu
je vlevo dole zobrazeno červené Pracuji
Příklad generovaného souboru:
Cena02-20090331-073546.CSV
104902;Pivo Braník výč. 0,5l;19;8.00

21

SQL

21.1 ASCII
2000.07.04b / 16:00
- verze SQL dotazu nad lokalnimi daty
- funkce Servis / Generovani / 21 - Nacteni dokladu a radku
---> nacte doklady z FF serveru na lokalni disk
- neni nutne nic nastavovat, nacitaji se doklady podle prihlasene
agendy / agendy skladu
- data jsou na lokalnim disku ulozena v textovem souboru (snadna
manipulace, rychle prochazeni a trideni), ke kteremu je
zabezpecen databazovy pristup s moznosti SQL dotazu
- doby nacteni dat (PII350, 256 MB RAM):
dokladu
radku
obalu
data do
dni
DOBA [s]
Standardni FF [pristupu]
MOJE FF [pristupu]
=====================================================================
=====================================
HR 40.962 1.156.195 120.333 25.04.2000
88
1.035,0
~
2.400.000
~ 38.500
~ 62x
pri nacteni z Celeron 433, 32 MB, 10 Mbit LAN doba cca. 2,5 x delsi
rychlost ovlivnuje jak rychlost CPU, tak velikost RAM (co jde, dela se v RAM, vcetne
bleskoveho trideni) tak i rychlost LAN
Pozn. - predpokladany rocni rozsah dat:
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dokladu
radku
obalu
==============================
HR 170.000 4.800.000 500.000
---> tato funkce je primo idealni pro overeni rychlosti a propustnosti
FF serveru - data se ctou davkove na fyzicke urovni po blocich
cca. 20 KB, tim je znacne odlehceno FF serveru, protoze pocet
pozadavku na server (standardne kazda veta) je 25-75 x nizsi !!!
- funkce Servis / ASCII/Zbozi + ASCII/Obaly
- umozni databazovy pristup k lokalnim datum vcetne SQL dotazu
- databazovy pristup je mozny pro max. asi 1.000.000 vet, do tohoto poctu
se vejde
---> k dispozici je 47 poli radku dokladu (jsou doplneny mnohdy zmenene
udaje z databaze dokladu - datum dokladu, cislo partnera, scaner, ...)
po 2x kliknuti se pole zapise do vyberu vpravo ve zvolenem poradi
vyber lze (pro HR je to nutne!) omezit datumem dokladu, cislem partnera
a cislem zbozi (jednotlive, nebo i soucasne), vybrana data se zobrazi
ve 2. zalozce a ve 3. zalozce je mozne nad nimi definovat SQL dotaz
(LOKALNE - z FF se nic necte !!! - s vyjimkou funkci typu MISNazevZ200,
ktera by pro kazdy vybrany radek precetla z FF nazev zbozi)
SQL dotaz lze menit
- strucne zhodnoceni:
- behem par minut lze na lokalni disk umistit data ze vsech dokladu dane
agendy skladu a provadet s nimi libovolnou manipulaci pomoci omezeni a
SQL dotazu BEZ ZATIZENI FF SERVERU !!!
- data jsou aktualni pouze v okamziku 'natazeni', pro analyzu minulych dni,
tydnu, mesicu, ... postacujici

21.2 Data
Tabulky SQL
SQLUSYST.nx1
SQLUUZIV.nx1
SQL_SYST.nx1
SQL_UZIV.nx1
S____SQL.nx1
_____SQL.nx1
X__MUSTR.nx1
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S_REPORT.nx1
__REPORT.nx1

21.3 Export SQL
2010.03.06a / 00:00
004) Export SQL
- SQL rozšířeno o UPDATE a DELETE
- Př.:
- SQL pro vypnutí hlídání zásob pro zboží s číslem <= 99999
UPDATE
XX__Z201
SET
DesetinnychMist=1
WHERE
Cislo<=99999
pokud pole DesetinnychMist v karté zboží neobsahuje 0,
nejsou pro dané zboží hlídány zásoby, stačí do něj proto
nastavit 1
- postup spuštění SQL:
- Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu
- Export SQL (vpravo dole, uprostřed)
- do pole SQL vložte SQL dotaz
UPDATE
XX__Z201
SET
DesetinnychMist=1
WHERE
Cislo<=99999
v XX__Z201 (tabulka číselníku zboží) nahraďte XX označením použité agendy
- spusťte SQL
- při správném provedení se zobrazí informační okno:
SQL/UPDATE proveden [TRUE].
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21.4

Export / Import SQL
2018.08.17a / 00:00
002) Uživatel 112016
- Servis / SQL / SQL data kombinovaný/UŽIV / Export SQL_UZIV
- upraveno

2018.05.28a / 00:00
002) Uživatel 112016 - Export/Import SQL a mustry
- Servis / SQL / SQL data kombinovaný/UŽIV / Export SQL_UZIV
- upraveny blokace pouze pro:
- uživatel 112016
- Admin
- existence souboru \DATA\SQL_UZIV.OK
- oprávnění: 8865 Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/UŽIV - Export SQL_UZIV

2018.05.01a / 00:00
002) Uživatel 112016 - Export/Import S____SQL
- upraveno

2018.04.29a / 00:00
002) Uživatel 112016 - Export/Import SQL a mustry
- doplněn Export/Import pro tabulku
S____SQL

2018.04.28a / 00:00
002) Uživatel 112016 - Export/Import SQL a mustry
- Servis / SQL / SQL data kombinovaný/UŽIV / Export SQL_UZIV
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export rozšířen na Export SQL+REPORT UZIV/SYST
a doplněn o tabulky:
SQL_SYST
S_REPORT
__REPORT
na konci exportu se objeví informační okno s počty exportovaných vět ze všech 4 tabulek
- Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML - import diskety/USB / Import SQL_UZIV
rozšířen na:
Import SQL+REPORT UZIV/SYST
o tabulky:
SQL_SYST
S_REPORT
__REPORT
na konci importu se objeví informační okno s počty importovaných vět do všech 4 tabulek

2016.01.31a / 00:00
003) Export SQL_UZIV - upraveno

2015.08.14a / 00:00
001) Export / Import vět tabulky SQL_UZIV.nx1 z VO na MO - uživatel 112016
- v Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/UŽIV
doplněna funkce a oprávnění:
8865 Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/UŽIV - Export SQL_UZIV
- v Import XML dokladu doplněna nová záložka Import dat s funkcí (bez oprávnění):
Import SQL_UZIV
tato funkce se na MO spustí jednorázově na vyžádání VO (několikrát do roka)
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21.5 FlashFiler
2004.09.18a / 11:00
02) Postup spouštění SQL dotazů v programu FFE.exe (FlashFiler Explorer)
- po spuštění klikněte levým tlačítkem myši na [+] u aliasu FF
- po chvíli se zobrazí seznam tabulek na FF2 serveru
- klikněte pravým tlačítkem myši na zvolené tabulce nebo na aliasu FF
s vyberte funkci SQL
- v okně SQL je možné zpracovat SQL dotaz
nastavte Options / Properties / Timeout na větší hodnotu pro složitější
SQL dotazy, které budou trvat déle než implicitních 10s (10.000 ms)
- příklad SQL dotazu:
a) zobrazení všech položek zboží s nulovou prodejní cenou (Cena02):
SELECT
Cislo,Nazev,Cena02
FROM
XX__Z201
WHERE
Cena02<0.0099
ORDER BY
Cislo
a) zobrazení všech položek zboží s datem aktualizace od 17.9.2004:
SELECT
Cislo,Nazev,ZmenaDatum
FROM
XX__Z201
WHERE
ZmenaDatum > DATE '2004-09-16'
ORDER BY
ZmenaDatum
c) pro zboží s číslem 6xxxx nastavit skupinu = 6
UPDATE
XX__Z201
SET
Skupina=6
WHERE
(Cislo>=60000) and (Cislo<=69999)
d) pro zboží s číslem 600xx vynulovat zásoby
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UPDATE
XX__Z201
SET
ZasobaMJ=0.0,ZasobaKc=0.0
WHERE
(Cislo>=60000) and (Cislo<=60099)
e) zrušit zboží 6004x:
DELETE
FROM
XX__Z201
WHERE
(Cislo>=60040) and (Cislo<=60049)

21.6 Generované SQL
2010.05.04a / 09:00
006) Lépe ošetřena práce s AutoInc polem v generovaných SQL dotazech
007) Lépe ošetřena práce s prázdnou tabulkou a SQL dotazem

21.7 Kombinovaný SQL
FAQ - Kombinovaný SQL dotaz s MISZBMT8 + _Cenovky
- lze použít 2 způsoby:
--------------------------------------------------Scenar:
QA HR__Z201
SQL2
SQL1:
SELECT
z.Cislo,
z.Nazev,
c.CisloZbozi
FROM
@ AS z, _CENOVKY AS c
WHERE
(z.Cislo=c.CisloZbozi) AND
(z.Cislo=63284)
SQL2:
SELECT
Cislo,
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Nazev,
MISZBMT8(Cislo,1) as Text01,
MISZBMT8(Cislo,2) as Text02,
MISZBMT8(Cislo,3) as Text03,
MISZBMT8(Cislo,4) as Text04,
MISZBMT8(Cislo,5) as Text05,
MISZBMT8(Cislo,6) as Text06,
MISZBMT8(Cislo,7) as Text07,
MISZBMT8(Cislo,8) as Text08,
MISZBMT8(Cislo,9) as Text09,
MISZBMT8(Cislo,10) as Text10,
MISZBMT8(Cislo,11) as Text11,
MISZBMT8(Cislo,12) as Text12,
MISZBMT8(Cislo,13) as Text13,
MISZBMT8(Cislo,14) as Text14,
MISZBMT8(Cislo,15) as Text15,
MISZBMT8(Cislo,16) as Text16,
MISZBMT8(Cislo,17) as Text17,
MISZBMT8(Cislo,18) as Text18,
MISZBMT8(Cislo,19) as Text19,
MISZBMT8(Cislo,20) as Text20,
MISZBMT8(Cislo,21) as Text21,
MISZBMT8(Cislo,22) as Text22,
MISZBMT8(Cislo,23) as Text23,
MISZBMT8(Cislo,24) as Text24,
MISZBMT8(Cislo,25) as Text25,
MISZBMT8(Cislo,26) as Text26,
MISZBMT8(Cislo,27) as Text27,
MISZBMT8(Cislo,28) as Text28,
MISZBMT8(Cislo,29) as Text29,
MISZBMT8(Cislo,30) as Text30,
MISZBMT8(Cislo,31) as Text31,
MISZBMT8(Cislo,32) as Text32
FROM
MEMO1
----------------------------------------------------------------------------------------------------Scenar:
QA _CENOVKY
SQL2
SQL1:
SELECT
CisloZbozi,
NazevZbozi
FROM
@
WHERE
CisloZbozi=63284
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SQL2:
SELECT
CisloZbozi,
NazevZbozi,
MISZBMT8(CisloZbozi,1) as Text01,
MISZBMT8(CisloZbozi,2) as Text02,
MISZBMT8(CisloZbozi,3) as Text03,
MISZBMT8(CisloZbozi,4) as Text04,
MISZBMT8(CisloZbozi,5) as Text05,
MISZBMT8(CisloZbozi,6) as Text06,
MISZBMT8(CisloZbozi,7) as Text07,
MISZBMT8(CisloZbozi,8) as Text08,
MISZBMT8(CisloZbozi,9) as Text09,
MISZBMT8(CisloZbozi,10) as Text10,
MISZBMT8(CisloZbozi,11) as Text11,
MISZBMT8(CisloZbozi,12) as Text12,
MISZBMT8(CisloZbozi,13) as Text13,
MISZBMT8(CisloZbozi,14) as Text14,
MISZBMT8(CisloZbozi,15) as Text15,
MISZBMT8(CisloZbozi,16) as Text16,
MISZBMT8(CisloZbozi,17) as Text17,
MISZBMT8(CisloZbozi,18) as Text18,
MISZBMT8(CisloZbozi,19) as Text19,
MISZBMT8(CisloZbozi,20) as Text20,
MISZBMT8(CisloZbozi,21) as Text21,
MISZBMT8(CisloZbozi,22) as Text22,
MISZBMT8(CisloZbozi,23) as Text23,
MISZBMT8(CisloZbozi,24) as Text24,
MISZBMT8(CisloZbozi,25) as Text25,
MISZBMT8(CisloZbozi,26) as Text26,
MISZBMT8(CisloZbozi,27) as Text27,
MISZBMT8(CisloZbozi,28) as Text28,
MISZBMT8(CisloZbozi,29) as Text29,
MISZBMT8(CisloZbozi,30) as Text30,
MISZBMT8(CisloZbozi,31) as Text31,
MISZBMT8(CisloZbozi,32) as Text32
FROM
MEMO1
---------------------------------------------------

2012.01.02b / 06:00
001) Parametr kombinovaného SQL 704 - aktuální týden
- upraveno pro rok 2012 a následné

2010.01.11a / 13:00
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013) Kombinovaný SQL - datumový parametr A001
- datum se bere ze zadaného parametru, parametr A001 vrací rok r

2009.12.16a / 00:00
006) Zrychleno provádění Kombinovaných SQL dotazů

2009.09.07a / 17:00
003) Kombinovaný SQL dotaz
- ve scénáři lze použít
OTjméno_tabulky
před spuštěním SQL dotazu pro otevření všech použitých tabulek
použití je stejné jako např. u Q1 nebo QA
Př.:
OTHR9_Y_FA
pokud tabulka HR9_Y_FA neexistuje, vytvoří se prázdná a lze ji použít v SQL
dotazu

2008.08.28a / 12:00
002) SQL kombinovaný
- lépe ošetřen případ, kdy při použití řady QA ve scénáři vrátí první
SQL definovaný v QA prázdný výsledek (chyba 1070)

2008.04.12a / 00:00
002) Kombinovaný SQL dotaz
- doplněno logování pro použití načtení obsahu SQL do paměťové tabulky
pomocí QA ve scénáři

2008.01.12a / 10:00
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002) Kombinované SQL dotazy
- údaje v seznamu SQL dotazů může měnit jen Admin

2007.08.09a / 10:00
003) Kombinovaný SQL dotaz
- možnost omezení zadaného parametru na celé nebo reálné číslo
- do popisu parametru se doplní:
{I} ... vstupní hodnota musí být celé číslo 99999999 - 99999999
{R} ... vstupní hodnota musí být reálné číslo 99999999.99 - 99999999.99
- Př.:
B1E Tento parametr musí být celočíselný {I}
B2E Tento parametr musí být reálné číslo {R}

2007.04.19a / 12:00
003) Kombinované SQL dotazy
- zvětšena max. velikost SQL dotazu na 64 KB

2006.12.06a / 11:00
002) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / Popis SQL
- Popis SQL - tabulky, pole, FlashFiler, kombinovaný SQL, NexusDB
003) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / Výběr / Ladění SQL
- zobrazí skutečné SQL dotazy po promítnutí skutečně zadaných parametrů
004) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / Popis NexusDB2
- doplněna referenční příručka SQL jazyka NexusDB2 (zatím anglicky)
- soubor nxSQL.chm součástí i instmanasUPDATE.exe a instmanasUPDATEnx.exe
005) Příklad použití datumových parametrů v kombinovaných SQL dotazech:
~A000 ... poslední zadaný datum funkce
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~D000 ... -1 zadaný datum funkce, t.j. předposlední zadaný datum
057 : RRRRMM ... pro zadání datumu uskutečnění zdanitelného plnění
v číselném tvaru RRRRMM
058 : RRRRMMDD ... pro zadání datumu v číselném tvaru RRRRMMDD
901 : RRRR-MM-DD ... pro zadání
Př. (NexusDB2):
SELECT DatumDokladu
FROM HR2_X_FA
WHERE CAST(DatumDokladu AS DATE) = '~A901'
... faktury vystavené v zadaném datumu, není použit index DatumDokladu,
tedy pomalé
SELECT DatumDokladu
FROM HR2_X_FA
WHERE
(DatumDokladu >= CAST('~A901 00:00:00' AS TIMESTAMP)) and
(DatumDokladu <= CAST('~A901 23:59:59' AS TIMESTAMP))
... faktury vystavené v zadaném datumu, je použit index DatumDokladu, rychlé
SELECT DatumDokladu
FROM HR2_X_FA
WHERE DatumDokladu_RRRRMMDD = ~A058
... faktury vystavené v zadaném datumu
SELECT DatumUskZdPl
FROM HR2_X_FA
WHERE DatumUskZdPl_RRRRMM = ~A057
... faktury s datumem uskutečnění zdanitelného plnění v měsíci
zadaného datumu
SELECT DatumDokladu
FROM HR2_X_FA
WHERE
(DatumDokladu >= CAST('~D901 00:00:00' AS TIMESTAMP)) and
(DatumDokladu <= CAST('~A901 23:59:59' AS TIMESTAMP))
... faktury vystavené v zadaném rozmezí datumů OD (první, tedy
předposledně zadaný parametr) a DO (druhý, tedy naposled
zadaný datum), je použit index DatumDokladu, rychlé

FAQ - Použití datumových parametrů v kombinovaných SQL dotazech
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~A000 ... poslední zadaný datum funkce
~B000 ... poslední zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~C000 ... poslední zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~D000 ... -1 zadaný datum funkce
~E000 ... -1 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~F000 ... -1 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~G000 ... -2 zadaný datum funkce
~H000 ... -2 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~I000 ... -2 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~J000 ... -3 zadaný datum funkce
~K000 ... -3 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~L000 ... -3 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~M000 ... aktuální lokální datum pocítace, funkce
~N000 ... aktuální datum serveru, funkce
~O000 ... poslední zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
~P000 ... -1. zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
~Q000 ... -2. zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
~R000 ... -3. zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
~S000 ... aktuální lokální datum pocítace, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
~T000 ... aktuální datum serveru, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
~U000 ... datum zpracování (prihlášení), funkce
~V000 ... datum zpracování (prihlášení), funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD
Datumové funkce
001 : R
002 : M
003 : RM
011 : TT
021 : DD
022 : MM
023 : RR
024 : RRRR
031 : DD
032 : DD.MM
033 : DD.MM.RR
034 : DD.MM.RRRR
035 : DDMM
036 : DDMMRR
037 : DDMMRRRR
041 : MM.DD
042 : MM.RR
043 : MM.RRRR
044 : MMDD
045 : MMRR
046 : MMRRRR
051 : RR.MM
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052 : RR.MM.DD
053 : RRRR.MM
054 : RRRR.MM.DD
055 : RRMM
056 : RRMMDD
057 : RRRRMM
058 : RRRRMMDD
101 : 1. den aktualniho roku
102 : posledni den aktualniho roku
103 : 1. den nasledujiciho roku
104 : posledni den nasledujiciho roku
105 : 1. den predchazejiciho roku
106 : posledni den predchazejiciho roku
111 : 1. den aktualniho pololeti
112 : posledni den aktualniho pololeti
113 : 1. den nasledujiciho pololeti
114 : posledni den nasledujiciho pololeti
115 : 1. den predchazejiciho pololeti
116 : posledni den predchazejiciho pololeti
117 : 1. den 1. pololeti
118 : posledni den 1. pololeti
119 : 1. den 2. pololeti
120 : posledni den 2. pololeti
131 : 1. den aktualniho ctvrtleti
132 : posledni den aktualniho ctvrtleti
133 : 1. den nasledujiciho ctvrtleti
134 : posledni den nasledujiciho ctvrtleti
135 : 1. den predchazejiciho ctvrtleti
136 : posledni den predchazejiciho ctvrtleti
137 : 1. den 1. ctvrtleti
138 : posledni den 1. ctvrtleti
139 : 1. den 2. ctvrtleti
140 : posledni den 2. ctvrtleti
141 : 1. den 3. ctvrtleti
142 : posledni den 3. ctvrtleti
143 : 1. den 4. ctvrtleti
144 : posledni den 4. ctvrtleti
151 :
152 :
153 :
154 :
155 :
156 :
157 :
158 :
159 :
160 :
161 :
162 :
163 :
164 :

1. den v roce
2. den v roce
3. den v roce
4. den v roce
5. den v roce
6. den v roce
7. den v roce
8. den v roce
9. den v roce
10. den v roce
11. den v roce
12. den v roce
13. den v roce
14. den v roce
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165 :
166 :
167 :
168 :
169 :
170 :
171 :
172 :
173 :
174 :
175 :
176 :
177 :
178 :
179 :
180 :
181 :
182 :
183 :
184 :
185 :
186 :
187 :
188 :
189 :
190 :
191 :
192 :
193 :
194 :
195 :
196 :
197 :
198 :
199 :
200 :

15. den v roce
16. den v roce
17. den v roce
18. den v roce
19. den v roce
20. den v roce
21. den v roce
22. den v roce
23. den v roce
24. den v roce
25. den v roce
26. den v roce
27. den v roce
28. den v roce
29. den v roce
30. den v roce
31. den v roce
32. den v roce
33. den v roce
34. den v roce
35. den v roce
36. den v roce
37. den v roce
38. den v roce
39. den v roce
40. den v roce
41. den v roce
42. den v roce
43. den v roce
44. den v roce
45. den v roce
46. den v roce
47. den v roce
48. den v roce
49. den v roce
50. den v roce

201 : 1. den aktualniho mesice
202 : posledni den aktualniho mesice
203 : 1. den nasledujiciho mesice
204 : posledni den nasledujiciho mesice
205 : 1. den predchazejiciho mesice
206 : posledni den predchazejiciho mesice
207 : 1. den 1. mesice
208 : posledni den 1. mesice
209 : 1. den 2. mesice
210 : posledni den 2. mesice
211 : 1. den 3. mesice
212 : posledni den 3. mesice
213 : 1. den 4. mesice
214 : posledni den 4. mesice
215 : 1. den 5. mesice
216 : posledni den 5. mesice
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217 : 1. den 6. mesice
218 : posledni den 6. mesice
219 : 1. den 7. mesice
220 : posledni den 7. mesice
221 : 1. den 8. mesice
222 : posledni den 8. mesice
223 : 1. den 9. mesice
224 : posledni den 9. mesice
225 : 1. den 10. mesice
226 : posledni den 10. mesice
227 : 1. den 11. mesice
228 : posledni den 11. mesice
229 : 1. den 12. mesice
230 : posledni den 12. mesice
251 :
252 :
253 :
254 :
255 :
256 :
257 :
258 :
259 :
260 :
261 :
262 :
263 :
264 :
265 :
266 :
267 :
268 :
269 :
270 :
271 :
272 :
273 :
274 :
275 :
276 :
277 :
278 :
279 :
280 :
281 :
282 :
283 :
284 :
285 :
286 :
287 :
288 :

51. den v roce
52. den v roce
53. den v roce
54. den v roce
55. den v roce
56. den v roce
57. den v roce
58. den v roce
59. den v roce
60. den v roce
61. den v roce
62. den v roce
63. den v roce
64. den v roce
65. den v roce
66. den v roce
67. den v roce
68. den v roce
69. den v roce
70. den v roce
71. den v roce
72. den v roce
73. den v roce
74. den v roce
75. den v roce
76. den v roce
77. den v roce
78. den v roce
79. den v roce
80. den v roce
81. den v roce
82. den v roce
83. den v roce
84. den v roce
85. den v roce
86. den v roce
87. den v roce
88. den v roce
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289 : 89. den v roce
290 : 90. den v roce
291 : 91. den v roce
292 : 92. den v roce
293 : 93. den v roce
294 : 94. den v roce
295 : 95. den v roce
296 : 96. den v roce
297 : 97. den v roce
298 : 98. den v roce
299 : 99. den v roce
300 : 100. den v roce
301 : 1. den aktualni dekady
302 : posledni den aktualni dekady
303 : 1. den nasledujici dekady
304 : posledni den nasledujici dekady
305 : 1. den predchazejici dekady
306 : posledni den predchazejici dekady
307 : 1. den 1. dekady v mesici
308 : posledni den 1. dekady v mesici
309 : 1. den 2. dekady v mesici
310 : posledni den 2. dekady v mesici
311 : 1. den 3. dekady v mesici
312 : posledni den 3. dekady v mesici
313 : 1. den 1. dekady v
1. mesici
314 : posledni den 1. dekady v 1. mesici
315 : 1. den 2. dekady v
1. mesici
316 : posledni den 2. dekady v 1. mesici
317 : 1. den 3. dekady v
1. mesici
318 : posledni den 3. dekady v 1. mesici
319 : 1. den 1. dekady v
2. mesici
320 : posledni den 1. dekady v 2. mesici
321 : 1. den 2. dekady v
2. mesici
322 : posledni den 2. dekady v 2. mesici
323 : 1. den 3. dekady v
2. mesici
324 : posledni den 3. dekady v 2. mesici
325 : 1. den 1. dekady v
3. mesici
326 : posledni den 1. dekady v 3. mesici
327 : 1. den 2. dekady v
3. mesici
328 : posledni den 2. dekady v 3. mesici
329 : 1. den 3. dekady v
3. mesici
330 : posledni den 3. dekady v 3. mesici
331 : 1. den 1. dekady v
4. mesici
332 : posledni den 1. dekady v 4. mesici
333 : 1. den 2. dekady v
4. mesici
334 : posledni den 2. dekady v 4. mesici
335 : 1. den 3. dekady v
4. mesici
336 : posledni den 3. dekady v 4. mesici
337 : 1. den 1. dekady v
5. mesici
338 : posledni den 1. dekady v 5. mesici
339 : 1. den 2. dekady v
5. mesici
340 : posledni den 2. dekady v 5. mesici
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341 : 1. den 3. dekady v
5. mesici
342 : posledni den 3. dekady v 5. mesici
343 : 1. den 1. dekady v
6. mesici
344 : posledni den 1. dekady v 6. mesici
345 : 1. den 2. dekady v
6. mesici
346 : posledni den 2. dekady v 6. mesici
347 : 1. den 3. dekady v
6. mesici
348 : posledni den 3. dekady v 6. mesici
349 : 1. den 1. dekady v
7. mesici
350 : posledni den 1. dekady v 7. mesici
351 : 1. den 2. dekady v
7. mesici
352 : posledni den 2. dekady v 7. mesici
353 : 1. den 3. dekady v
7. mesici
354 : posledni den 3. dekady v 7. mesici
355 : 1. den 1. dekady v
8. mesici
356 : posledni den 1. dekady v 8. mesici
357 : 1. den 2. dekady v
8. mesici
358 : posledni den 2. dekady v 8. mesici
359 : 1. den 3. dekady v
8. mesici
360 : posledni den 3. dekady v 8. mesici
361 : 1. den 1. dekady v
9. mesici
362 : posledni den 1. dekady v 9. mesici
363 : 1. den 2. dekady v
9. mesici
364 : posledni den 2. dekady v 9. mesici
365 : 1. den 3. dekady v
9. mesici
366 : posledni den 3. dekady v 9. mesici
367 : 1. den 1. dekady v
10. mesici
368 : posledni den 1. dekady v 10. mesici
369 : 1. den 2. dekady v
10. mesici
370 : posledni den 2. dekady v 10. mesici
371 : 1. den 3. dekady v
10. mesici
372 : posledni den 3. dekady v 10. mesici
373 : 1. den 1. dekady v
11. mesici
374 : posledni den 1. dekady v 11. mesici
375 : 1. den 2. dekady v
11. mesici
376 : posledni den 2. dekady v 11. mesici
377 : 1. den 3. dekady v
11. mesici
378 : posledni den 3. dekady v 11. mesici
379 : 1. den 1. dekady v
12. mesici
380 : posledni den 1. dekady v 12. mesici
381 : 1. den 2. dekady v
12. mesici
382 : posledni den 2. dekady v 12. mesici
383 : 1. den 3. dekady v
12. mesici
384 : posledni den 3. dekady v 12. mesici
401 : 1. den aktualniho tydne
402 : posledni den aktualniho tydne
403 : 1. den nasledujiciho tydne
404 : posledni den nasledujiciho tydne
405 : 1. den predchazejiciho tydne
406 : posledni den predchazejiciho tydne
407 : 1. den
1. tydne
408 : posledni den 1. tydne
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409 : 1. den
2. tydne
410 : posledni den 2. tydne
411 : 1. den
3. tydne
412 : posledni den 3. tydne
413 : 1. den
4. tydne
414 : posledni den 4. tydne
415 : 1. den
5. tydne
416 : posledni den 5. tydne
417 : 1. den
6. tydne
418 : posledni den 6. tydne
419 : 1. den
7. tydne
420 : posledni den 7. tydne
421 : 1. den
8. tydne
422 : posledni den 8. tydne
423 : 1. den
9. tydne
424 : posledni den 9. tydne
425 : 1. den
10. tydne
426 : posledni den 10. tydne
427 : 1. den
11. tydne
428 : posledni den 11. tydne
429 : 1. den
12. tydne
430 : posledni den 12. tydne
431 : 1. den
13. tydne
432 : posledni den 13. tydne
433 : 1. den
14. tydne
434 : posledni den 14. tydne
435 : 1. den
15. tydne
436 : posledni den 15. tydne
437 : 1. den
16. tydne
438 : posledni den 16. tydne
439 : 1. den
17. tydne
440 : posledni den 17. tydne
441 : 1. den
18. tydne
442 : posledni den 18. tydne
443 : 1. den
19. tydne
444 : posledni den 19. tydne
445 : 1. den
20. tydne
446 : posledni den 20. tydne
447 : 1. den
21. tydne
448 : posledni den 21. tydne
449 : 1. den
22. tydne
450 : posledni den 22. tydne
451 : 1. den
23. tydne
452 : posledni den 23. tydne
453 : 1. den
24. tydne
454 : posledni den 24. tydne
455 : 1. den
25. tydne
456 : posledni den 25. tydne
457 : 1. den
26. tydne
458 : posledni den 26. tydne
459 : 1. den
27. tydne
460 : posledni den 27. tydne
461 : 1. den
28. tydne
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462 : posledni den 28. tydne
463 : 1. den
29. tydne
464 : posledni den 29. tydne
465 : 1. den
30. tydne
466 : posledni den 30. tydne
467 : 1. den
31. tydne
468 : posledni den 31. tydne
469 : 1. den
32. tydne
470 : posledni den 32. tydne
471 : 1. den
33. tydne
472 : posledni den 33. tydne
473 : 1. den
34. tydne
474 : posledni den 34. tydne
475 : 1. den
35. tydne
476 : posledni den 35. tydne
477 : 1. den
36. tydne
478 : posledni den 36. tydne
479 : 1. den
37. tydne
480 : posledni den 37. tydne
481 : 1. den
38. tydne
482 : posledni den 38. tydne
483 : 1. den
39. tydne
484 : posledni den 39. tydne
485 : 1. den
40. tydne
486 : posledni den 40. tydne
487 : 1. den
41. tydne
488 : posledni den 41. tydne
489 : 1. den
42. tydne
490 : posledni den 42. tydne
491 : 1. den
43. tydne
492 : posledni den 43. tydne
493 : 1. den
44. tydne
494 : posledni den 44. tydne
495 : 1. den
45. tydne
496 : posledni den 45. tydne
497 : 1. den
46. tydne
498 : posledni den 46. tydne
499 : 1. den
47. tydne
500 : posledni den 47. tydne
501 : 1. den
48. tydne
502 : posledni den 48. tydne
503 : 1. den
49. tydne
504 : posledni den 49. tydne
505 : 1. den
50. tydne
506 : posledni den 50. tydne
507 : 1. den
51. tydne
508 : posledni den 51. tydne
509 : 1. den
52. tydne
510 : posledni den 52. tydne
511 : 1. den
53. tydne
512 : posledni den 53. tydne
513 : 1. den
54. tydne
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514 : posledni den 54. tydne
551 : 101. den v roce
552 : 102. den v roce
553 : 103. den v roce
554 : 104. den v roce
555 : 105. den v roce
556 : 106. den v roce
557 : 107. den v roce
558 : 108. den v roce
559 : 109. den v roce
560 : 110. den v roce
561 : 111. den v roce
562 : 112. den v roce
563 : 113. den v roce
564 : 114. den v roce
565 : 115. den v roce
566 : 116. den v roce
567 : 117. den v roce
568 : 118. den v roce
569 : 119. den v roce
570 : 120. den v roce
571 : 121. den v roce
572 : 122. den v roce
573 : 123. den v roce
574 : 124. den v roce
575 : 125. den v roce
576 : 126. den v roce
577 : 127. den v roce
578 : 128. den v roce
579 : 129. den v roce
580 : 130. den v roce
581 : 131. den v roce
582 : 132. den v roce
583 : 133. den v roce
584 : 134. den v roce
585 : 135. den v roce
586 : 136. den v roce
587 : 137. den v roce
588 : 138. den v roce
589 : 139. den v roce
590 : 140. den v roce
591 : 141. den v roce
592 : 142. den v roce
593 : 143. den v roce
594 : 144. den v roce
595 : 145. den v roce
596 : 146. den v roce
597 : 147. den v roce
598 : 148. den v roce
599 : 149. den v roce
600 : 150. den v roce
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601 : pocet dni v 1. mesici
602 : pocet dni v 2. mesici
603 : pocet dni v 3. mesici
604 : pocet dni v 4. mesici
605 : pocet dni v 5. mesici
606 : pocet dni v 6. mesici
607 : pocet dni v 7. mesici
608 : pocet dni v 8. mesici
609 : pocet dni v 9. mesici
610 : pocet dni v 10. mesici
611 : pocet dni v 11. mesici
612 : pocet dni v 12. mesici
621 : pocet dni v aktualni 3 dekade
631 : pocet dni v 3 dekade v 1 mesici
632 : pocet dni v 3 dekade v 2 mesici
633 : pocet dni v 3 dekade v 3 mesici
634 : pocet dni v 3 dekade v 4 mesici
635 : pocet dni v 3 dekade v 5 mesici
636 : pocet dni v 3 dekade v 6 mesici
637 : pocet dni v 3 dekade v 7 mesici
638 : pocet dni v 3 dekade v 8 mesici
639 : pocet dni v 3 dekade v 9 mesici
640 : pocet dni v 3 dekade v 10 mesici
641 : pocet dni v 3 dekade v 11 mesici
642 : pocet dni v 3 dekade v 12 mesici
651 : pocet tydnu
652 : pocet dni v 1. tydnu
653 : pocet dni v poslednim tydnu
661 : poradove cislo dne v roce
662 : do konce roku zbyva dni
663 : poradove cislo dne do konce roku
671 : 171. den v roce
672 : 172. den v roce
673 : 173. den v roce
674 : 174. den v roce
675 : 175. den v roce
676 : 176. den v roce
677 : 177. den v roce
678 : 178. den v roce
679 : 179. den v roce
680 : 180. den v roce
681 : 181. den v roce
682 : 182. den v roce
683 : 183. den v roce
684 : 184. den v roce
685 : 185. den v roce
686 : 186. den v roce
687 : 187. den v roce
688 : 188. den v roce
689 : 189. den v roce
690 : 190. den v roce
691 : 191. den v roce
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692 : 192. den v roce
693 : 193. den v roce
694 : 194. den v roce
695 : 195. den v roce
696 : 196. den v roce
697 : 197. den v roce
698 : 198. den v roce
699 : 199. den v roce
700 : 200. den v roce
701 : TT - Now / Tyden
702 : TT - Now / Tyden-1
703 : TT - Now / Tyden-2
704 : TT - DatumZpracovani / Tyden
705 : TT - DatumZpracovani / Tyden-1
706 : TT - DatumZpracovani / Tyden-2
707 : TT - DatumServeru / Tyden
708 : TT - DatumServeru / Tyden-1
709 : TT - DatumServeru / Tyden-2
710 : RRRRMMDD
711 : RRRR-MM-DD
712 : RRRR-MM-DD + posun dni
713 : r
714 : m
715 : rm
716 : DD
717 : MM
718 : RR
719 : RRRR
720 : DD
721 : DD.MM
722 : DD.MM.RR
723 : DD.MM.RRRR
724 : DDMM
725 : DDMMRR
726 : DDMMRRRR
727 : MM.DD
728 : MM.RR
729 : MM.RRRR
730 : MMDD
731 : MMRR
732 : MMRRRR
733 : RR.MM
734 : RR.MM.DD
735 : RRRR.MM
736 : RRRR.MM.DD
737 : RRMM
738 : RRMMDD
739 : RRRRMM
740 : RRRRMMDD
741 : RRRR-MM-DD
742 : RRRR-MM-DD + posun dni
743 : r
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744 : m
745 : rm
746 : DD
747 : MM
748 : RR
749 : RRRR
750 : DD
751 : DD.MM
752 : DD.MM.RR
753 : DD.MM.RRRR
754 : DDMM
755 : DDMMRR
756 : DDMMRRRR
757 : MM.DD
758 : MM.RR
759 : MM.RRRR
760 : MMDD
761 : MMRR
762 : MMRRRR
763 : RR.MM
764 : RR.MM.DD
765 : RRRR.MM
766 : RRRR.MM.DD
767 : RRMM
768 : RRMMDD
769 : RRRRMM
770 : RRRRMMDD
771 : RRRR-MM-DD
772 : RRRR-MM-DD + posun dni
773 : r
774 : m
775 : rm
776 : DD
777 : MM
778 : RR
779 : RRRR
780 : DD
781 : DD.MM
782 : DD.MM.RR
783 : DD.MM.RRRR
784 : DDMM
785 : DDMMRR
786 : DDMMRRRR
787 : MM.DD
788 : MM.RR
789 : MM.RRRR
790 : MMDD
791 : MMRR
792 : MMRRRR
793 : RR.MM
794 : RR.MM.DD
795 : RRRR.MM
796 : RRRR.MM.DD
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2549

2550

ES manas 2022 - Technická dokumentace

797 : RRMM
798 : RRMMDD
799 : RRRRMM
801 : 201. den v roce
802 : 202. den v roce
803 : 203. den v roce
804 : 204. den v roce
805 : 205. den v roce
806 : 206. den v roce
807 : 207. den v roce
808 : 208. den v roce
809 : 209. den v roce
810 : 210. den v roce
811 : 211. den v roce
812 : 212. den v roce
813 : 213. den v roce
814 : 214. den v roce
815 : 215. den v roce
816 : 216. den v roce
817 : 217. den v roce
818 : 218. den v roce
819 : 219. den v roce
820 : 220. den v roce
821 : 221. den v roce
822 : 222. den v roce
823 : 223. den v roce
824 : 224. den v roce
825 : 225. den v roce
826 : 226. den v roce
827 : 227. den v roce
828 : 228. den v roce
829 : 229. den v roce
830 : 230. den v roce
831 : 231. den v roce
832 : 232. den v roce
833 : 233. den v roce
834 : 234. den v roce
835 : 235. den v roce
836 : 236. den v roce
837 : 237. den v roce
838 : 238. den v roce
839 : 239. den v roce
840 : 240. den v roce
841 : 241. den v roce
842 : 242. den v roce
843 : 243. den v roce
844 : 244. den v roce
845 : 245. den v roce
846 : 246. den v roce
847 : 247. den v roce
848 : 248. den v roce
849 : 249. den v roce
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850 : 250. den v roce
851 : 251. den v roce
852 : 252. den v roce
853 : 253. den v roce
854 : 254. den v roce
855 : 255. den v roce
856 : 256. den v roce
857 : 257. den v roce
858 : 258. den v roce
859 : 259. den v roce
860 : 260. den v roce
861 : 261. den v roce
862 : 262. den v roce
863 : 263. den v roce
864 : 264. den v roce
865 : 265. den v roce
866 : 266. den v roce
867 : 267. den v roce
868 : 268. den v roce
869 : 269. den v roce
870 : 270. den v roce
871 : 271. den v roce
872 : 272. den v roce
873 : 273. den v roce
874 : 274. den v roce
875 : 275. den v roce
876 : 276. den v roce
877 : 277. den v roce
878 : 278. den v roce
879 : 279. den v roce
880 : 280. den v roce
881 : 281. den v roce
882 : 282. den v roce
883 : 283. den v roce
884 : 284. den v roce
885 : 285. den v roce
886 : 286. den v roce
887 : 287. den v roce
888 : 288. den v roce
889 : 289. den v roce
890 : 290. den v roce
891 : 291. den v roce
892 : 292. den v roce
893 : 293. den v roce
894 : 294. den v roce
895 : 295. den v roce
896 : 296. den v roce
897 : 297. den v roce
898 : 298. den v roce
899 : 299. den v roce
900 : 300. den v roce
901 : RRRR-MM-DD
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902 : RRRR-MM-DD + posun dni
903 : den v tydnu 1-7 (Po-Ne)
904 : den v dekade 1-11
911 : 151. den v roce
912 : 152. den v roce
913 : 153. den v roce
914 : 154. den v roce
915 : 155. den v roce
916 : 156. den v roce
917 : 157. den v roce
918 : 158. den v roce
919 : 159. den v roce
920 : 160. den v roce
921 : 161. den v roce
922 : 162. den v roce
923 : 163. den v roce
924 : 164. den v roce
925 : 165. den v roce
926 : 166. den v roce
927 : 167. den v roce
928 : 168. den v roce
929 : 169. den v roce
930 : 170. den v roce
931 : 301. den v roce
932 : 302. den v roce
933 : 303. den v roce
934 : 304. den v roce
935 : 305. den v roce
936 : 306. den v roce
937 : 307. den v roce
938 : 308. den v roce
939 : 309. den v roce
940 : 310. den v roce
941 : 311. den v roce
942 : 312. den v roce
943 : 313. den v roce
944 : 314. den v roce
945 : 315. den v roce
946 : 316. den v roce
947 : 317. den v roce
948 : 318. den v roce
949 : 319. den v roce
950 : 320. den v roce
951 : 321. den v roce
952 : 322. den v roce
953 : 323. den v roce
954 : 324. den v roce
955 : 325. den v roce
956 : 326. den v roce
957 : 327. den v roce
958 : 328. den v roce
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959 : 329. den v roce
960 : 330. den v roce
961 : 331. den v roce
962 : 332. den v roce
963 : 333. den v roce
964 : 334. den v roce
965 : 335. den v roce
966 : 336. den v roce
967 : 337. den v roce
968 : 338. den v roce
969 : 339. den v roce
970 : 340. den v roce
971 : 341. den v roce
972 : 342. den v roce
973 : 343. den v roce
974 : 344. den v roce
975 : 345. den v roce
976 : 346. den v roce
977 : 347. den v roce
978 : 348. den v roce
979 : 349. den v roce
980 : 350. den v roce
981 : 351. den v roce
982 : 352. den v roce
983 : 353. den v roce
984 : 354. den v roce
985 : 355. den v roce
986 : 356. den v roce
987 : 357. den v roce
988 : 358. den v roce
989 : 359. den v roce
990 : 360. den v roce
991 : 361. den v roce
992 : 362. den v roce
993 : 363. den v roce
994 : 364. den v roce
995 : 365. den v roce
996 : 366. den v roce

2006.11.27b / 12:00
001) Kombinovaný SQL - platí pouze pro NexusDB2
- výběr střediska je postupným zadáním číslic zleva

2006.11.25b / 19:00
001) Kombinovaný SQL
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- mimo 1. parametr (B1) lze i v dalších parametrech B2-B8 ve scénáři
použít následující funkce pro výběr parametru z číselníku:
B ... výběr čárkového kódu - podle čárkového kódu
F ... výběr auta - podle čísla
G ... výběr dodavatele - podle čísla
H ... výběr obce - podle čísla
I ... výběr počítače - podle čísla
J ... výběr skupiny partnera - podle čísla
K ... výběr účetního střediska - podle čísla
L ... výběr skupiny zboží - podle čísla
M ... výběr majetku - podle čísla
N ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle čísla
O ... výběr obalu - podle čísla
P ... výběr partnera - podle čísla
Q ... výběr typu dokladu - podle čísla
R ... výběr řidiče - podle čísla
U ... výběr účtu - podle čísla
V ... výběr zaměstnance - podle čísla
W ... výběr uživatele - podle čísla
X ... výběr zakázky - podle čísla
Y ... výběr zakladače - podle čísla
Z ... výběr zboží - podle čísla
b ... výběr čárkového kódu - podle názvu zboží
f ... výběr auta - podle názvu
g ... výběr dodavatele - podle názvu
h ... výběr obce - podle názvu
i ... výběr počítače - podle názvu
j ... výběr skupiny partnera - podle názvu
k ... výběr účetního střediska - podle názvu
l ... výběr skupiny zboží - podle názvu
m ... výběr majetku - podle názvu
n ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle názvu
o ... výběr obalu - podle názvu
p ... výběr partnera - podle názvu
q ... výběr typu dokladu - podle názvu
r ... výběr řidiče - podle jména
u ... výběr účtu - podle názvu
v ... výběr zaměstnance - podle jména
w ... výběr uživatele - podle jména
x ... výběr zakázky - podle názvu
y ... výběr zakladače - podle názvu
z ... výběr zboží - podle názvu
0 ... výběr zaměstnance - podle rodného čísla
1 ... výběr drobného majetku - podle čísla
2 ... výběr druhu majetku - podle čísla
3 ... výběr osoby majetku - podle čísla
4 ... výběr umístění majetku - podle čísla
5 ... výběr kraje - podle čísla
6 ... výběr okresu - podle čísla
7 ... výběr skladu (střediska) ... podle čísla
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příklad použití ve scénáři kombinovaného SQL:
B1P ... jako 1. parametr se vybere partner podle čísla
B2p ... jako 2. parametr se vybere partner podle názvu
- příklad použití (Účetnictví):
scénář:
B1D Vyberte
B2D Vyberte
B3K Vyberte
B4U Vyberte
SQL1

datum od :
datum DO :
středisko
účet

SQL1:
SELECT
Ucet,
CastkaMD,
CastkaDAL,
VS,
DatumUskZdPl,
CisloPartnera,
Poznamka,
Stredisko,
Cislo,
CisloDokladu,
ZakazkaEGP
FROM
`AR_UR11
WHERE
(stredisko=~3) and
(ucet=~4) and
((CAST(DatumDokladu AS DATE) >= DATE '~D901') and
(CAST(DatumDokladu AS DATE) < DATE '~A902'))
ORDER BY
ZakazkaEGP,datumuskzdpl

2006.11.25a / 15:00
001) Kombinovaný SQL
- délka všech textů může být až 8192 znaků, lze tedy použít SQL dotazy
složené z mnoha SQL příkazů

2006.04.07a / 09:00
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001) Kombinované SQL dotazy
- doplněna funkce Popis SQL
- Scénář
- Parametry
- Datum
- Syntaxe SQL1/11/12
- Syntaxe SQL2/21/22
- UDF SQL2/21/22
- zadání parametru lze přerušit Esc nebo ukončením okna s parametrem
- doplněny parametry zadávané výběrem z číselníku
B ... výběr čárkového kódu - podle čárkového kódu
F ... výběr auta - podle čísla
G ... výběr dodavatele - podle čísla
H ... výběr obce - podle čísla
I ... výběr počítače - podle čísla
J ... výběr skupiny partnera - podle čísla
K ... výběr účetního střediska - podle čísla
L ... výběr skupiny zboží - podle čísla
M ... výběr majetku - podle čísla
N ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle čísla
O ... výběr obalu - podle čísla
P ... výběr partnera - podle čísla
Q ... výběr typu dokladu - podle čísla
R ... výběr řidiče - podle čísla
U ... výběr účtu - podle čísla
V ... výběr zaměstnance - podle čísla
W ... výběr uživatele - podle čísla
X ... výběr zakázky - podle čísla
Y ... výběr zakladače - podle čísla
Z ... výběr zboží - podle čísla
b ... výběr čárkového kódu - podle názvu zboží
f ... výběr auta - podle názvu
g ... výběr dodavatele - podle názvu
h ... výběr obce - podle názvu
i ... výběr počítače - podle názvu
j ... výběr skupiny partnera - podle názvu
k ... výběr účetního střediska - podle názvu
l ... výběr skupiny zboží - podle názvu
m ... výběr majetku - podle názvu
n ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle názvu
o ... výběr obalu - podle názvu
p ... výběr partnera - podle názvu
q ... výběr typu dokladu - podle názvu
r ... výběr řidiče - podle jména
u ... výběr účtu - podle názvu
v ... výběr zaměstnance - podle jména
w ... výběr uživatele - podle jména
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x ... výběr zakázky - podle názvu
y ... výběr zakladače - podle názvu
z ... výběr zboží - podle názvu
0 ... výběr zaměstnance - podle rodného čísla
1 ... výběr drobného majetku - podle čísla
2 ... výběr druhu majetku - podle čísla
3 ... výběr osoby majetku - podle čísla
4 ... výběr umístění majetku - podle čísla
5 ... výběr kraje - podle čísla
6 ... výběr okresu - podle čísla
7 ... výběr skladu (střediska) ... podle čísla
příklad použití ve scénáři kombinovaného SQL:
B1P ... jako 1. parametr se vybere partner podle čísla
B1p ... jako 1. parametr se vybere partner podle názvu
- doplněna UDF funkce
MISPSCP200(cislo_partnera) ... vrátí PSČ partnera

2006.04.05b / 18:00
004) Kombinované SQL dotazy
- pro SQL1/11/12/2/21/22 doplněna v záložce funkce pro ladění, která
zobrazí SQL dotaz nebo scénář po doplnění parametrů
- doplněna záložka Ladění SQL, která po provedení SQL obsahuje
scánář a SQL skutečně použité po doplnění parametrů při generování

2006.04.05a / 12:00
001) Aktualizována komponenta pro kombinované SQL dotazy
- je aktualizován balíček xqd5.bpl
je součástí
instmanasUPDATE.exe
a
instmanasUPDATEpos.exe
- při použití vnořených SQL2/SQL21/SQL22 je nutné vnořenému
dotazu přiřadit alias
Př.:
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select * from
(
select
cislo,
MISNAZEVP200(cislo) AS Nazev
from
MEMO1
order by
Nazev
) c
v tomto případě je Alias 'c'
- u uživatelem definovaných SQL funkcí MISSQL se správně vrací
řetězcová proměnná, a to i při použití obou (FF i FFU) serverů
(např. název partnera (FF) v hlavičkách účetních dokladů (FFU))
- uživatelem definované SQL funkce MISSQL vrací hodnoty z tabulek
aktuální agendy
- ošetřeno uložení změněného mustru F1/F2/R1/R2 v kombinovaných
SQL dotazech
- při chybě v SQL1/11/12 nebo SQL2/21/22 je zobrazena informace
o chybě a je možné pokračovat v programu úpravou SQL dotazů

2006.04.03a / 18:00
001) Doplněna parametrizace datumu v kombinovaných SQL dotazech

2006.04.02b / 18:00
001) Kombinovaný SQL dotaz:
- doplněny datumové funkce:
707 - datum serveru - aktuální týden 01-54
708 - datum serveru - minulý týden 01-54
709 - datum serveru - předminulý týden 01-54
aktuální lokální datum a čas počítače:
711 - RRRR-MM-DD
712 - RRRR-MM-DD + posun dní
713 - R
714 - M
715 - RM
716 - DD
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717 - MM
718 - RR
719 - RRRR
720 - DD
721 - DD.MM
722 - DD.MM.RR
723 - DD.MM.RRRR
724 - DDMM
725 - DDMMRR
726 - DDMMRRRR
727 - MM.DD
728 - MM.RR
729 - MM.RRRR
730 - MMDD
731 - MMRR
732 - MMRRRR
733 - RR.MM
734 - RR.MM.DD
735 - RRRR.MM
736 - RRRR.MM.DD
737 - RRMM
738 - RRMMDD
739 - RRRRMM
740 - RRRRMMDD
datum zpracování (přihlášení):
741 - RRRR-MM-DD
742 - RRRR-MM-DD + posun dní
743 - R
744 - M
745 - RM
746 - DD
747 - MM
748 - RR
749 - RRRR
750 - DD
751 - DD.MM
752 - DD.MM.RR
753 - DD.MM.RRRR
754 - DDMM
755 - DDMMRR
756 - DDMMRRRR
757 - MM.DD
758 - MM.RR
759 - MM.RRRR
760 - MMDD
761 - MMRR
762 - MMRRRR
763 - RR.MM
764 - RR.MM.DD
765 - RRRR.MM
766 - RRRR.MM.DD
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767 - RRMM
768 - RRMMDD
769 - RRRRMM
770 - RRRRMMDD
síťový datum a čas serveru:
771 - RRRR-MM-DD
772 - RRRR-MM-DD + posun dní
773 - R
774 - M
775 - RM
776 - DD
777 - MM
778 - RR
779 - RRRR
780 - DD
781 - DD.MM
782 - DD.MM.RR
783 - DD.MM.RRRR
784 - DDMM
785 - DDMMRR
786 - DDMMRRRR
787 - MM.DD
788 - MM.RR
789 - MM.RRRR
790 - MMDD
791 - MMRR
792 - MMRRRR
793 - RR.MM
794 - RR.MM.DD
795 - RRRR.MM
796 - RRRR.MM.DD
797 - RRMM
798 - RRMMDD
799 - RRRRMM
710 - RRRRMMDD
002) Kombinovaný SQL dotaz:
- doplněna záložka Ladění
s opisem vygenerovaných SQL:
SQL1, SQL2, SQL11, SQL12, SQL21, SQL22, Scénář

2006.04.02a / 14:00
001) Kombinovaný SQL dotaz:
- doplněny datumové funkce:
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701 - datum a čas počítače - aktuální týden 01-54
702 - datum a čas počítače - minulý týden 01-54
703 - datum a čas počítače - předminulý týden 01-54
704 - datum zpracování (přihlášení) - aktuální týden 01-54
705 - datum zpracování (přihlášení) - minulý týden 01-54
706 - datum zpracování (přihlášení) - předminulý týden 01-54
příklad použití:
HR6T~A70101 - týdenní nápočty za zboží, aktuální týden z času počítače
funkce nevyžaduje zadání datumu jako parametru, tak jako 011

2005.11.29a / 18:00
003) Kombinovaný SQL dotaz
- při editaci mustru RB je nutné před uzavřením okna editace zvolit
File / Save

2005.07.04h / 21:00
002) SQL dotaz kombinovaný
- doplněny funkce pro Export a Import SQL dotazů pro snadný přenos mezi
různými instalacemi
- oprávnění:
8259 Export SQL dotazu komb.
8260 Import SQL dotazu komb.
8261 Export SQL dotazu komb./U
8262 Import SQL dotazu komb./U

2005.06.30a / 00:00
014) SQL dotaz kombinovaný
- záložka Scénář dostupná pomocí kombinace kláves Alt+N
- při zadání parametru lze násilně ukončit Esc
- k SQL dotazu se správně přiřadí nadpis, podnadpis a název SQL ze scénáře
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2003.08.23a / 09:00
10) Kombinované SQL dotazy
- doplněny funkce:
MISPOZNAMKAP200(cislo) ... pro číslo partnera cislo vrátí pole Poznámka v číselníku partnerů
MISPOZNAMKAZ200(cislo) ... pro číslo zboží cislo vrátí pole Poznámka v číselníku zboží

2002.08.01a / 12:00
02) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný:
2048 - ČÍS - Seznam partnerů
2049 - ČÍS - Seznam zboží
2050 - ZAS - Zásoby
2053 - ROZVOZ - Kontrola rozvozu

2002.06.16a / 23:00
02) POS - Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/SYST - 2060 - POS - Pohyb zadaného zboží za
měsíc

2002.06.12b / 23:00
01) Kombinované SQL dotazy - rozčleněny na základní server (FF):
SQL_SYST.FF2 a SQL_UZIV.FF2
a na účetní server (FFU):
SQLUSYST.FF2 a SQLUUZIV.FF2

2002.06.11a / 16:00
03) Kombinovaný SQL dotaz
- systémový
- číslo > 2000
- neměnit, je součástí distribuce jako soubor SQL_SYST.FF2
- uživatelský
- libovolné číslování
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- možno libovolně měnit, uložen v souboru SQL_UZIV.FF2
- pro čísla shodná se systémovým SQL dotazem se místo systémového
SQL dotazu použije uživatelský - libovolně lze měnit standardní
(mnou připravené) kombinované SQL dotazy včetně reportů !!!
- v záložce scénář lze použít:
ME zpráva
... zobrazení zprávy + pípnutí

2002.06.08c / 22:00
03) Kombinovaný SQL - v parametru Datum se nabízí aktuální datum
04) Kombinovaný SQL - rozšířeno:
- vedle dotazu SQL1 doplněny dotazy SQL11 a SQL12 - na straně serveru
- vedle dotazu SQL2 doplněny dotazy SQL21 a SQL22 - na straně serveru
05) Doplněno manasql.txt:
11 definice SQL12
... definice a spuštění SQL11 dotazu
12 definice SQL12
... definice a spuštění SQL12 dotazu
21 definice SQL21
... definice a spuštění SQL21 dotazu
22 definice SQL22
... definice a spuštění SQL22 dotazu
31 jméno tabulky FF2
... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz
32 jméno tabulky FF2
... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz
41 jméno tabulky FF2
... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz
výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,
inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky
42 jméno tabulky FF2
... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz
výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,
inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky
51 jméno tabulky FF2
... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz,
výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky
52 jméno tabulky FF2
... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz,
výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky
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SQL11
... provedení SQL11 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1
SQL12
... provedení SQL12 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1
SQL21
... provedení SQL21 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2
SQL22
... provedení SQL22 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2

2002.05.22a / 16:00
03) Doplněn scénář kombinovaného SQL dotazu:
B1X název parametru 1
... vyžádá si zadání parametru 1 v okně, má přednost
B2X název parametru 2
... vyžádá si zadání parametru 2 v okně, má přednost
B3X název parametru 3
... vyžádá si zadání parametru 3 v okně, má přednost
B4X název parametru 4
... vyžádá si zadání parametru 4 v okně, má přednost
B5X název parametru 5
... vyžádá si zadání parametru 5 v okně, má přednost
B6X název parametru 6
... vyžádá si zadání parametru 6 v okně, má přednost
B7X název parametru 7
... vyžádá si zadání parametru 7 v okně, má přednost
B8X název parametru 8
... vyžádá si zadání parametru 8 v okně, má přednost

před jinak zadaným parametrum 1
před jinak zadaným parametrum 2
před jinak zadaným parametrum 3
před jinak zadaným parametrum 4
před jinak zadaným parametrum 5
před jinak zadaným parametrum 6
před jinak zadaným parametrum 7
před jinak zadaným parametrum 8

kde X je A ... parametr bude zadán výběrem agendy
C ... parametr bude zadán na kalkulačce
D ... parametr RRRR-MM-DD bude zadán výběrem v kalendáři
E ... parametr bude zadán v editovacím poli
R ... parametr r bude zadán výběrem v kalendáři
S ... parametr bude zadán výběrem agendy skladu
T ... parametr bude zadán výběrem střediska
kde ar je agenda + rok
Pr.: HR2
arm agenda + rok + mesic
HR22
sr
agenda sklad + rok
HR2
srm agenda sklad + rok + mesic
HR22
r
rok
2
rm
rok + mesic
22
Parametrizace - doplněno
`DM
... datum zpracování ve tvaru rm - kód roku + měsíce
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`DR
... datum zpracování ve tvaru r - kód roku

2002.05.22a / 16:00
06) Příklad kombinovaného SQL dotazu 2001 doplněn o parametrizaci:
POS - seznam zboží za měsíc s ruznou prodejní cenou
- výběr agendy skladu
- výběr měsíce
07) Doplněn příklad kombinovaného SQL dotazu 2002 - Rozvoz - podle hmotnosti
- zatím pracovní verze
- parametrizace:
- výběr agendy skladu
- výběr měsíce

2002.05.07a / 17:00
02) Pro každý systémový kombinovaný SQL dotaz a report (tabulka SQL_SYST)
s číslem 2xxx je definována akce oprávnění 2xxx

21.8 Kombinovaný SQL - Majetek
FAQ - Seznam polí evidence majetku pro sestavy pomocí kombinovaného SQL
X Pole ... Význam pole
I Cislo ... M_CisloMajetku
S Nazev ... M_NazevMajetku
D DatumPorizeni ... M_DatumPorizeni
D DatumZarazeni ... M_DatumZarazeni
D DatumVyrazeni ... M_DatumVyrazeni
F PocetKusu ... M_PocetKusu
I Osoba ... M_Osoba
I Umisteni ... M_Umisteni
S Poznamka ... M_Poznamka
S Porizeni ... M_Porizeni
S Vyrazeni ... M_Vyrazeni
C
C
C
C
C
C

U_VstupniCena ... MU_VstupniCena
Currency_01 ... MU_Odepsano
U_ZvyseniCeny ... MU_ZvyseniCeny
U_Odpis ... MU_Odpis
U_ZustatkovaCena ... MU_ZustatkovaCena
Currency_03 ... MU_ZustatkovaCenaVyrazeno

C D_VstupniCena ... MD_VstupniCena
C Currency_02 ... MD_Odepsano
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C
C
C
C

D_ZvyseniCeny ... MD_ZvyseniCeny
D_Odpis ... MD_Odpis
D_ZustatkovaCena ... MD_ZustatkovaCena
Currency_04 ... MD_ZustatkovaCenaVyrazeno

I
I
I
I
I
I
I
I

UcetMajetku ... MU_UcetMajetku
UcetOpravek ... MU_UcetOpravek
UcetNakladu ... MU_UcetNakladu
UcetSpotreby ... MU_UcetSpotreby
UcetZC ... MU_UcetZustatku
Stredisko ... MU_Stredisko
Byte_01 ... MU_RokOdpisovani
DruhMajetku ... MU_DruhMajetku

I
I
I
I
I
I
I
I

Int_01 ... MD_UcetMajetku
Int_02 ... MD_UcetOpravek
Int_03 ... MD_UcetNakladu
Int_04 ... MD_UcetSpotreby
Int_05 ... MD_UcetZustatku
Int_06 ... MD_Stredisko
Byte_02 ... MD_RokOdpisovani
Int_07 ... MD_DruhMajetku

I Int_08 ... MD_ZpusobOdpisovani

I Byte_03 ... MU_Odepisovat - 0=true / 1=false
I Byte_04 ... MU_JizOdepsano - 0=false / 1=true
I Byte_05 ... MD_Odepisovat - 0=true / 1=false
I Byte_06 ... MD_JizOdepsano - 0=false / 1=true
MU_TechnickeZhodnoceni01 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni02 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni03 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni04 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni05 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni06 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni07 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni08 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni09 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni10 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni11 : longint;
MU_TechnickeZhodnoceni12 : longint;

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Index1
Index2
Index3
Index4
IndexText1
IndexText2
IndexText3
IndexText4
VetaText1
VetaText2
VetaText3
VetaText4

MD_TechnickeZhodnoceni01 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni02 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni03 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni04 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni05 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni06 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni07 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni08 : longint;

//
//
//
//
//
//
//
//

BlobMemo1Stav
BlobMemo2Stav
BlobMemo3Stav
BlobMemo4Stav
Skupina2
Stav2
Barva2
URL1Stav
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MD_TechnickeZhodnoceni09 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni10 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni11 : longint;
MD_TechnickeZhodnoceni12 : longint;

//
//
//
//

URL2Stav
Blokovani
Opravil3
Opravil4

kde X je I ... celé číslo
F ... reálné číslo
C ... měna (reálné číslo)
S ... textový řetězec
D ... datum
M_ je společné
MU_ pro účetní odpisy
MD_ pro daňové odpisy
- tabulky jsou umístěny na účetním serveru a mají označení
aar_MA00 ... majetek
aar_MA01 ... drobný majetek
aar_MA02 ... drobný majetek od roku 2002
aar_MA03 ... majetek účetně neevidovaný
aar_MA05 ... majetek v operativní evidenci

21.9 Logování SQL
2013.12.19a / 12:00
001) Dokončeny rozsáhlé úpravy jádra programu pro podrobné logování SQL dotazů
Př. zápisu:
/* iMSG:(900000) ... identifikační číslo ve zdrojovém kódu
PC:(44953) ... číslo PC
Uz:(255/Admin) ... číslo a jméno uživatele
([ES manas 2014 / NX31203 /2013.12.19a]) ... verze ES manas
Opr:(3001/1047027: MZDY - uzivatel) ... číslo a název oprávnění
IP:(10.0.2.15) ... lokální IP adresa klienta
*/

21.10 MISSQL funkce
2020.11.26a / 00:00
002) 2097 - MISSQL funkce
- doplněna nová MISSQL funkce:
MISCISLOVYROBKUDODAVATELEZ200
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- vrací pole z karty zboží:
Doplněk / Číslo výrobku dodavatele = pole BruttoVahaSObalemKg

2016.02.02a / 00:00
004) Zrušeny MISSQL finkce:
MISDPCMARZE
MISDPCCENABEZDPH
MISDPCCENASDPH

2015.04.22a / 15:00
003) MISSQL funkce pro datum pracuje i s datumy staršími než 2006

2014.06.19a / 00:00
001) Doplněny MISSQL funkce pro přístup k parametrům z karty zboží
v kombinovaném SQL dotazu:
MISZBMT8 (cislo_zbozi,XX) ... pole TextXX, kde XX je číslo parametru 01-99
... výstupem je řetězec 8 znaků
MISZBMT16 ... dto pro řetězec 16 znaků
MISZBMT32 ... dto pro řetězec 32 znaků
MISZBMT64 ... dto pro řetězec 64 znaků
MISZBMT128 ... dto pro řetězec 128 znaků
MISZBMT255 ... dto pro řetězec 255 znaků
Příklad použití v kombinovaném SQL dotazu:
a) do karty zboží číslo 101 do Parametry #2 / Cenovka / Text01 - Text08
jsem doplnil texty 1011 - 1018
b) doplnil jsem:
Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/SYST
1001 - Z200 test MISZBMT8
Scenar:
QA HR__Z201
SQL2
SQL1:
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SELECT
Cislo,
Nazev
FROM
@
WHERE
Cislo<200
ORDER BY
Cislo
SQL2:
SELECT
Cislo,
Nazev,
MISZBMT8(Cislo,1) as
MISZBMT8(Cislo,2) as
MISZBMT8(Cislo,3) as
MISZBMT8(Cislo,4) as
MISZBMT8(Cislo,5) as
MISZBMT8(Cislo,6) as
MISZBMT8(Cislo,7) as
MISZBMT8(Cislo,8) as
FROM
MEMO1
WHERE
Text01='1011'

Text01,
Text02,
Text03,
Text04,
Text05,
Text06,
Text07,
Text08

- pole Text01 - Text08 z karty zboží v Parametry #2 lze použít v cenovkách
doplníme jejich export/import v XML skladového dokladu z VO na MO

2011.12.08a / 00:00
004) MISSQL datumové funkce - od roku 2012 dále nepodporovány funkce:
301 - 1. den aktuální dekády
302 - poslední den aktuální dekády
303 - 1. den následující dekády
304 - poslední den následující dekády
305 - 1. den předcházející dekády
306 - poslední den předcházející dekády
401 - 1. den aktuálního týdne
402 - poslední den aktuálního týdne
403 - 1. den následujícího týdne
404 - poslední den následujícího týdne
405 - 1. den předcházejícího týdne
406 - poslední den pRedcházejícího týdne
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2010.01.05a / 12:00
005) Upraven algoritmus stanovení týdne pro rok 2010 v MISSQL funkcích

2008.04.03a / 15:00
001) Doplněna MISSQL funkce MISRRRRMMDDDatum
- funkce převede datum vyjádřený celým číslem RRRRMMDD na datumové
pole po přetypování pomocí CAST
- příklad pro pole Den1_RRRRMMDD z objednávky pekárny:
Scénář:
QA hp8t14pk
SQL2
SQL1:
select Den1_RRRRMMDD from @
SQL2:
select
Den1_RRRRMMDD,CAST (MISRRRRMMDDDatum(Den1_RRRRMMDD) AS Date)
from
MEMO1

2004.11.20b / 10:00
2) Aktualni seznam MISSQL funkcí pro SQL dotazy na straně klienta (SQL2):
bez parametru
MISCISLOPOSLEDNIHODOKLADU ... CisloPoslednihoDokladu
1 parametr - uprava retezce:
MISASCII(retezec) ... prevede retezec na velka pismena bez diakritiky
MISTRID1250(retezec) ... KON01_RetezecTrideni1250(retezec)
MISTRIM(retezec) ... z retezce odstrani leve i prave mezery
1 parametr - funkce pro praci s datumem:
MISDATUMDD(datum) ... cislo dne
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MISDATUMMM(datum) ... cislo mesice
MISDATUMMMDD(datum) ... cislo dne MMDD
MISDATUMRR(datum) ... cislo roku RR
MISDATUMRRMMDD(datum) ... cislo dne RRMMDD
MISDATUMRRRR(datum) ... cislo roku RRRR
MISDATUMRRRRMMDD(datum) ... cislo dne RRRRMMDD
1 parametr - funkce pro praci s datumem ve tvaru cisla RRRRMMDD:
MISDATUMINTDD(RRRRMMDD) ... cislo dne
MISDATUMINTMM(RRRRMMDD) ... cislo mesice
MISDATUMINTMMDD(RRRRMMDD) ... vraci MMDD
MISDATUMINTRR(RRRRMMDD) ... cislo roku RR
MISDATUMINTRRMMDD(RRRRMMDD) ... vraci RRMMDD
MISDATUMINTRRRR(RRRRMMDD) ... cislo roku RRRR
MISDATUMINTRRRRMMDD(RRRRMMDD) ... RRRRMMDD, vraci vstupni hodnotu
1 parametr - ostatni:
MISDPH(TypDPH) ... TypDPH 0=INI_DPH[0]/1=INI_DPH[1]/2=INI_DPH[2]
MISTYPZBOZI(CisloZbozi) ... 0 <10000/1 (>=10000) and (<=49999) / 2 (>=50000) and (<=89999) / 3
>=90000
1 parametr - z ciselniku:
Z200 - ciselnik zbozi:
MISCARKOVYKODZ200(CisloZbozi) ... CarkovyKod, retezec
MISCELNISAZEBNIKZ200(CisloZbozi) ... CelniSazebnik, retezec
MISCENA00Z200(CisloZbozi) ... Cena00
MISCENA01BEZMARZE(CisloZbozi) ... Cena01/(1+Marze/100)
MISCENA01MERNAZ200(CisloZbozi) ... Cena01/Rabat, zaokrouhleno 0,10 statisticky
MISCENA01SMARZI(CisloZbozi) ... Cena01*(1+Marze/100)
MISCENA01Z200(CisloZbozi) ... Cena01
MISCENA02BEZMARZE(CisloZbozi) ... Cena02/(1+Marze/100)
MISCENA02MERNAZ200(CisloZbozi) ... Cena02/Rabat, zaokrouhleno 0,10 statisticky
MISCENA02SMARZI(CisloZbozi) ... Cena02*(1+Marze/100)
MISCENA02Z200(CisloZbozi) ... Cena02
MISCENA03Z200(CisloZbozi) ... Cena03
MISCENA04Z200(CisloZbozi) ... Cena04
MISCENA05Z200(CisloZbozi) ... Cena05
MISCENA06Z200(CisloZbozi) ... Cena06
MISCENA07Z200(CisloZbozi) ... Cena07
MISCENA08Z200(CisloZbozi) ... Cena08
MISCENA09Z200(CisloZbozi) ... Cena09
MISDODAVATELZ200(CisloZbozi) ... Dodavatel
MISDPHZ200(CisloZbozi) ... DPH, 0/1/2
MISEGALIZACE2Z200(CisloZbozi) ... Egalizace2
MISEGALIZACEZ200(CisloZbozi) ... Egalizace
MISHMOTNOSTMJGZ200(CisloZbozi) ... HmotnostMJg
MISJKPOVZ200(CisloZbozi) ... JKPOV, retezec
MISKOEFMERNECENYZ200(CisloZbozi) ... Rabat, 1.0 pro nulove
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MISMARZEZ200(CisloZbozi) ... Marze
MISMJZ200(CisloZbozi) ... MJ, retezec
MISNAZEVDODAVATELEZ200(CisloZbozi) ... NazevDodavatele, retezec
MISNAZEVZ200(CisloZbozi) ... Nazev, retezec
MISOBAL2Z200(CisloZbozi) ... Obal2
MISOBALZ200(CisloZbozi) ... Obal
MISPOSLEDNIDODAVATELZ200(CisloZbozi) ... PosledniDodavatel
MISPOSLEDNINCZ200(CisloZbozi) ... Currency_01
MISPOZNAMKAZ200(CisloZbozi) ... Poznamka, retezec
MISSKUPINAZ200(CisloZbozi) ... Skupina
MISSLEVAOKZ200(CisloZbozi) ... SlevaOK, true/false
MISUMISTENI2Z200(CisloZbozi) ... Umisteni2, retezec
MISUMISTENIZ200(CisloZbozi) ... Umisteni, cislo
MISZASOBAKCZ200(CisloZbozi) ... ZasobaKc
MISZASOBAMJZ200(CisloZbozi) ... ZasobaMJ
MISZASOBANAPOCETDNIZ200(CisloZbozi) ... ZasobaNaPocetDni
MISZDROJOVACENAZ200(CisloZbozi) ... ZdrojovaCena
ZS00 - Ciselnik skupin zbozi:
MISNAZEVZS00(CisloSkupinyZbozi) ... Nazev, retezec
CK00 - ciselnik carkoveho kodu:
MISCISLOZBOZICK00(CKRetezec) ... Cislo
MISEGALIZACE2CK00(CKRetezec) ... Egalizace2
MISEGALIZACECK00(CKRetezec) ... Egalizace
MISOBAL2CK00(CKRetezec) ... Obal2
MISOBALCK00(CKRetezec) ... Obal
MISPOCETOBALU2CK00(CKRetezec) ... PocetObalu2
MISPOCETOBALUCK00(CKRetezec) ... PocetObalu
MISEAN28Z200(CisloZbozi) ... vrati prvni carkovy kod z ciselniku carkoveho kodu pro cislo zbozi
O200 - ciselnik obalu:
MISDPHO200(CisloObalu) ... DPH
MISNAZEVO200(CisloObalu) ... Nazev, retezec
P200 - ciselnik partneru:
MISA4P200(CisloPartnera) ... A4, retezec
MISICOP200(CisloPartnera) ... ICO
MISMISTOPODNIKANIP200(CisloPartnera) ... MistoPodnikani, retezec
MISNAZEVP200(CisloPartnera) ... Nazev, retezec
MISOBRATP200(CisloPartnera) ... Obrat
MISPOZNAMKAP200(CisloPartnera) ... Poznamka, retezec
MISPPSCP200(CisloPartnera) ... PSC
MISTRZBAPRODEJNY(CisloPartnera) ... Currency_01
MISTYPCENYP200(CisloPartnera) ... TypCeny
DO00 - ciselnik dodavatelu:
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MISNAZEVDO00(CisloDodavatele) ... Nazev, retezec
OBCE - ciselnik obci:
MISOBECCTVEREC10(CisloObce) ... Ctverec10
MISOBECCTVEREC100(CisloObce) ... Ctverec100
MISOBECCTVEREC25(CisloObce) ... Ctverec25
MISOBECCTVEREC50(CisloObce) ... Ctverec50
MISOBECDODAVACIPOSTA(CisloObce) ... DodavaciPosta
MISOBECNAZEV(CisloObce) ... Nazev
MISOBECNAZEVASCII(CisloObce) ... NazevASCII, retezec
MISOBECNCELEK(CisloObce) ... NCelek
MISOBECNEU(CisloObce) ... NEU
MISOBECNKRAJ(CisloObce) ... NKraj
MISOBECNOKRES(CisloObce) ... NOkres
MISOBECOBYVATEL(CisloObce) ... Obyvatel
MISOBECPODNIKATELU(CisloObce) ... Podnikatelu
MISOBECPSC(CisloObce) ... PSC
MISOBECSBRNO(CisloObce) ... SBrno
MISOBECSOSTRAVA(CisloObce) ... SOstrava
MISOBECSUB(CisloObce) ... SUB
MISOBECUTO(CisloObce) ... UTO
MISOBECVBRNO(CisloObce) ... VBrno
MISOBECVOSTRAVA(CisloObce) ... VOstrava
MISOBECVUB(CisloObce) ... VUB
MISOBECZCELEK(CisloObce) ... ZCelek, retezec
MISOBECZEU(CisloObce) ... ZEU
MISOBECZKRAJ(CisloObce) ... ZKraj, retezec
MISOBECZOKRES(CisloObce) ... ZOkres, retezec
OKRE - ciselnik okresu:
MISOKRESNAZEV(CisloOkresu) ... Nazev
MISOKRESNAZEVASCII(CisloOkresu) ... NazevASCII
WU00 - ciselnik uzivatelu:
MISNAZEVWU00(CisloUzivatele) ... Nazev, retezec
AU00 - ciselnik aut:
MISRIDICAU00(CisloAuta) ... Ridic
MISSPZAU00(CisloAuta) ... SPZ, retezec
RI00 - ciselnik ridicu:
MISNAZEVRI00(CisloRidice) ... Nazev, retezec
PC00 - ciselnik pocitacu:
MISNAZEVPC00(CisloPocitace) ... Nazev, retezec
MA00 - tabulka majetku:
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MISNAZEVMA00(CisloMajetku) ... Nazev, retezec
MAD1 - ciselnik druhu majetku:
MISNAZEVMAD1(CisloDruhuMajetku) ... Nazev, retezec
MAO1 - ciselnik osob v evidenci majetku:
MISNAZEVMAO1(CisloOsoby) ... Nazev, retezec
MAU1 - ciselnik umisteni v evidenci majetku:
MISNAZEVMAU1(CisloUmisteni) ... Nazev, retezec
2 parametry - z ciselniku:
MISOBECVZDALENOST(CisloObce1,CisloObce2) ... vypocitana vzdalenost mezi 2 obcemi
MISFRANSIZA(CisloStrediska,CisloPartnera) ... pro CisloStrediska ruzne od 907 a vetsi nebo rovno 800
vraci
CisloStrediska, jinak pole Stredisko z ciselniku partneru
MISCENAPODLETYPU(CisloZbozi,TypCeny) ... pro typ ceny 0-29 vrati pole Cena00-Cena29,
30=ZdrojovaCena
31=Currency_01
32=Currency_09
pro typ ceny mimo 0-32 vraci Cena29
MISCENAPODLEPARTNERA(CisloZbozi,CisloPartnera) ... vrati cenu podle pole TypCeny (0-32) v
ciselniku partneru
(D_TypCeny pro drogerii)
MISMOPMJ(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
MISMOVMJ(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
MISMOPKC(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
MISMOVKC(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
... obraty podle cisla partnera, za doklad
MISMZPMJ(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
MISMZVMJ(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
MISMZPKC(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
MISMZVKC(CisloObratu,CisloMesice) ... CisloMesice 1-12, 0=aktualni mesic / -1=minuly mesic
... obraty podle cisla zbozi, za radek dokladu
2 parametry - vypocet:
MISCENASDPH(TypDPH,CenaBezDPH) ... CenaBezDPH*(1+TypDPH/100)
MISZAOKROUHLENI(Cislo,TypZaokrouhleni) ... TypZaokrouhleni:
0 = 0.01
1 = 0.10
2 = 1.00 statisticky
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3 = 0.10 nahoru
4 = 1.00 nahoru
5 = 0.10 nahoru - 2 des. mista - ZjDD
6 = 0.0001
7 = 0.20
8 = 0.50
9 = 1.00 dolu
10 = 100.0 nahoru
11 = 0.01 nahoru
3 parametry - vypocet:
MISFORMATCISLO2(Cislo,CelkemMist,DesetinnychMist) ... vrati formatovany retezec
Cislo:CelkemMist:DesetinnychMist
MISFORMATCISLO(Cislo,CelkemMist,DesetinnychMist) ... vrati formatovany retezec
Cislo:CelkemMist:DesetinnychMist
MISTRIDCISLO2(Cislo,CelkemMist,DesetinnychMist) ... prevede cislo na retezec pro spravne razeni pri
trideni
MISTRIDCISLO(Cislo,CelkemMist,DesetinnychMist) ... prevede cislo na retezec pro spravne razeni pri
trideni
4 parametry - vypocet:
MISDPCMARZE(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaBezDPH,TypDPH) ... vrati Marzi DPC
5 parametru - vypocet:
MISDPCCENABEZDPH(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaBezDPH,TypDPH,MnozstviMJ) ... vrati
MnozstviMJ * DPCCenaBezDPH
MISDPCCENASDPH((CisloPartnera,CisloZbozi,CenaBezDPH,TypDPH,MnozstviMJ) ... vrati MnozstviMJ
* DPCCenaSDPH

2004.04.24d / 22:00
03) MIS SQL funkce
MISKoefMerneCenyZ200 ( číslo_zboží ) : real
... vrátí koeficient měrné ceny zboží (pole Rabat)
- vrací 1.0 pro nulový výsledek, aby mohla být použita pro dělení

2004.04.24a / 16:00
01) Doplněny MIS SQL funkce:
MISKoefMerneCenyZ200 ( číslo_zboží ) : real
... vrátí koeficient měrné ceny zboží (pole Rabat)
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MISCena01MernaZ200 ( číslo_zboží ) : real
... vrátí měrnou cenu #01 = cena01/koefmerneceny, zaokrouhleno na 0,10 statisticky
MISCena02MernaZ200 ( číslo_zboží ) : real
... vrátí měrnou cenu #02 = cena02/koefmerneceny, zaokrouhleno na 0,10 statisticky
MISEAN28Z200 ( číslo_zboží ) : string
... vrátí první čárkový kód z číselníku čárkových kódů
Testovací kombinovaný SQL:
Scénář
// Nulovani pametove tabulky
//
MC
QA HR__Z201
// ukonceni, pokud je pametova tabulka prazdna
//
M1
// Nad pracovni tabulkou v pameti (Tabulka Mem) se provede xSQL dotaz SQL
(na strabe klienta) - vysledkem je Tabulka #2
//
SQL2
SQL1
select
Cislo
from
@
where
(Cislo=64101)
SQL2
select
MISKoefMerneCenyZ200(Cislo),MISCena01MernaZ200(Cislo),MISCena02MernaZ200
(Cislo),MISEAN28Z200(Cislo)
from
MEMO1

2003.05.16a / 13:00
01) SQL - na straně klienta
- doplněny funkce:
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MISMARZEZ200 (cislo_zbozi)
funkce vrátí marži z číselníku zboží pro zadané číslo zboží
MISCENA01BEZMARZE (cislo_zbozi)
funkce vrátí cenu #01 z číselníku zboží pro zadané číslo zboží bez marže
=cena01/(1.0+Marze/100.0)
MISCENA01SMARZI (cislo_zbozi)
funkce vrátí cenu #01 z číselníku zboží pro zadané číslo zboží s marží
=cena01*(1.0+Marze/100.0)
MISCENA02BEZMARZE (cislo_zbozi)
funkce vrátí cenu #02 z číselníku zboží pro zadané číslo zboží bez marže
=cena02/(1.0+Marze/100.0)
MISCENA02SMARZI (cislo_zbozi)
funkce vrátí cenu #02 z číselníku zboží pro zadané číslo zboží s marží
=cena02*(1.0+Marze/100.0)
- při použití MISSQL funkcí se automaticky otevřou použité tabulky

2002.06.28a / 09:00
02) SQL - přidány funkce - argumentem je číslo partnera:
- MISPPSCP200 ... PSČ 2. adresy, celé číslo
- MISA4P200 ... 4. řádek adresy, řetězec
- MISMISTOPODNIKANIP200 ... místo podnikání, řetězec

2000.09.08a / 06:00
- doplnena SQL funkce MISEAN28Z200 - parametr je cislo zbozi a vraci
prvni EAN z ciselniku carkoveho kodu

2000.07.03b / 23:49
- upravena SQL funkce MISPOSLEDNIDODAVATELZ200(cislo_zbozi)
- doplneny SQL funkce:
MISDatumDD(datum)
MISDatumMM(datum)
MISDatumRR(datum)
MISDatumRRRR(datum)
MISDatumRRRRMMDD(datum)
MISDatumMMDD(datum)
MISDatumRRMMDD(datum)
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... vraci ciselne vyjadreni casti datumu
MISDatumIntDD(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
MISDatumIntMM(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
MISDatumIntRR(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
MISDatumIntRRRR(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
MISDatumIntRRRRMMDD(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
MISDatumIntMMDD(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
MISDatumIntRRMMDD(datum_jako_cislo_RRRRMMDD)
... vraci ciselne vyjadreni casti datumu

2000.07.03a / 22:30
- doplnena SQL funkce MISPOSLEDNIDODAVATELZ200(cislo_zbozi)

2000.06.07a / 08:00
- doplneny MIS/SQL funkce:
MISMOPMJ(C,M) ... mesicni obraty z databaze MO00 (za doklad)
MISMOPKC(C,M)
MISMOVMJ(C,M)
MISMOVKC(C,M)
MISMZPMJ(C,M) ... mesicni obraty z databaze MO01 (za radek)
MISMZPKC(C,M)
MISMZVMJ(C,M)
MISMZVKC(C,M)
kde C je cele cislo polozky tak jak je uvedena v MO00/MO01
napr.: MISMZPMJ(1900000000+Cislo,0) ... PMJ pro zbozi akt. mesic
M je mesic 1-12 / 0 = aktualni mesic / -1 = minuly mesic

2000.05.28g / 22:15
MISDPCMARZE(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaMJ,DPH)

2000.05.28f / 21:00
01) Pro cenu 9 a typ ceny 6 se jako MISDPCCENASDPH bere cena 9
02) Doplnen parametr MnozstviMJ:
MISDPCCenaBezDPH(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaMJ,DPH,MnozstviMJ)
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MISDPCCenaSDPH(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaMJ,DPH,MnozstviMJ)

2000.05.28e / 19:30
01) Upraven vypocet marze pro typ ceny 6 a cenu 9
---> do funkce MISDPCMARZE(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaMJ)
je nutne doplnit 3. parametr CenaMJ !!!

2000.05.28b / 11:00
01) Zprovozneny SQL/MIS funkce:
MISDPCMarze(CisloPartnera,CisloZbozi) ... je to marze ze SKU !!!
MISDPCCenaBezDPH(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaMJ,DPH) ... - navic DPH!
MISDPCCenaSDPH(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaMJ,DPH) ... - navic DPH!
02) Doplneny SQL/MIS funkce:
MISCelniSazebnikZ200(CisloZbozi)

2000.05.11a / 12:00
03) SQL funkce:
- funkce MISCISLODOKLADU() zmenena na MISCISLOPOSLEDNIHODOKLADU()
vraci cislo naposled otevreneho dokladu
pouziti:
select ...,MISPOSLEDNICISLODOKLADU(0) as PomCislo,...
from QR00
where (cislodokladu=PomCislo) and (..)

2000.04.01b / 22:00
01) Pro SQL dotazy doplnena funkce
MISUMISTENIZ200() .... cislo - pole Umisteni
MISUMISTENI2Z200() ... retezec - pole Umisteni2

2000.03.12b / 21:00
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01) Pro SQL dotazy doplneny funkce
MISZAOKROUHLENI ( cislo , typ )
typ = 0 - 0,01
1 - 0,10
2 - 1,00
3 - 0,10 nahoru
4 - 1,00 nahoru
5 - 0,10 nahoru, 2 desetinna mista
6 - 10
... pocet desitek
7 - 100
... pocet stovek
8 - 1.000
... pocet tisicu
9 - 10.000
... pocet desetitisicu
10 - 100.000
... pocet statisicu
11 - 1.000.000 ... pocet milionu
MISOBECCTVEREC10
... vysledkem je udaj pro cislo_obce
MISOBECCTVEREC25
pro cislo obce zvolen asi nejlepsi
MISOBECCTVEREC50
mozny zpusob - t.j. cislo PSC PPPPP doplnene
MISOBECCTVEREC100
o poradove cislo obce NN 01-99 pro dane
MISOBECVOSTRAVA
PSC
MISOBECVUB
MISOBECVBRNO
cislo obce: PPPPPNN
MISOBECSOSTRAVA
MISOBECSUB
vzhledem k tomu, ze obce se stejnym PSC
MISOBECSBRNO
(jsou to vetsinou casti nebo pridruzene
MISOBECNOKRES
obce k nejake vetsi obci) jsou blizko sebe,
MISOBECZOKRES
lze pro stanoveni polohy obce s dostatecnou
MISOBECNKRAJ
presnosti pouzit jako cislo obce PPPPP01,
MISOBECZKRAJ
t.j. jako PSC nasledovane '01'
MISOBECNCELEK
MISOBECZCELEK
MISOBECNEU
MISOBECZEU
MISOBECUTO
MISOBECOBYVATEL
MISOBECPODNIKATELU
MISOBECDODAVACIPOSTA
MISOBECVZDALENOST
... vzdusna vzdalenost pro 2 obce (O1,O2)
MISOBECPSC
MISOBECNAZEV
MISOBECNAZEVASCII
MISOKRESNAZEV
... pro cislo okresu preda nazev
MISOKRESNAZEVASCII
MISASCII

MISTRIDCISLO
MISTRIDCISLO2

... prevede text v kodu 1250 na velka pismena
ASCII - pouziti pro trideni
... prevede cislo (realne_cislo,delka,desetin)
na retezec udane delky;
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MISTRIDCISLO2 je stejne pro 2. pouziti
MISFORMATCISLO
... prevede cislo (realne_cislo,delka,desetin)
MISFORMATCISLO2
na retezec udane delky s konverzi znaku pro
spravne trideni od nejzapornejsich cisel
MISFORMATCISLO2 je stejne pro 2. pouziti
MISTRIM

... preda retezec bez mezer

2000.03.05a / 10:30
02) Pro komplexni zadavani SQL dotazu bez nutnosti spojovat tabulky
kvuli napr. doplneni jmena osoby (podstatne zpomaleni) vytvoreny
funkce:
MISDPH ( dph1 ) : dph2
dph1=0/1/2; dph2=0/5/22
MISCenaSDPH ( dph1, cena_bez_dph) : cena_s_dph
MISNazevWU00 ( cislo_osoby ) : nazev_osoby
MISNazevWZS0 ( cislo_skupiny_zbozi ) : nazev_skupiny_zbozi
MISSPZAU00 ( cislo_auta ) : SPZ_auta
MISRidicAU00 ( cislo_ridice ) : jmeno_ridice
MISCisloZboziCK00 ( 'carkovy_kod' ) : cislo_zbozi
MISObalCK00 ( 'carkovy_kod' ) : cislo_obalu
MISPocetObaluCK00 ( 'carkovy_kod' ) : pocet_obalu
MISEgalizaceCK00 ( 'carkovy_kod' ) : egalizace
MISObal2CK00 ( 'carkovy_kod' ) : cislo_obalu_2
MISPocetObalu2CK00 ( 'carkovy_kod' ) : pocet_obalu_2
MISEgalizace2CK00 ( 'carkovy_kod' ) : egalizace_2
MISNazevDO00 ( cislo_dodavatele ) : nazev_dodavatele
MISNazevO200 ( cislo_obalu ) : nazev_obalu
MISDPHO200 ( cislo_obalu ) : dph1_obalu
MISNazevP200 ( cislo_partnera ) : nazev_partnera
MISICOP200 ( cislo_partnera ) : ico_partnera
MISTypCenyP200 ( cislo_partnera ) : typ_ceny_partnera
MISNazevPC00 ( cislo_pocitace ) : nazev_pocitace
MISNazevRI00 ( cislo_ridice ) : jmeno_ridice
MISNazevZ200 ( cislo_zbozi ) : nazev_zbozi
MISSkupinaZ200 ( cislo_zbozi ) : skupina_zbozi
MISMJZ200 ( cislo_zbozi ) : mj_zbozi
MISDPHZ200 ( cislo_zbozi ) : dph1_zbozi
MISHmotnostMJgZ200 ( cislo_zbozi ) : hmotnostmjg_zbozi
MISJKPOVZ200 ( cislo_zbozi ) : jkpov_zbozi
MISObalZ200 ( cislo_zbozi ) : obal_zbozi
MISEgalizaceZ200 ( cislo_zbozi ) : egalizace_zbozi
MISObal2Z200 ( cislo_zbozi ) : obal2_zbozi
MISEgalizace2Z200 ( cislo_zbozi ) : egalizace2_zbozi
MISCarkovyKodZ200 ( cislo_zbozi ) : carkovy_kod_zbozi
MISSlevaOKZ200 ( cislo_zbozi ) : sleva_ok_zbozi
MISDodavatelZ200 ( cislo_zbozi ) : cislo_dodavatele_zbozi
MISNazevDodavateleZ200 ( cislo_zbozi ) : nazev_dodavatele_zbozi
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MISPosledniNCZ200 ( cislo_zbozi ) : posledni_nakupni_cena_zbozi
MISZasobaNaPocetDniZ200 ( cislo_zbozi ) : zasoba_dni_zbozi
MISZasobaMJZ200 ( cislo_zbozi ) : zasoba_mj_zbozi
MISZasobaKCZ200 ( cislo_zbozi ) : zasoba_kc_zbozi
MISZdrojovaCenaZ200 ( cislo_zbozi ) : zdrojova_cena_zbozi
MISCena00Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena01Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena02Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena03Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena04Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena05Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena06Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena07Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena08Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
MISCena09Z200 ( cislo_zbozi ) : cena00_zbozi
Poznamky:
- funkce lze pouzit tam, kde lze pouzit sloupec (SELECT,WHERE)
- funkce MISxxx nesmi byt vnorene (pro vnoreni je nutne pouzit
samostatne i vnorenou funkci)
- nelze pouzit funkci MISxxx pri zarazeni MISxxx do FROM

MISDPCCENABEZDPH ( Cislo_partnera : integer; Cislo_zbozi : integer;
Cena_bez_DPH : float; Typ_DPH : integer; Mnozstvi_MJ : float ) : float
- funkce vrati doporucenou prodejni cenu DPC bez DPH z ceny bez DPH
- pro zadaneho partnera, zbozi, typ DPH a mnozstvi zbozi
- je-li cena #09 nenulova, vrati se pro TypCeny=6 cena #09 - akcni cena
(bez DPH bez zaokrouhleni)
- pripocte se marze doporucene prodejni ceny (viz funkce MISDPCMARZE)
- 5 parametru - vypocet:
- MISDPCCENABEZDPH(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaBezDPH,TypDPH,MnozstviMJ) ... vrati
MnozstviMJ * DPCCenaBezDPH

MISDPCCENASDPH ( Cislo_partnera : integer; Cislo_zbozi : integer;
Cena_bez_DPH : float; Typ_DPH : integer; Mnozstvi_MJ : float ) : float
- funkce vrati doporucenou prodejni cenu DPC s DPH z ceny bez DPH
- pro zadaneho partnera, zbozi, typ DPH a mnozstvi zbozi
- je-li cena #09 nenulova, vrati se pro TypCeny=6 cena #09 - akcni cena
- vysledek je zaokrouhlen na desetnik nebo na desetnik nahoru podle
parametru ZaokrouhlovatDesetnikNahoruOK z konfigurace
- pripocte se marze doporucene prodejni ceny (viz funkce MISDPCMARZE)
- 5 parametru - vypocet:
- MISDPCCENASDPH((CisloPartnera,CisloZbozi,CenaBezDPH,TypDPH,MnozstviMJ) ... vrati
MnozstviMJ * DPCCenaSDPH

MISDPCMARZE ( Cislo_partnera : integer; Cislo_zbozi : integer;
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Cena_bez_DPH : float; Typ_DPH : integer ) : float
- funkce vrati marzi doporucene prodejni ceny DPC v %
- pro zadaneho partnera, zbozi, ceny bez DPH a typu DPH
- je-li marze nulova nebo zaporna, provede se zapis do logoveho
souboru #DPCMarze P/Z/Cena/DPH
- v adresari \TISK hleda soubor XXXXXXXX.SKU, kde XXXXXXXX je 8-mi mistne
cislo partnera vcetne levostrannych nul
- udaje pro soubor *.SKU jsou pro partnera ulozeny v ciselniku partneru v poli BlobMemo
- je-li nastaven parametr DebugDPCOK v konfiguraci, provede se zapis do logoveho
souboru #3 - DPC/New/MarzeDPC/P/Z/DPH/CenaMJ
- priklad obsahu souboru 00111111.SKU:
;Skupiny pro partnera: Nase prodejny
;
15.00 16 - Nealko sirupy a napoje
12.75 266 - Ostatni napoje
25.00 -11113 - Jablka
- uvodni strednik znamena poznamku
- dulezite jsou 2 ciselne udaje zleva, dalsi udaje monou byt poznamky
- mezi obema ciselnymi udaji muze byt 1 nebo vetsi pocet mezer
- 1. realne cislo udava marzi v % pro doporucenou prodejni cenu zbozi
ve skupine zadane jako 2. cele cislo
- skupina zbozi (2. cislo) muze byt i zaporna, v tomto pripade se bere jako
konkretni cislo zbozi
- ze zadaneho zbozi z ciselniku zbozi se zjisti skupina zbozi a ze zadaneho
DPH (nebere se z ciselniku zbozi) se pripravi z ceny #09 akcni cena bez DPH,
ktera je v poli cena #09 uvedena vcetne DPH
- ze zadaneho partnera z ciselniku partneru se zjisti TypCeny
- pokud je nenulova cena #09 a soucasne TypCeny=6, pouzije se akcni cena
(cena #09) bez ohledu na doporucenou prodejni cenu
- 4 parametry - vypocet:
- MISDPCMARZE(CisloPartnera,CisloZbozi,CenaBezDPH,TypDPH) ... vrati Marzi DPC

21.11 NULL hodnota
jde o nedefinovanou hodnotu, je-li použita v součtu je výsledek také nedefinovaný = NULL

21.12 Reporty
2000.03.24a / 12:00
06) V Servis / Databaze / Reporty - systemove
- doplneny mustry pro vsech 36 typu dokladu
- mustry primo v kodu 1250 bez ramecku
- pro editaci staci dvouklik na memo poli se zobrazenym mustrem
---> mustr je mozne editovat v NOTEPAD.EXE, po editaci je nutne
zmeny ulozit

2000.02.09c / 21:30
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POPIS TISKU DO SOUBORU
1) V Designeru (uprave mustru) zvolte File / Print a zatrhnete Print To File
2) Vyberte typ souboru:
Text
Report Emulation Text
Lotus
Quattro
Excel
.XLS ---> Excel
Graphic
.JPG ---> obrazek Internet
HTML
.HTM ---> text Internet
CSS2
RTF
.RTF ---> dokument Word
PDF
.PDF ---> Acrobat Reader (neumi ceske fonty)
3) Jmeno souboru dosadte do Where:
01) Upraven a upraven tisk nabidky
- 2 sloupce
- lze tisknout i do souboru nekolika typu (jde RTF, HTML, JPG)

2000.01.19b
02) Po zobrazeni Report Designeru zvolit zalozku Preview, ze ktere
lze tisknout
nutne soubory HD5.FRM a HD22.FRM

21.13 SQL
SQL - Ověření použití pole v tabulce - příklad
SELECT
Barva
FROM
HR__Z201
WHERE
Barva
IS NOT NULL
ORDER BY
Barva
DESC
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2014.01.09a / 00:00
002) Upraveny TimeOut u SQL dotazů

2013.12.19a / 12:00
003) Příklad SQL pro analýzu tabulky QueryLog - řazeno od nejpomalejších SQL dotazů
SELECT
*
FROM
(
SELECT
StartTime,
EndTime,
ROUND((CAST(EndTime AS EXTENDED)-CAST(StartTime AS EXTENDED))*24.0*3600.0*1000.0)
AS ms,
TimeOut,
Finished,
AliasName,
ErrorCode,
ErrorString,
Query
FROM
QueryLog
) AS x
WHERE
(ms > 32)
ORDER BY
ms Desc
004) Příklad SQL pro analýzu tabulky QueryLog - SQL dotazy týkající se K1
SELECT
StartTime,
EndTime,
ROUND((CAST(EndTime AS EXTENDED)-CAST(StartTime AS EXTENDED))*24.0*3600.0*1000.0)
AS ms,
TimeOut,
Finished,
AliasName,
ErrorCode,
ErrorString,
Query
FROM
QueryLog
WHERE
(Query LIKE '%K1%')
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2008.02.21a / 00:00
001) SQL
- upraveno pro spouštění libovolně dlouhých SQL dotazů

2007.07.08a / 21:00
001) Úprava poddotazů pro NexusDB verze 2.07.01
- od verze 2.07.01 NexusDB je nutné pro každý poddotaz použít alias:
Př.:
SELECT ... FROM
(
SELECT ...
) alias;
kde alias je jméno aliasu, např.: X

2007.01.09a / 08:00
001) SQL
- zvýšen maximální TimeOut z 15-ti minut na 24 hodin

2000.03.12b / 21:00
02) Poznamky k zadavani SQL dotazu:
- v casti ORDER BY mohou byt uvedena pouze pole, ktera jsou uvedena
v casti SELECT (v casti WHERE libovolna)
---> pro spravne formatovane trideni cisel musi byt v casti
SELECT uvedeno i MISTRIDCISLO(..)

Úvod do jazyka SQL
SQL = Structured Query Language - databázový jazyk. Vznikl kolem roku 1975, firma IBM.
SW manas umožňuje použití jazyka SQL na 2 úrovních.
Na 1. úrovni jsou to SQL dotazy nad tabulkami FF2 serveru, které vrací množinu vět dle omezení. Na tuto
množinu vět je možné použít 2. úroveň - xSQL dotazy, které mohou výběr vět dále zúžit a doplnit do
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

SQL

2587

vybraných vět údaje z jiných tabulek (např. k číslu zboží jeho název) a vyhnout se tak časově velmi
pomalým spojováním tabulek. SQL dotaz je prováděn na straně serveru, xSQL dotaz na straně klienta.
Součástí xSQL dotazu jsou uživatelsky definované funkce - v současné době již pres 120 funkcí, které
nejsou součástí jazyka SQL. Další funkce je možné podle potřeby doplňovat.
Od jiných klient/serverových aplikací se SW manas mimo možnost použití SQL dotazů jak na straně
serveru tak na straně klienta liší dále tím, že je možné
v kombinovaném SQL dotazu pomocí pracovní tabulky v paměti sloučit výsledky více SQL dotazů a nad
vysledkem potom vykonat xSQL dotaz.
Př.:
- sloučení dat za partnera za několik měsíců a za několik typů dokladů
- sloučení dat za všechny pokladny v měsíci
Výsledkem SQL dotazů jsou 3 tabulky, které je možné procházet a data v nich je možné exportovat do
většiny používaných datových formátů (TXT, DOC, XLS, HTM, PDF (bez diakritiky), ...). Další možností
výstupu dat je tisk pomocí 2 generátorů reportů (je možné doplnit obrázky, čárkové kódy, ...).
Toto řešení je zcela univerzální a svými možnostmi předčí řešení v podstatně dražších informačních
systémech.
Kombinované SQL dotazy
Kombinace SQL dotazu na straně serveru (SQL) a na straně klienta (xSQL) s využitím paměťové tabulky
pro shromažďování výstupů SQL dotazu na straně serveru.
V záložce scénář lze použít:
//
... poznámka
;
... poznámka
prázdný řádek
... oddělení
ME zpráva
... zobrazení zprávy + pípnutí
B1X název parametru 1
... vyžádá si zadání parametru 1 v okně, má přednost
B2X název parametru 2
... vyžádá si zadání parametru 2 v okně, má přednost
B3X název parametru 3
... vyžádá si zadání parametru 3 v okně, má přednost
B4X název parametru 4
... vyžádá si zadání parametru 4 v okně, má přednost
B5X název parametru 5
... vyžádá si zadání parametru 5 v okně, má přednost
B6X název parametru 6
... vyžádá si zadání parametru 6 v okně, má přednost
B7X název parametru 7
... vyžádá si zadání parametru 7 v okně, má přednost
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před jinak zadaným parametrum 2
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B8X název parametru 8
... vyžádá si zadání parametru 8 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 8
kde X je A ... parametr bude zadán výběrem agendy
B
C ... parametr bude zadán na kalkulačce
D ... parametr bude zadán výběrem v kalendáři
- postupně mohou být až 4 výběry v kalendáři
- k formátovanému datumu je přístup pomocí parametrů ~Axxx až ~Lxxx
E ... parametr bude zadán v editovacím poli
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S ... parametr bude zadán výběrem agendy skladu
T ... parametr bude zadán výběrem střediska
U
V
W
X
Y
Z
F1
... sestava z tabulky 1 pomocí generátoru sestav 1
F2
... sestava z tabulky 2 pomocí generátoru sestav 1
M1 ... ukončení skriptu, pokud je paměťová tabulka prázdná
MA
... následná vložení výsledku tabulky 1 do paměťové tabulky
MC
... inicializace paměťové tabulky
MI
... prvotní vložení výsledku tabulky 1 do paměťové tabulky - včetně struktury tabulky
N1 název sestavy
... definice názvu sestavy
N2 podnázev sestavy
... definice podnázvu sestavy
N3 název
... název SQL dotazu - zobrazen v okně parametrizace
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P1 parametr1
... definice parametru 1, nahradí '~1'
P2 parametr2
... definice parametru 2, nahradí '~2'
P3 parametr3
... definice parametru 3, nahradí '~3'
P4 parametr4
... definice parametru 4, nahradí '~4'
P5 parametr5
... definice parametru 5, nahradí '~5'
P6 parametr6
... definice parametru 6, nahradí '~6'
P7 parametr7
... definice parametru 7, nahradí '~7'
P8 parametr8
... definice parametru 8, nahradí '~8'
Q1 jméno tabulky FF2
... v SQL1 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL1 dotaz
31 jméno tabulky FF2
... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz
32 jméno tabulky FF2
... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz
QA jméno tabulky FF2
... v SQL1 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL1 dotaz
výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,
inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky
41 jméno tabulky FF2
... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz
výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,
inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky
42 jméno tabulky FF2
... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz
výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,
inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky
QI jméno tabulky FF2
... v SQL1 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL1 dotaz,
výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky
51 jméno tabulky FF2
... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz,
výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky
52 jméno tabulky FF2
... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz,
výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky
R1
... sestava z tabulky 1 pomocí generátoru sestav 2
R2
... sestava z tabulky 2 pomocí generátoru sestav 2
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S1 definice SQL1
... definice a spuštění SQL1 dotazu
11 definice SQL12
... definice a spuštění SQL11 dotazu
12 definice SQL12
... definice a spuštění SQL12 dotazu
S2 definice SQL2
... definice a spuštění SQL2 dotazu
21 definice SQL21
... definice a spuštění SQL21 dotazu
22 definice SQL22
... definice a spuštění SQL22 dotazu
SQL1
... provedení SQL1 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1
SQL11
... provedení SQL11 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1
SQL12
... provedení SQL12 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1
SQL2
... provedení SQL2 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2
SQL21
... provedení SQL21 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2
SQL22
... provedení SQL22 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2
Parametrizace
~1
... bude nahrazeno parametrem 1
~2
... bude nahrazeno parametrem 2
~3
... bude nahrazeno parametrem 3
~4
... bude nahrazeno parametrem 4
~5
... bude nahrazeno parametrem 5
~6
... bude nahrazeno parametrem 6
~7
... bude nahrazeno parametrem 7
~8
... bude nahrazeno parametrem 8
~A000 ... poslední zadaný datum funkce
~B000 ... poslední zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~C000 ... poslední zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~D000 ... -1 zadaný datum funkce
~E000 ... -1 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
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~F000 ... -1 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~G000 ... -2 zadaný datum funkce
~H000 ... -2 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~I000 ... -2 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
~J000 ... -3 zadaný datum funkce
~K000 ... -3 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD
~L000 ... -3 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD
funkce
901 - RRRR-MM-DD
902 - RRRR-MM-DD + 1 den
001 - r
002 - m
003 - rm
011 - TT
021 - DD
022 - MM
023 - RR
024 - RRRR
031 - DD
032 - DD.MM
033 - DD.MM.RR
034 - DD.MM.RRRR
035 - DDMM
036 - DDMMRR
037 - DDMMRRRR
041 - MM.DD
042 - MM.RR
043 - MM.RRRR
044 - MMDD
045 - MMRR
046 - MMRRRR
051 - RR.MM
052 - RR.MM.DD
053 - RRRR.MM
054 - RRRR.MM.DD
055 - RRMM
056 - RRMMDD
057 - RRRRMM
058 - RRRRMMDD
RRRR-MM-DD
101 - 1. den aktuálního roku
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102 - poslední den aktuálního roku
103 - 1. den následujícího roku
104 - poslední den následujícího roku
105 - 1. den předcházejícího roku
106 - poslední den předcházejícího roku
111 - 1. den aktuálního pololetí
112 - poslední den aktuálního pololetí
113 - 1. den následujícího pololetí
114 - poslední den následujícího pololetí
115 - 1. den předcházejícího pololetí
116 - poslední den předcházejícího pololetí
117 - 1. den 1. pololetí
118 - poslední den 1. pololetí
119 - 1. den 2. pololetí
120 - poslední den 2. pololetí
131 - 1. den aktuálního čtvrtletí
132 - poslední den aktuálního čtvrtletí
133 - 1. den následujícího čtvrtletí
134 - poslední den následujícího čtvrtletí
135 - 1. den předcházejícího čtvrtletí
136 - poslední den předcházejícího čtvrtletí
137 - 1. den 1. čtvrtletí
138 - poslední den 1. čtvrtletí
139 - 1. den 2. čtvrtletí
140 - poslední den 2. čtvrtletí
141 - 1. den 3. čtvrtletí
142 - poslední den 3. čtvrtletí
143 - 1. den 4. čtvrtletí
144 - poslední den 4. čtvrtletí
201 - 1. den aktuálního měsíce
202 - poslední den aktuálního měsíce
203 - 1. den následujícího měsíce
204 - poslední den následujícího měsíce
205 - 1. den předcházejícího měsíce
206 - poslední den předcházejícího měsíce
207 - 1. den 1. měsíce
208 - poslední den 1. měsíce
209 - 1. den 2. měsíce
210 - poslední den 2. měsíce
211 - 1. den 3. měsíce
212 - poslední den 3. měsíce
213 - 1. den 4. měsíce
214 - poslední den 4. měsíce
215 - 1. den 5. měsíce
216 - poslední den 5. měsíce
217 - 1. den 6. měsíce
218 - poslední den 6. měsíce
219 - 1. den 7. měsíce
220 - poslední den 7. měsíce
221 - 1. den 8. měsíce
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222 - poslední den 8. měsíce
223 - 1. den 9. měsíce
224 - poslední den 9. měsíce
225 - 1. den 10. měsíce
226 - poslední den 10. měsíce
227 - 1. den 11. měsíce
228 - poslední den 11. měsíce
229 - 1. den 12. měsíce
230 - poslední den 12. měsíce
301 - 1. den aktuální dekády
302 - poslední den aktuální dekády
303 - 1. den následující dekády
304 - poslední den následující dekády
305 - 1. den předcházející dekády
306 - poslední den předcházející dekády
307 - 1. den 1. dekády v měsíci
308 - poslední den 1. dekády v měsíci
309 - 1. den 2. dekády v měsíci
310 - poslední den 2. dekády v měsíci
311 - 1. den 3. dekády v měsíci
312 - poslední den 3. dekády v měsíci
313 - 1. den 1. dekády v
1. měsíci
314 - poslední den 1. dekády v 1. měsíci
315 - 1. den 2. dekády v
1. měsíci
316 - poslední den 2. dekády v 1. měsíci
317 - 1. den 3. dekády v
1. měsíci
318 - poslední den 3. dekády v 1. měsíci
319 - 1. den 1. dekády v
2. měsíci
320 - poslední den 1. dekády v 2. měsíci
321 - 1. den 2. dekády v
2. měsíci
322 - poslední den 2. dekády v 2. měsíci
323 - 1. den 3. dekády v
2. měsíci
324 - poslední den 3. dekády v 2. měsíci
325 - 1. den 1. dekády v
3. měsíci
326 - poslední den 1. dekády v 3. měsíci
327 - 1. den 2. dekády v
3. měsíci
328 - poslední den 2. dekády v 3. měsíci
329 - 1. den 3. dekády v
3. měsíci
330 - poslední den 3. dekády v 3. měsíci
331 - 1. den 1. dekády v
4. měsíci
332 - poslední den 1. dekády v 4. měsíci
333 - 1. den 2. dekády v
4. měsíci
334 - poslední den 2. dekády v 4. měsíci
335 - 1. den 3. dekády v
4. měsíci
336 - poslední den 3. dekády v 4. měsíci
337 - 1. den 1. dekády v
5. měsíci
338 - poslední den 1. dekády v 5. měsíci
339 - 1. den 2. dekády v
5. měsíci
340 - poslední den 2. dekády v 5. měsíci
341 - 1. den 3. dekády v
5. měsíci
342 - poslední den 3. dekády v 5. měsíci
343 - 1. den 1. dekády v
6. měsíci
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344 - poslední den 1. dekády v 6. měsíci
345 - 1. den 2. dekády v
6. měsíci
346 - poslední den 2. dekády v 6. měsíci
347 - 1. den 3. dekády v
6. měsíci
348 - poslední den 3. dekády v 6. měsíci
349 - 1. den 1. dekády v
7. měsíci
350 - poslední den 1. dekády v 7. měsíci
351 - 1. den 2. dekády v
7. měsíci
352 - poslední den 2. dekády v 7. měsíci
353 - 1. den 3. dekády v
7. měsíci
354 - poslední den 3. dekády v 7. měsíci
355 - 1. den 1. dekády v
8. měsíci
356 - poslední den 1. dekády v 8. měsíci
357 - 1. den 2. dekády v
8. měsíci
358 - poslední den 2. dekády v 8. měsíci
359 - 1. den 3. dekády v
8. měsíci
360 - poslední den 3. dekády v 8. měsíci
361 - 1. den 1. dekády v
9. měsíci
362 - poslední den 1. dekády v 9. měsíci
363 - 1. den 2. dekády v
9. měsíci
364 - poslední den 2. dekády v 9. měsíci
365 - 1. den 3. dekády v
9. měsíci
366 - poslední den 3. dekády v 9. měsíci
367 - 1. den 1. dekády v
10. měsíci
368 - poslední den 1. dekády v 10. měsíci
369 - 1. den 2. dekády v
10. měsíci
370 - poslední den 2. dekády v 10. měsíci
371 - 1. den 3. dekády v
10. měsíci
372 - poslední den 3. dekády v 10. měsíci
373 - 1. den 1. dekády v
11. měsíci
374 - poslední den 1. dekády v 11. měsíci
375 - 1. den 2. dekády v
11. měsíci
376 - poslední den 2. dekády v 11. měsíci
377 - 1. den 3. dekády v
11. měsíci
378 - poslední den 3. dekády v 11. měsíci
379 - 1. den 1. dekády v
12. měsíci
380 - poslední den 1. dekády v 12. měsíci
381 - 1. den 2. dekády v
12. měsíci
382 - poslední den 2. dekády v 12. měsíci
383 - 1. den 3. dekády v
12. měsíci
384 - poslední den 3. dekády v 12. měsíci
401 - 1. den aktuálního týdne
402 - poslední den aktuálního týdne
403 - 1. den následujícího týdne
404 - poslední den následujícího týdne
405 - 1. den předcházejícího týdne
406 - poslední den předcházejícího týdne
407 - 1. den
1. týdne
408 - poslední den 1. týdne
409 - 1. den
2. týdne
410 - poslední den 2. týdne
411 - 1. den
3. týdne
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412 - poslední den 3. týdne
413 - 1. den
4. týdne
414 - poslední den 4. týdne
415 - 1. den
5. týdne
416 - poslední den 5. týdne
417 - 1. den
6. týdne
418 - poslední den 6. týdne
419 - 1. den
7. týdne
420 - poslední den 7. týdne
421 - 1. den
8. týdne
422 - poslední den 8. týdne
423 - 1. den
9. týdne
424 - poslední den 9. týdne
425 - 1. den
10. týdne
426 - poslední den 10. týdne
427 - 1. den
11. týdne
428 - poslední den 11. týdne
429 - 1. den
12. týdne
430 - poslední den 12. týdne
431 - 1. den
13. týdne
432 - poslední den 13. týdne
433 - 1. den
14. týdne
434 - poslední den 14. týdne
435 - 1. den
15. týdne
436 - poslední den 15. týdne
437 - 1. den
16. týdne
438 - poslední den 16. týdne
439 - 1. den
17. týdne
440 - poslední den 17. týdne
441 - 1. den
18. týdne
442 - poslední den 18. týdne
443 - 1. den
19. týdne
444 - poslední den 19. týdne
445 - 1. den
20. týdne
446 - poslední den 20. týdne
447 - 1. den
21. týdne
448 - poslední den 21. týdne
449 - 1. den
22. týdne
450 - poslední den 22. týdne
451 - 1. den
23. týdne
452 - poslední den 23. týdne
453 - 1. den
24. týdne
454 - poslední den 24. týdne
455 - 1. den
25. týdne
456 - poslední den 25. týdne
457 - 1. den
26. týdne
458 - poslední den 26. týdne
459 - 1. den
27. týdne
460 - poslední den 27. týdne
461 - 1. den
28. týdne
462 - poslední den 28. týdne
463 - 1. den
29. týdne
464 - poslední den 29. týdne
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465 - 1. den
30. týdne
466 - poslední den 30. týdne
467 - 1. den
31. týdne
468 - poslední den 31. týdne
469 - 1. den
32. týdne
470 - poslední den 32. týdne
471 - 1. den
33. týdne
472 - poslední den 33. týdne
473 - 1. den
34. týdne
474 - poslední den 34. týdne
475 - 1. den
35. týdne
476 - poslední den 35. týdne
477 - 1. den
36. týdne
478 - poslední den 36. týdne
479 - 1. den
37. týdne
480 - poslední den 37. týdne
481 - 1. den
38. týdne
482 - poslední den 38. týdne
483 - 1. den
39. týdne
484 - poslední den 39. týdne
485 - 1. den
40. týdne
486 - poslední den 40. týdne
487 - 1. den
41. týdne
488 - poslední den 41. týdne
489 - 1. den
42. týdne
490 - poslední den 42. týdne
491 - 1. den
43. týdne
492 - poslední den 43. týdne
493 - 1. den
44. týdne
494 - poslední den 44. týdne
495 - 1. den
45. týdne
496 - poslední den 45. týdne
497 - 1. den
46. týdne
498 - poslední den 46. týdne
499 - 1. den
47. týdne
500 - poslední den 47. týdne
501 - 1. den
48. týdne
502 - poslední den 48. týdne
503 - 1. den
49. týdne
504 - poslední den 49. týdne
505 - 1. den
50. týdne
506 - poslední den 50. týdne
507 - 1. den
51. týdne
508 - poslední den 51. týdne
509 - 1. den
52. týdne
510 - poslední den 52. týdne
511 - 1. den
53. týdne
512 - poslední den 53. týdne
513 - 1. den
54. týdne
514 - poslední den 54. týdne
601 - počet dní v 1. měsíci
602 - počet dní v 2. měsíci
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603 - počet
604 - počet
605 - počet
606 - počet
607 - počet
608 - počet
609 - počet
610 - počet
611 - počet
612 - počet

dní v 3. měsíci
dní v 4. měsíci
dní v 5. měsíci
dní v 6. měsíci
dní v 7. měsíci
dní v 8. měsíci
dní v 9. měsíci
dní v 10. měsíci
dní v 11. měsíci
dní v 12. měsíci

621 - počet dní v aktuální 3 dekádě
631 - počet
632 - počet
633 - počet
634 - počet
635 - počet
636 - počet
637 - počet
638 - počet
639 - počet
640 - počet
641 - počet
642 - počet

dní v 3 dekádě v 1 měsíci
dní v 3 dekádě v 2 měsíci
dní v 3 dekádě v 3 měsíci
dní v 3 dekádě v 4 měsíci
dní v 3 dekádě v 5 měsíci
dní v 3 dekádě v 6 měsíci
dní v 3 dekádě v 7 měsíci
dní v 3 dekádě v 8 měsíci
dní v 3 dekádě v 9 měsíci
dní v 3 dekádě v 10 měsíci
dní v 3 dekádě v 11 měsíci
dní v 3 dekádě v 12 měsíci

651 - počet týdnů
652 - počet dní v 1. týdnu
653 - počet dní v posledním týdnu
661 - pořadové číslo dne v roce
662 - do konce roku zbývá dní
@
... v SQL1 dotazu znamená místo pro vložení jména konkrétní tabulky definované v Q1 / QA / QI
`AA
... bude nahrazeno agendou - např. XX
`AM
... bude nahrazeno agendou + aktuálním rokem + aktuálním měsícem
např. XX21 - pro agendu XX, rok 2002, měsíc leden
`AR
... bude nahrazeno agendou + aktuálním rokem
např. XX2 - pro agendu XX, rok 2002
`AS
... bude nahrazeno agendou skladu - např. XX
`D0
... datum zpracování ve tvaru RRRRMMDD
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`D1
... datum zpracování ve tvaru RRMMDD
`D2
... datum zpracování ve tvaru RRRR
`D3
... datum zpracování ve tvaru RR
`D4
... datum zpracování ve tvaru MM
`D5
... datum zpracování ve tvaru DD
`D6
... datum zpracování ve tvaru RRRR-MM-DD
`DM
... datum zpracování ve tvaru rm - kód roku + měsíce
`DR
... datum zpracování ve tvaru r - kód roku
`SM
... bude nahrazeno agendou skladu + aktuálním rokem + aktuálním měsícem
např. XX21 - pro agendu skladu XX, rok 2002, měsíc leden
`SR
... bude nahrazeno agendou skladu + aktuálním rokem
např. XX2 - pro agendu skladu XX, rok 2002
FF2 - popis SQL
{select stmt} = SELECT [ALL | DISTINCT] {selection list}
FROM {table ref list}
[WHERE {cond expr}]
[GROUP BY {column list}]
[HAVING {cond expr}]
[ORDER BY {order list}]
{selection list} = {selection} [, {selection} …]
{selection} = * | {simple expr} [{column alias}]
{column list} = {column} [, {column} …]
{order list} = {order item} [, {order item} …]
{order item} = { {column} | {integer literal} } [ASC | DESC]

{insert stmt} = INSERT INTO {table name}
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{ DEFAULT VALUES
| ( {insert column list} ) {table expr}
| {table expr}
}
{insert column list} = {column} [, {column} ...]

{update stmt} = UPDATE {simple table ref} SET {update list}
[ WHERE {cond expr} ]
{update list} = {update item} [, {update item} ...]
{update item} = {column name} = { DEFAULT | NULL | {simple expr} }

{delete stmt} = DELETE FROM {simple table ref} [ WHERE {cond expr} ]

{aggregate} = { COUNT( { * | [ALL | DISTINCT] {simple expr} } )
| { MIN | MAX | SUM | AVG }
( [ALL | DISTINCT] {simple expr} )
}
{allOrAny} = { ALL | ANY | SOME } ( {select stmt} )
{between} = BETWEEN {simple expr} AND {simple expr}
{boolean literal} = { TRUE | FALSE }
{case expr} = {when list} [ELSE { NULL | {simple expr} }] END
{coalesce expr} = ( {simple expr} [, {simple expr} …] )
{column} = {ident}
{column alias} = [AS] {column}
{cond expr} = {cond term} [OR {cond term}]
{cond factor} = [NOT] {cond primary}
{cond primary} = { {exists} | {unique}
| {simple expr}
[ { = | {= | { | } | }= | {} }
{ {allOrAny} | {simple expr} }
| {between} | {like} | {in}
| {match}
| NOT {{between} | {like} | {in} }
| {isTest}
]
}
{cond term} = {cond factor} [AND {cond factor}]
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{database name} = {ident}
{date literal} = DATE {string literal}
{exists} = EXISTS ( {select stmt} )
{factor} = [-] { ( { {cond expr} | {select stmt} } )
| {field ref}
| {literal}
| {param}
| {aggregate}
| {scalar func}}
{field ref} = { {ident}
| " { {ident} | {integer literal} }
[{ {ident} | {integer literal} } …] " }
[. { {ident}
| " { {ident} | {integer literal} }
[{ {ident} | {integer literal} } …] "
|* }
]
{float literal} = {digit} [{digit} …] . {digit} [{digit} …]
{ident} = {letter} [{ {letter} | {digit} } …]
{in} = IN ( { {select} | {simple expr list} } )
{integer literal} = {digit} [{digit} …]
{interval literal} = INTERVAL {string literal}
{ YEAR | MONTH | DAY |
HOUR | MINUTE | SECOND }
[TO { YEAR | MONTH | DAY |
HOUR | MINUTE | SECOND }]
{isTest} = IS [NOT] { NULL | TRUE | FALSE | UNKNOWN }
{join table expr} = { CROSS JOIN {table ref}
| [ NATURAL ]
[ INNER
| LEFT [OUTER]
| RIGHT [OUTER]
| FULL [OUTER]
| UNION ]
JOIN
{simple table expr}
[ ON {cond expr}
| USING ( {using list} ) ]
}
{like} = LIKE {simple expr}
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{literal} = { {float literal} | {integer literal}
| {string literal} | {date literal}
| {time literal} | {timestamp literal}
| {interval literal} | {boolean literal} }
{match} = MATCH [UNIQUE] [{ PARTIAL | FULL }] ( {select stmt} )
{non-join table expr} = { ( {non-join table expr} )
| {select statement}
| TABLE {table ref}
| {table constructor}
}
{noQuote} = {any character other than single quote and end of line}
{param} = : {ident}
{scalar func} = { CASE {case expr}
| { CHARACTER_LENGTH | CHAR_LENGTH}
( {simple expr} )
| COALESCE {coalesce expr}
| CURRENT_DATE
| CURRENT_TIME
| CURRENT_TIMESTAMP
| LOWER ( {simple expr} )
| UPPER ( {simple expr} )
| POSITION ( {simple expr} , {simple expr} )
| SUBSTRING ( {simple expr} FROM
{simple expr}
[FOR {simple expr}] )
| TRIM ( [LEADING | TRAILING | BOTH]
{simple expr}
[FROM {simple expr}] )
| EXTRACT ( { YEAR | MONTH | DAY |
HOUR | MINUTE | SECOND }
FROM {simple expr} )
| NULLIF ( {simple expr} , {simple expr} )
}
{simple alias} = [ AS ] {alias}
{simple expr} = {term} [{+ | - | "||" } {term} …]
{simple expr list} = {simple expr} [, {simple expr} …]
{simple table expr} = { {simple table ref}
| ( {table expr} ) [ {simple alias} ]
}
{simple table ref} = [ {database name} . ] {table name} [ {simple alias} ]
{string literal} = ' [{ {noQuote} | '' } …] '
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{table constructor} = VALUES ( {value list} )
{table expr} = { {simple table expr} {join table expr}
[{join table expr} ...]
| {non-join table expr}
| ( {table expr} ) }
{table ref} = { {table expr} [ {simple alias} ] [ ( {insert column list} )]
| [ {database name} . ] {table name} [ {simple alias} ]
}
{table ref list} = {table ref} [, {table ref} …]
{term} = {factor} [{ * | / } {factor} …]
{time literal} = TIME {string literal}
{timestamp literal} = TIMESTAMP {string literal}
{unique} = UNIQUE ( {select stmt} )
{using list} = {column name} [, {column name} ...]
{value item} = { DEFAULT
| {simple expr}
}
{value list} = {value item} [, {value item} ...]
{when} = WHEN {cond expr} THEN { NULL | {simple expr} }
{when list} = {when} [{when} …]
Poznámky:
{} - element
[] - může být
... - může se opakovat
| - výběr 1 možnosti
{} - jedna z možností musí být použita
xSQL - Úvod do SQL
Příkaz SELECT - vyhledávání dat podle různých kritérií.
SELECT seznam_vystupnich_sloupcu
FROM seznam_tabulek
WHERE podminka_radku
GROUP BY seznam_vyrazu_seskupeni
HAVING podminka_skupiny
ORDER BY seznam_kriterii_trideni
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- pouze části SELECT a FROM jsou povinné
- nezáleží na velikosti písmen
SELECT
- definice sloupců ve výsledku - jejich obsahu i textu v záhlaví
FROM
- seznam tabulek, ze kterých jsou získávány požadované informace
- tabulky jsou dostupné pomocí aliasu (Z200 - číselník zboží, ...), viz. Seznam tabulek v manas, a to
vždy aktuálně otevřené tabulky (podle datumu zpracování)
WHERE
- omezení zpracovávaných řádků pomocí podmínky
GROUP BY
- definice výrazů, podle kterých jsou řádky seskupeny
- skupina řádku se stejnými hodnotami ve všech uvedených výrazech je nahrazena jedním souhrnným
řádkem
HAVING
- omezení souhrnných řádků definovaných pomocí GROUP BY ve výsledku
ORDER BY
- setřídění řádku ve výsledku postupně podle zadaných kritérií
Příklady
Výpis vybraných sloupců tabulky
SELECT Cislo,Nazev FROM O200
- vypíše seznam obalů
- seznam sloupců je oddělen čárkami
Modifikovaný text v záhlaví
SELECT Cislo AS [Cislo obalu], Nazev AS Nazev_obalu FROM O200
- lze použít diakritiku
- pomocí AS je možné modifikovat text v záhlaví
- pokud má text obsahovat mezery nebo jiné znaky než 'A'..'Z','a'..'z' a '_', musí být uveden v []
Výpis všech sloupců v tabulce
SELECT * FROM O200
Výpis modifikovaných údajů
SELECT "Obal:",Cislo,Nazev,ZasobaKc/1000 AS [Zasoba v tisicich] FROM O200
- lze uvést 'Obal:' nebo "Obal:"
- doplněná zásoba v tisících Kč
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Modifikátor DISTINCT
SELECT DISTINCT DPH FROM O200
- ve výsledku nebudou uvedeny duplicitní řádky
- za duplicitní se považují řádky, které mají stejné hodnoty ve VŠECH vypisovaných sloupcích
- použití DISTINCT může výrazně způsobit provádění dotazu - každý nalezený řádek se musí porovnávat
se všemi již nalezenými, aby se vyloučily duplicity
FROM - seznam vstupních tabulek
SELECT Z.cislo,Z.nazev,Z.obal,O.nazev FROM Z200 Z,O200 O WHERE
Z.obal=O.cislo
- vypíše seznam zboží z tabulky Z200, pro každé zboží je z tabulky O200 vypsán název obalu
- použito spojení 2 tabulek
- ve FROM použít alias Z pro tabulku Z200 a alias O pro tabulku O200, aliasy slouží k odlišení sloupců
WHERE - omezení řádků
SELECT cislo,nazev FROM Z200 WHERE (Cislo>=10000) AND (Cislo<=19999)
nebo
SELECT cislo,nazev FROM Z200 WHERE Cislo BETWEEN 10000 AND 19999
- z číselníku zboží se vypíše pouze zboží s číslem 1xxxx
GROUP BY - seskupení řádků
SELECT dph,SUM(zasobakc) FROM Z200 GROUP BY dph
- vypíše celkovou zásobu v Kč zboží podle typu DPH
- použitá funkce SUM pro součet
- pole použitá v GROUP BY musí být použita i v SELECT
Seskupení podle více sloupců
SELECT skupina,dph,SUM(zasobakc) FROM Z200 GROUP BY skupina,dph
- vypíše celkovou zásobu v Kč zboží podle skupiny zboží a typu DPH
HAVING - omezení souhrnných řádků
SELECT skupina,dph,SUM(zasobakc) FROM Z200 GROUP BY skupina,dph HAVING
SUM(zasobakc)>100000
- viz předchozí, vypíše pouze skupiny zboží a typy DPH, pro které je celková zásoba v Kč zboží větší
než 100.000 Kč
ORDER BY - setřídění řádků na výstupu
SELECT cislo,nazev,MISASCII(nazev) AS [Nazev pro trideni] FROM O200 ORDER

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

SQL

2605

BY [Nazev pro trideni]
- seznam obalů se setřídí podle názvu (správně podle diakritiky)
- použitá funkce manas MISASCII, která převede řetězec s diakritikou na tvar vhodný pro třídění
Sestupné třídění řádků na výstupu
SELECT cislo,nazev,zmenadatum FROM O200 ORDER BY zmenadatum DESC
- seznam obalů sestupně podle datumu změny v číselníku obalů
Příklad složitého složeného SQL dotazu:
SELECT skupina AS [Skupina zbozi],FORMAT('%16.2m',suma) AS [Zasoba v Kc]
FROM
(
SELECT * FROM
(
SELECT skupina,SUM(zasobakc) AS suma
FROM Z200
GROUP BY skupina
HAVING SUM(zasobakc)>100000
)
ORDER BY suma DESC
)
- vypíše se seznam skupin zboží, sestupně podle celkové zásoby v Kč, pouze skupiny se zásobou >
100.000 Kč
- zásoba je formátovaná s oddělovači tisíců včetně Kč
Spojení tabulek pomocí JOIN
SELECT Z.cislo,Z.nazev,Z.obal,O.nazev
FROM Z200 Z
JOIN O200 O
ON Z.obal=O.cislo
- do výsledku jsou zahrnuty pouze ty řádky z obou tabulek, pro které byla nalezena odpovídající hodnota
v druhé tabulce
SELECT Z.cislo,Z.nazev,Z.obal,O.nazev
FROM Z200 Z
LEFT JOIN O200 O
ON Z.obal=O.cislo
- do výsledku jsou zahrnuty i řádky, pro které nebyly nalezeny odpovídající hodnoty v druhé tabulce
- spojování tabulek je časově velmi náročná činnost
- RIGHT [OUTER] JOIN a FULL [OUTER] JOIN nejsou podporovány
syntaxe:
- table1 [INNER] JOIN table2 ON (table1.common_field=table2.common_field)
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[ [INNER] JOIN table3 ON (table2.common_field=table3.common_field) ] ...
- table1 LEFT [OUTER] JOIN table2 ON (table1.common_field=table2.common_field)
[ LEFT [OUTER] JOIN table3 ON (table2.common_field=table3.common_field) ] ...
Vnořený dotaz
SELECT cislo,nazev,zasobakc
FROM O200
WHERE zasobakc>(SELECT AVG(zasobakc) FROM O200)
- z číselníku obalů vybere obaly, jejichž zásoba v Kč je větší než průměrná zásoba obalů v Kč
Poznámka
/* poznamka */
Operátory ve výrazech
+, -, *, /, ^
(((1+(5)-(2))/2)*5)^2 ... 100, 2. a další sčítance a menšitele chce v závorkách
DIV
101 div 10 ... 10
MOD
101 mod 10 ... 1
SHL
1 shl 2 ... 4
SHR
4 shr 2 ... 1
Funkce v SQL dotazech
Matematické funkce
function Abs ( X : Float ): Float
- absolutní hodnota čísla
Abs(-10) ... 10, absolutní hodnota
function ArcTan ( X : Float ): Float
- arcus tangens
- vysledkem je velikost uhlu v radianech v intervalu (-Pi/2,Pi/2)
- prevod radianu na uhlove stupne se provede vynasobenim 180/Pi
- prevod uhlovych stupnu na radiany se provede vynasobenim Pi/180
- vypocet dalsich trigonometrickych funkci (mimo sin a cos):
Tan(x) = Sin(x) / Cos(x)
ArcSin(x) = ArcTan (x/sqrt (1-sqr (x)))
ArcCos(x) = ArcTan (sqrt (1-sqr (x)) /x)
ArcTan(1) ... 0.785
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function Cos ( X : Float) : Float
- cosinus zadaného úhlu v radiánech
Cos(1) ... 0.540
function Exp( X : Float) : Float
- e^x
Exp(1) ... 2.718
function Frac ( X : Float) : Float
- vrátí desetinnou část z reálného čísla
- Frac(X) = X - Int(X)
Frac(1.23) ... 0.23
function Int ( X: Float ) : Float
- vrátí celou část z reálného čísla
Int(1.23) ... 1
function Ln ( X : Float ) : Float
- přirozený logaritmus
- hodnota parametru X musí být větší než 0
Ln(10) ... 2.302
function MAXOF ( arg1, arg2, ..., argn )
- největší z výčtu hodnot
- minimálně 2 argumenty
MAXOF(1,9) ... 9
function MINOF ( arg1, arg2, ... argn )
- nejmenší z výčtu hodnot
- minimálně 2 argumenty
MINOF(1,9) ... 1
function Pi(0) : Float
- Ludolfovo číslo
Pi(0) ... 3.14159265358979
function Power ( Zaklad, Exponent : Float ) : Float
- x^y
- x>0
Power(2,3) ... 8
function Round ( X : Extended ) : Integer
- převod reálného čísla na celé číslo zaokrouhlením
Round(10/1.8) ... 6, zaokrouhlí na celé číslo (5.555555)
function RoundDec ( Realne_cislo : Extended, Desetinnych_mist : Integer ) : Float
- zaokrouhlí reálné číslo na zadaný počet desetinných míst
RoundDec(1/1.9,2) ... 0.53, zaokrouhlí na 2 desetinná místa (0.5263157)
function Sin ( X : Float) : Float
- sinus zadaného úhlu v radiánech
Sin(1) ... 0.841
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function Sqr ( X : Float ) : Float
- druhá mocnina, X*X
Sqr(2) ... 4
function Sqrt ( X : Float ) : Float
- druhá odmocnina
Sqr(4) ... 2
function Trunc ( X : Extended ) : Integer
- převod reálného čísla na celé číslo odseknutím desetinných míst
Trunc(10/1.8) ... 5, převede na celé číslo, odsekne desetinná místa (5.555555)
function TruncDec ( Realne_cislo : Extended, Desetinnych_mist : Integer) : Float
- z reálného čísla odřízne nadbytečná desetinná místa
TruncDec(1/1.9,2) ... 0.52, osekne na 2 desetinná místa (0.526315)
Funkce pro práci s datumem a časem
function EXTRACT ( extract_field FROM column_reference ) : integer
- získání roku, měsíce, dne, hodiny, minuty a sekundy z datumových polí
EXTRACT(YEAR FROM now) ... 2001
EXTRACT(month FROM now) ... 10
EXTRACT(Day FROM now) ... 27
EXTRACT(Hour FROM now) ... 18
EXTRACT(Minute FROM now) ... 21
EXTRACT(Second FROM now) ... 28
function Now
- aktuální datum a čas ve tvaru pro FormatDateTime()
Now ... 37191.5927230903
Řetězcové funkce
function Copy ( S : string; Pocatek, Delka: Integer ) : string
- část řetězce S od Pocatek v délce Delka
Copy('ABC',2,2) ... 'BC'
function Length ( S : string ) : Integer
- délka (počet znaků) řetězce S
Length('ABC') ... 3
function Lower ( S : string ) : string
- převod řetězce na malé znaky
- včetně diakritiky
Lower('ÁČĎĚÉÍĽŇÓŘŠŤÚŮÝŽ') ... 'áčďěéíľĺňóřšťúůýž'
function Pos ( Hledany_retezec : string; S : string ): Integer
- pozice Hledany_retezec v řetězci S
- 0 pokud neexistuje
Pos('ojk','Bojkovice') ... 2
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function SUBSTRING ( column_reference FROM start_index [ FOR length ] ) : string
- podřetězec od pozice FROM v délce FOR znaku
SUBSTRING("ABCDE" FROM 2 FOR 3) ... 'BCD'
SUBSTRING("ABCDE" FROM 2) ... 'BCDE'
function TRIM ( LEADING | TRAILING | BOTH trimmed_char FROM column_reference ) : string
- zrušení úvodních (LEADING), koncových (TRAILING) nebo obojích (BOTH) znaků trimmed_char
TRIM(LEADING ' ' FROM ' ABC ') ... 'ABC '
TRIM(TRAILING ' ' FROM ' ABC ') ... ' ABC'
TRIM(BOTH ' ' FROM ' ABC ') ... 'ABC'
TRIM(BOTH 'X' FROM 'XABCX') ... 'ABC'
TRIM(BOTH 'X' FROM Upper('XABCx')) ... 'ABC'
function Upper ( S : string ) : string
- převod řetězce na velké znaky
- včetně diakritiky
Upper('abc') ... 'ABC'
Upper('áčďěéíľĺňóřšťúůýž') ... 'ÁČĎĚÉÍĽĹŇÓŘŠŤÚŮÝŽ'
Podmínka
function IF ( Condition: Boolean, TrueResult, FalseResult ): ResultType
- funkce vrací TrueResult, je-li splněna podmínka Condition, v opačném případě FalseResult
select cislo,nazev,zasobaKc,zasobaMJ,if(zasobaMJ<>0,zasobaKc/zasobaMJ,0)
from o200
where if(zasobaMJ<>0,zasobaKc/zasobaMJ,0)>100
Formátovací funkce
function Format ( Format : string; Arg1, Arg2, Arg3, ... ) : string;
- formátuje sérii argumentů do výsledného řetězce podle Format
Format('%8d',123) ... '

123', celé číslo

Format('%8.2f',123.456) ... ' 123.46', reálné číslo
Format('%12.2e',123.456) ... ' 1.2E+002', vědecká notace
Format('%12e',123.456) ... '1.23456000000000E+002'
Format('%.e',123.456) ... '1.2E+002'
Format('%.g',100000000000.) ... '1E11', nejkratší zobrazení, musí být reálné číslo (stačí desetinná tečka
Format('%20.g',100000000000.) ... '
1E11'
Format('%20g',100000000000.) ... '
100000000000'
Format('%20n',100000000000.) ... ' 100,000,000,000.00', oddělené tisíce, 2 desetinná místa, musí být
reálné číslo
Format('%.n',100000000000.) ... '100,000,000,000'
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Format('%20.4n',100000000000.) ... '100,000,000,000.0000'
Format('%m',1000000.) ... '1,000,000.00 Kc', peněžní hodnota
Format('%.m',1000000.) ... '1,000,000 Kc'
Format('%20.4m',1000000.) ... ' 1,000,000.0000 Kc'
Format('%10s','ABC') ... '

ABC', retezec

Format('%x',127) ... '7F', hexadecimal, musí být celé číslo
Format('%d text %x',127,127) ... '127 text 7F'
function FormatDateTime ( Format : String; DateTime : float ) : String
- formátuje systémově zadaný datum a čas do výsledného řetězce podle Format
FormatDateTime('dd.mm.yyyy',Now) ... '27.10.2001', datum
FormatDateTime('c',Now) ... '27.10. 2001 16:16:00', datum a čas
FormatDateTime('d',Now) ... '5', den bez úvodní nuly
FormatDateTime('dd',Now) ... '05', den s úvodní nulou
FormatDateTime('ddd',Now) ... 'so', zkratka dne v týdnu
FormatDateTime('dddd',Now) ... 'sobota',
FormatDateTime('ddddd',Now) ... '27.10. 2001'
FormatDateTime('dddddd',Now) ... '27. říjen 2001'
FormatDateTime('m',Now) ... '5', měsíc bez úvodní nuly
FormatDateTime('mm',Now) ... '05', měsíc s úvodní nulou
FormatDateTime('mmmm',Now) ... 'říjen'
FormatDateTime('yy',Now) ... '01', rok RR
FormatDateTime('yyyy',Now) ... '2001', rok RRRR
FormatDateTime('h',Now) ... '5', hodina bez úvodní nuly
FormatDateTime('hh',Now) ... '05', hodina s úvodní nulou
FormatDateTime('n',Now) ... '5', minuta bez úvodní nuly
FormatDateTime('nn',Now) ... '05', minuta s úvodní nulou
FormatDateTime('s',Now) ... '5', sekund bez úvodní nuly
FormatDateTime('ss',Now) ... '05', sekund s úvodní nulou
FormatDateTime('z',Now) ... '5', milisekund bez úvodní nuly, 0-999
FormatDateTime('zzz',Now) ... '005', milisekund s úvodní nulou, 000-999
FormatDateTime('t',Now) ... '16:24'
FormatDateTime('tt',Now) ... '16:25:18'
FormatDateTime('dd.mm.yyyy "text"',Now) ... '27.10.2001 text'
function FormatFloat ( Format : String; Value : Float ) : String
- formátuje reálné číslo do výsledného řetězce podle Format
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Znaky používané ve Format:
0 - číslice
# - číslice, pro '0' prázdný řetězec
. - desetinná tečka
, - výstup bude obsahovat oddělovače tisíců, čárka kdekoliv
E+,E-,e+,e- - vědecká notace
"text" - text
; - oddělení formátování pro kladné a záporné číslo a nulu
FormatFloat('000',0) ... '000'
FormatFloat('###',0) ... ''
FormatFloat('##0.00',0) ... '0.00'
FormatFloat('0.000E+00',-1234) ... '-1.234E+03'
FormatFloat('0.000e+00',-1234) ... '-1.234e+03'
FormatFloat('0.000E-00',-1234) ... '-1.234E03'
FormatFloat('0.000e-00',-1234) ... '-1.234e03'
FormatFloat('#,##0.00;;Zero',0) ... 'Zero'
Agregační funkce
- agregační (souhrnné) funkce pracují najednou s celou množinou hodnot
- parametr agregační funkce musí obsahovat název sloupce, nad kterým se má pracovat
- v parametru agregační funkce nesmí být použita další agregační funkce
- lze použít modifikátor DISTINCT - vyloučení duplicit
AVG()
- prostý aritmetický průměr ze všech hodnot v množině
select avg(zasobamj) from o200 ... 721.9
COUNT(*)
- počet hodnot ve sloupci
select count(*) from o200 ... 99
select count(DISTINCT DPH) from o200 ... 2, počet různých DPH
MAX()
- maximální hodnota z množiny
- DISTINCT nemá význam
select max(zasobamj) from o200 ... 28434
MIN()
- minimální hodnota z množiny
- DISTINCT nemá význam
select min(zasobamj) from o200 ... -12508
STDEV()
- velikost směrodatné odchylky (standard deviation)
select stdev(zasobamj) from o200 ... 4368.9
SUM()
- součet hodnot v množině
select sum(zasobamj) from o200 ... 71470
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Funkce MIS dostupné v xSQL dotazech
Pro komplexní zadávání SQL dotazů bez nutnosti spojovat tabulky kvůli např. doplnění jména osoby
(podstatné zpomalení).
MISASCII ( Retezec_1250 : string ) : string
- funkce převede řetězec v kódu 1250 na ASCII, velká písmena
- určeno pro třídění bez ohledu na diakritiku a velikost písmen
MISCARKOVYKODZ200 (Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí čárkový kód z číselníku zboží nebo ? pokud zboží neexistuje
MISCELNISAZEBNIKZ200 (Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí číslo celního sazebníku z číselníku zboží nebo prázdný řetězec
pokud zboží neexistuje
MISCENA00Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #00 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA01Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #01 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA02Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #02 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA03Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #03 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA04Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #04 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA05Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #05 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA06Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #06 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA07Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #07 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA08Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #08 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENA09Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí cenu #09 z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISCENAPODLEPARTNERA (Cislo_zbozi : integer; Cislo_partnera : integer ) : float
- funkce z číselníku partnerů pro zadané číslo partnera přečte parametr TypCeny (pro Drogerii
D_TypCeny)
- je-li typ ceny záporný nebo partner neexistuje, bere se typ ceny nulový
- je-li typ ceny větší nez 32, bere se 29
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží cenu podle typu ceny:
0..29 - cena #00 - #29
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30 - pole ZdrojovaCena
31 - pole Currency_01 - poslední nákupní cena
32 - pole Currency_09 - poslední prodejní cena
- pokud zboží neexistuje, vrátí se 0.0
MISCENAPODLETYPU (Cislo_zbozi : integer; Typ_ceny : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží cenu podle typu ceny:
0..29 - cena #00 - #29
30 - pole ZdrojovaCena
31 - pole Currency_01 - poslední nákupní cena
32 - pole Currency_09 - poslední prodejní cena
- je-li typ ceny záporný, bere se nulový
- je-li typ ceny větší než 32, bere se 29
- pokud zboží neexistuje, vrátí se 0.0
MISCENASDPH ( Typ_DPH : integer; Cena_bez_DPH ) : float
- funkce vrátí podle typu DPH (hodnoty nastavené v konfiguraci:
0 = 0 % nulová sazba / 1 = 5% snížená sazba / 2 = 22% základní sazba)
k zadané ceně bez DPH cenu včetně DPH zaokrouhlenou na 0,10 Kc
- jiný typ DPH nez 0/1/2 se bere jako 0
MISCISLOPOSLEDNIHODOKLADU : integer
- funkce vrátí číslo posledního dokladu pořízeného na PC
MISCISLOZBOZICK00 ( CK : string ) : integer
- funkce pro zadaný čárkový kód vrátí číslo zboží z číselníku čárkového kódu
- pokud čárkový kód neexistuje, vrátí 0
MISDATUMDD ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí den DD zadaného datumu
MISDATUMINTDD ( DatumRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí den DD z datumu zadaného jako RRMMDD
MISDATUMINTMM ( DatumRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí měsíc MM z datumu zadaného jako RRMMDD
MISDATUMINTMMDD ( DatumRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí měsíc a den MMDD z datumu zadaného jako RRMMDD
MISDATUMINTRR ( DatumRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí rok RR z datumu zadaného jako RRMMDD
MISDATUMINTRRMMDD ( DatumRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí rok, měsíc a den RRMMDD z datumu zadaného jako RRMMDD nebo RRRRMMDD
MISDATUMINTRRRR ( DatumRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí rok RR z datumu zadaného jako RRMMDD nebo rok RRRR z datumu zadaného jako
RRRRMMDD
MISDATUMINTRRRRMMDD ( DatumRRRRMMDD : integer ) : integer
- funkce vrátí zadaný datum RRRRMMDD
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MISDATUMMM ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí měsíc MM zadaného datumu
MISDATUMMMDD ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí měsíc a den MMDD zadaného datumu
MISDATUMRR ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí rok RR zadaného datumu
MISDATUMRRMMDD ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí datum RRMMDD zadaného datumu
MISDATUMRRRR ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí rok RRRR zadaného datumu
MISDATUMRRRRMMDD ( Datum : float ) : integer
- funkce vrátí datum RRRRMMDD zadaného datumu
MISDODAVATELZ200 (Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce pro zadané číslo zboží vrátí číslo dodavatele z číselníku zboží nebo 0 pokud zboží neexistuje
MISDPCCENABEZDPH ( Cislo_partnera : integer; Cislo_zbozi : integer; Cena_bez_DPH : float;
Typ_DPH : integer; Mnozstvi_MJ : float ) : float
- funkce vrátí doporučenou prodejní cenu DPC bez DPH z ceny bez DPH
- pro zadaného partnera, zboží, typ DPH a množství zboží
- je-li cena #09 nenulová, vrátí se pro TypCeny=6 cena #09 - akční cena (bez DPH bez zaokrouhlení)
- připočte se marže doporučené prodejní ceny (viz funkce MISDPCMARZE)
MISDPCCENASDPH ( Cislo_partnera : integer; Cislo_zbozi : integer; Cena_bez_DPH : float; Typ_DPH :
integer; Mnozstvi_MJ : float ) : float
- funkce vrátí doporučenou prodejní cenu DPC s DPH z ceny bez DPH
- pro zadaného partnera, zboží, typ DPH a množství zboží
- je-li cena #09 nenulová, vrátí se pro TypCeny=6 cena #09 - akční cena
- výsledek je zaokrouhlen na desetník nebo na desetník nahoru podle parametru
ZaokrouhlovatDesetnikNahoruOK z konfigurace
- připočte se marže doporučené prodejní ceny (viz funkce MISDPCMARZE)
MISDPCMARZE ( Cislo_partnera : integer; Cislo_zbozi : integer; Cena_bez_DPH : float; Typ_DPH :
integer ) : float
- funkce vrátí marži doporučené prodejní ceny DPC v %
- pro zadaného partnera, zboží, ceny bez DPH a typu DPH
- je-li marže nulová nebo záporná, provede se zápis do logového souboru #DPCMarze P/Z/Cena/DPH
- v adresáři \TISK hleda soubor XXXXXXXX.SKU, kde XXXXXXXX je 8-mi místné číslo partnera včetně
levostranných nul
- údaje pro soubor *.SKU jsou pro partnera uloženy v číselníku partnerů v poli BlobMemo
- je-li nastaven parametr DebugDPCOK v konfiguraci, provede se zápis do logového souboru #3 - DPC/
New/MarzeDPC/P/Z/DPH/CenaMJ
- příklad obsahu souboru 00111111.SKU:
;Skupiny pro partnera: Naše prodejny
;
15.00 16 - Nealko sirupy a nápoje
12.75 266 - Ostatní nápoje
25.00 -11113 - Jablka
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- úvodní středník znamená poznámku
- důležité jsou 2 číselné údaje zleva, další údaje monou být poznámky
- mezi oběma číselnými údaji může být 1 nebo větší počet mezer
- 1. reálné číslo udává marži v % pro doporučenou prodejní cenu zboží ve skupině zadané jako 2. celé
číslo
- skupina zboží (2. číslo) může být i záporná, v tomto případě se bere jako konkrétní číslo zboží
- ze zadaného zboží z číselníku zboží se zjistí skupina zboží a ze zadaného DPH (nebere se z číselníku
zboží) se připraví z ceny #09 akční cena bez DPH, která je v poli cena #09 uvedená včetně DPH
- ze zadaného partnera z číselníku partnerů se zjistí TypCeny
- pokud je nenulová cena #09 a současně TypCeny=6, použije se akční cena (cena #09) bez ohledu na
doporučenou prodejní cenu
MISDPH ( Typ_DPH : integer ) : float
- funkce vrátí podle typu DPH (hodnoty nastavené v konfiguraci:
0 = 0 % nulová sazba / 1 = 5% snížená sazba / 2 = 22% základní sazba)
odpovídající sazbu DPH 0% / 5% / 22%
- jiný typ DPH než 0/1/2 se bere jako 0
MISDPHO200 ( Cislo_obalu : integer ) : integer
- funkce vrátí typ DPH 0/1/2 z číselníku obalů pro zadané číslo obalu
MISDPHZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí typ DPH 0/1/2 z číselníku zboží pro zadané číslo zboží
MISEAN28Z200 ( Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží, pokud existuje, první čárkový kód z číselníku
čárkového kódu nebo ? pokud neexistuje
MISEGALIZACE2CK00 ( Carkovy_kod : string ) : float
- funkce vrátí pro zadaný čárkový kód z číselníku čárkového kódu pole Egalizace2
MISEGALIZACE2Z200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole Egalizace2
MISEGALIZACECK00 ( Carkovy_kod : string ) : float
- funkce vrátí pro zadaný čárkový kód z číselníku čárkového kódu pole Egalizace
MISEGALIZACEZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole Egalizace
MISFORMATCISLO ( Realne_cislo : float; Celkem_mist : integer; Desetinnych_mist : integer ) : string
- funkce vrátí zadané reálné číslo jako řetězec se zadaným počtem míst celkem a z toho zadaných míst
desetinných
- funkce je kopií funkce MISFORMATCISLO2 pro současné použití v SQL dotazu
MISFORMATCISLO2 ( Realne_cislo : float; Celkem_mist : integer; Desetinnych_mist : integer ) : string
- funkce vrátí zadané reálné číslo jako řetězec se zadaným počtem míst celkem a z toho zadaných míst
desetinných
- funkce je kopií funkce MISFORMATCISLO pro současné použití v SQL dotazu
MISHMOTNOSTMJGZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole HmotnostMJg
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MISICOP200 ( Cislo_partnera : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo partnera z číselníku partnerů pole IČO
MISJKPOVZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole JKPOV
MISMJZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole MJ
MISMOPKC ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MO příjem Kč pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMOPMJ ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MO příjem MJ pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMOVKC ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MO výdej Kč pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMOVMJ ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MO výdej MJ pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMZPKC ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MZ příjem Kč pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMZPMJ ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MZ příjem MJ pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMZVKC ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MZ výdej Kc pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISMZVMJ ( Index : integer; Mesic : integer ) : float
- funkce vrátí z databáze měsíčních obratů MZ výdej MJ pro zadaný index a měsíc (1-12/0=aktuální
měsíc/-1=minulý měsíc, pro leden je 1)
MISNAZEVDO00 ( Cislo_dodavatele : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo dodavatele z číselníku dodavatelů název dodavatele
MISNAZEVDODAVATELEZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží název dodavatele
MISNAZEVO200 ( Cislo_obalu : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo obalu z číselníku obalů název obalu
MISNAZEVP200 ( Cislo_partnera : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo partnera z číselníku partnerů název partnera
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MISNAZEVPC00 ( Cislo_PC : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo PC z číselníku PC název PC
MISNAZEVRI00 ( Cislo_ridice : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo řidiče z číselníku řidičů název řidiče
MISNAZEVWU00 ( Cislo_uzivatele : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo uživatele z číselníku uživatelů název uživatele
MISNAZEVZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží název zboží
MISNAZEVZS00 ( Cislo_skupiny_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo skupiny zboží z číselníku skupin zboží název skupiny zboží
MISOBAL2CK00 ( Carkovy_kod : string ) : integer
- funkce vrátí pro zadaný čárkový kód z číselníku čárkového kódu pole Obal2
MISOBAL2Z200 (Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole Obal2
MISOBALCK00 ( Carkovy_kod : string ) : integer
- funkce vrátí pro zadaný čárkový kód z číselníku čárkového kódu pole Obal
MISOBALZ200 (Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole Obal
MISOBECCTVEREC10 ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole Ctverec10
MISOBECCTVEREC100 ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole Ctverec100
MISOBECCTVEREC25 ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole Ctverec25
MISOBECCTVEREC50 ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole Ctverec50
MISOBECDODAVACIPOSTA ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole DodavaciPosta
MISOBECNAZEV ( Cislo_obce : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole Nazev - název obce
MISOBECNAZEVASCII ( Cislo_obce : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole NazevASCII - název obce pro třídění
MISOBECNCELEK ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole NCelek - číslo současného kraje
MISOBECNEU ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole NEU - číslo celku podle EU
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MISOBECNKRAJ ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole NKraj - číslo dřívějšího kraje
MISOBECNOKRES ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole NOkres - číslo dřívějšího okresu
MISOBECOBYVATEL ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole Obyvatel - orientační počet obyvatel obce
MISOBECPODNIKATELU ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrati pro zadane cislo obce z ciselniku obci pole Pondnikatelu - orientacni odhad poctu
podnikatelu v obci
MISOBECPSC ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole PSC - poštovní směrovací číslo
MISOBECSBRNO ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole SBrno - silniční vzdálenost z Brna v km
MISOBECSOSTRAVA ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole SOstrava - silniční vzdálenost z Ostravy v km
MISOBECSUB ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole SUB - silniční vzdálenost z Uherského Brodu v
km
MISOBECUTO ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole UTO - telefonní UTO
MISOBECVBRNO ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole VBrno - vzdušná vzdálenost z Brna v km
MISOBECVOSTRAVA ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole VOstrava - vzdušná vzdálenost z Ostravy v km
MISOBECVUB ( Cislo_obce : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole VUB - vzdušná vzdálenost z Uherského Brodu v
km
MISOBECVZDALENOST ( Cislo_obce1 : integer; Cislo_obce2 : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo obce #1 a #2 z číselníku obcí jejich vzdušnou vzdálenost v km
MISOBECZCELEK ( Cislo_obce : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole ZCelek - zkratka současného kraje
MISOBECZEU ( Cislo_obce : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole ZEU - zkratka celku podle EU
MISOBECZKRAJ ( Cislo_obce : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole ZKraj - zkratka dřívějšího kraje
MISOBECZOKRES ( Cislo_obce : integer ) : string
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- funkce vrátí pro zadané číslo obce z číselníku obcí pole ZOkres - zkratka dřívějšího okresu
MISOKRESNAZEV ( Cislo_okresu : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo okresu z číselníku okresů jeho název
MISOKRESNAZEVASCII ( Cislo_okresu : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo okresu z číselníku okresů jeho název ASCII pro třídění
MISPOCETOBALU2CK00 ( Carkovy_kod : string ) : float
- funkce vrátí pro zadaný čárkový kód z číselníku čárkového kódu pole PocetObalu2
MISPOCETOBALUCK00 ( Carkovy_kod : string ) : float
- funkce vrátí pro zadaný čárkový kód z číselníku čárkového kódu pole PocetObalu
MISPOSLEDNIDODAVATELZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole PosledniDodavatel
MISPOSLEDNINCZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole Currency_01 - poslední nákupní cena
MISRIDICAU00 ( Cislo_auta : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo auta z číselníku aut číslo řidiče
MISSKUPINAZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží číslo skupiny zboží
MISSLEVAOKZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : boolean
- funkce vrátí pro zadané číslo zboží z číselníku zboží pole SlevaOK
MISSPZAU00 ( Cislo_auta : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané číslo auta z číselníku aut SPZ auta
MISTRID1250 ( Retezec : string ) : string
- funkce vrátí pro zadaný řetězec v kódu 1250 upravený řetězec pro jeho třídění podle abecedy včetně
diakritiky
MISTRIDCISLO ( Realne_cislo : float; Celkem_mist : integer; Desetinnych_mist : integer ) : string
- funkce vrátí zadané reálné číslo jako řetězec se zadaným počtem míst celkem a z toho zadaných míst
desetinných pro jeho třídění včetně záporných hodnot
- funkce je kopií funkce MISTRIDCISLO2 pro současné použití v SQL dotazu
MISTRIDCISLO2 ( Realne_cislo : float; Celkem_mist : integer; Desetinnych_mist : integer ) : string
- funkce vrátí zadané reálné číslo jako řetězec se zadaným počtem míst celkem a z toho zadaných míst
desetinných pro jeho třídění včetně záporných hodnot
- funkce je kopií funkce MISTRIDCISLO pro současné použití v SQL dotazu
MISTRIM ( Retezec : string ) : string
- funkce vrátí zadaný řetězec bez levých i pravých mezer
MISTRZBAPRODEJNY ( Cislo_partnera : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadaného partnera z číselníku partnerů pole Currency_01 - tržba prodejny
MISTYPCENYP200 ( Cislo_partnera : integer ) : integer
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- funkce vrátí pro zadaného partnera z číselníku partnerů pole TypCeny
MISTYPZBOZI ( Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží jeho typ podle čísla zboží:
cislo_zbozi typ_zbozi
0..10000 0
10000..49999 1
50000..89999 2
90000..
3
MISUMISTENI2Z200 ( Cislo_zbozi : integer ) : string
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží pole Umisteni2 (řetězec)
MISUMISTENIZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží pole Umisteni (číslo)
MISZAOKROUHLENI ( Realne_cislo : float; Typ_zaokrouhleni : integer ) : float
- funkce vrátí zadané reálné číslo zaokrouhlené podle typu zaokrouhlení:
0 - 0.01
1 - 0.10
2 - 1.00 statisticky
3 - 0.10 nahoru
4 - 1.00 nahoru
5 - 0.10 nahoru - 2 des. místa - zjednodušený daňový doklad
6 - počet desítek
7 - počet stovek
8 - počet tisíců
9 - počet desetitisíců
10 - počet statisíců
11 - počet miliónů
MISZASOBAKCZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží pole ZasobaKc
MISZASOBAMJZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží pole ZasobaMJ
MISZASOBANAPOCETDNIZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : integer
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží pole ZasobaNaPocetDni
MISZDROJOVACENAZ200 ( Cislo_zbozi : integer ) : float
- funkce vrátí pro zadané zboží z číselníku zboží pole ZdrojovaCena
Poznámky:
- funkce lze použít tam, kde lze použít sloupec (SELECT,WHERE)
- funkce MISxxx nesmí být vnořené (pro vnoření je nutné použít
samostatně i vnořenou funkci)
- nelze použít funkci MISxxx při zařazení MISxxx do FROM
- v části ORDER BY mohou být uvedena pouze pole, která jsou uvedena
v části SELECT (v části WHERE libovolná)
---> pro správné formátované třídění čísel musí být v části SELECT uvedeno i MISTRIDCISLO(..)
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21.14 SQL Dotaz
2000.01.30c
03) Servis / SQL dotaz [TxQuery] - zatim jednoduche pouziti SQL dotazu
provadi se na strane klienta, takze je 5-10 x pomalejsi nez
drivejsi SQL dotaz na strane serveru, ale zato je bezpecny,
nezpusobi pad ani enormni zpomaleni serveru
popisi mozne prikazy, zatim pro zakladni vybery:
SELECT seznam_poli FROM databaze WHERE podminka ORDER BY trideni
seznam_poli ... seznam jmen poli vybrane databaze oddeleny ','
databaze ... jmeno databaze, mozno pouzit:
- nektere databaze nemusi byt pri zadani dotazu otevreny
AA00
AS00
AU00
CK00
DB
DO00
IN00
LG00
MIS2000
MO00
MOAR
MOMR
MOPR
MZ00
O200
OBCE
OK00
OKRE

DBXX
DBXX
AU00
CK00

X___AA00
X___AS00
aa__AU00
as__CK00

agendy
agendy skladu
auta
carkovy kod

ZS00
IN00
LG00
MIS2000
MO00
MO00
MO00
MO00
MO00
Z200
OBCE
OK00
OKRE

P200
PAF5
PAF6
PC00
PS00
QD00
QD01
QQ00

P200
PAF5
PAF6
PC00
DBXX
QD00
QD00
QQ00

QQ01
QR00
QR01
RI00

QQ00
QR00
QR00
DBXX

as__DO00
X___IN00
_LZArrmm
MIS2000
asr_MO00
asr_MOss
asr_MOss
asr_MOss
asr_MOss
as__O2ss
__OBCECR
aa__OK00
__OKREEU
__OKREKR
__OKREOK
__OKREUC
aa__P200
aa__PP00
aa__PI00
X___PC00
aa__PS00
asr_X_xx
asr_X_xx
asrmZ_ss
as__ZP00
as__ZP00
asrmY_xx
asrmY_xx
aa__RI00

dodavatele
informace
logy
MIS2000
mesicni obraty - doklad
mesicni obraty - aktualni rok
mesicni obraty - minuly rok
mesicni obraty - predminuly rok
mesicni obraty - radky dokladu
obaly
obce
obalove konto
celky EU
kraje
okresy
vyssi uzemni celky (2000)
partneri
info partneri F5 - partner
info partneri F6 - ICO
PC
skupiny partneru
doklady
doklady #2 - kontrola objednavky
pohyby
pohyby - prijmy
pohyby - prijmy
radky
radky #2
ridici
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ROZB
SK00
TO00
TOAT
TOMT
TOPT
TZ00
WA00
WA01
WO00
skupinu
WS00
WU00
Z200
ZA00
ZAPR
ZBF5
ZPRAVA
ZS00

PA04
TO00
TO00
TO00
TO00
TO00
WXXX
WXXX
WXXX

aa__SK00
asrTtt00
asrTttss
asrTttss
asrTttss
asrTttss
____WA00 *
____WA00 *
X___WO00

strediska
tydenni obraty - doklad
tydenni obraty - aktualni tyden
tydenni obraty - minuly tyden
tydenni obraty - predminuly tyden
tydenni obraty - radky dokladu
opravneni - seznam akci - Master
opravneni - seznam akci
opravneni - povoleni akce pro

WXXX
PA04
Z200
ZA00
ZAPR
ZBF5
ZPRAVA
ZS00

X___WS00
X___WU00
as__Z2ss
as__ZZss
____ZAPR
as__ZIss
X_ZPRAVA
as__ZSss

opravneni - seznam skupin
uzivatele
zbozi
zakladac
zakladac - tisk
zbozi info F5
zprava pro autora
skupiny zbozi

SQL1 ... dostupne pouze v SQL dotazech
SQL2
SQL3
SQL4
kde
aa
as
m
mm
r
rr
ss
tt
xx
*

... agenda
agenda sklad
znak mesice '0'..'9','A','B','C'
mesic '01'..'12'
znak roku '0' - 2000, ..., 'Z' - 1999
rok '00'-'99'
stredisko '01'-'99', pro '00' celkem za doklad
tyden '01'..'54'
druh dokladu - 'FA', 'HO', ...
dodam ja

podminka ... napr. cislo<1000
trideni ... seznam nazvu poli, podle kterych ma byt trideno
---> podrobny seznam vsech poli ve v NOVINKY2.TXT
---> vystup dotazu se zobrazi v tabulce a je mozne z nej
vygenerovat tiskovou sestavu

21.15 SQL dotaz 2
2000.03.03a / 09:00
01) Prvni pracovni verze komfortnich SQL dotazu !!!
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---> ziskate jakekoliv udaje ze vsech tabulek s moznosti tisku
---> prilozen je TXQUERY.HLP help k pouzite komponente TxQuery,
zajimavy z hlediska popisu SQL dotazu je bod 3 a 5
pripravim vlastni cesky popis aplikovany na tabulky MIS2000
Servis / SQL Dotaz #2
Postup:
1) vybere se Tabulka ze seznamu 46 typu tabulek
AA00
AS00
AU00
CK00
DO00
IN00
LG00
MIS2000
MO00
MOAR
MOMR
MOPR
MZ00
O200
OBCE
OK00
OKRE
P200
PAF5
PAF6
PC00
PS00
QD00
QD01
QQ00
QQ01
QR00
QR01
RI00
SK00
TO00
TOAT
TOMT
TOPT
TZ00
WA00
WA01
WO00
WS00

[X___AA00]
[X___AS00]
[aa__AU00]
[as__CK00]
[as__DO00]
[X___IN00]
[_LZAmmdd]
[MIS2000 ]
[asr_MO00]
[asr_MOss]
[asr_MOss]
[asr_MOss]
[asr_MOss]
[as__O2ss]
[__OBCECR]
[aa__OK00]
[__OKRExx]
[aa__P200]
[aa__PP00]
[aa__PI00]
[X___PC00]
[aa__PS00]
[asr_X_xx]
[asr_X_xx]
[asrmZx00]
[as__ZP00]
[asrmY_xx]
[asrmY_xx]
[aa__RI00]
[aa__SK00]
[asrTtt00]
[asrTttss]
[asrTttss]
[asrTttss]
[asrTttss]
[____WA00]
[____WA00]
[X___WO00]
[X___WS00]
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agendy
agendy skladu
auta
carkovy kod
dodavatele
informace
logy
MIS2000
mesicni obraty - doklad
mesicni obraty - aktualni rok
mesicni obraty - minuly rok
mesicni obraty - predminuly rok
mesicni obraty - radky dokladu
obaly
obce
obalove konto
okresy
partneri
info partneri
info partneri - ICO
pocitace
skupiny partneru
doklady
doklady #2
pohyby
pohyby #2
radky dokladu
radky dokladu #2
ridici
strediska
tydenni obraty - doklad
tydenni obraty - aktualni tyden
tydenni obraty - minuly tyden
tydenni obraty - predminuly tyden
tydenni obraty - radky dokladu
seznam akci opravneni - master
seznam akci opravneni
povoleni akci pro skupinu opravneni
seznam skupin opravneni
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WU00
Z200
ZA00
ZAPR
ZBF5
ZPRAVA
ZS00

[X___WU00]
[as__Z2ss]
[as__ZZss]
[____ZAPR]
[as__ZIss]
[X_ZPRAVA]
[as__ZSss]

uzivatele
zbozi
zakladac
tisk zakladac
info zbozi
zpravy pro autora
skupiny zbozi

- oznaceni typu tabulky, napr. P200 se pouzije v SQL
dotazu, napr. 'select cislo,nazev from P200 ...'
- v [] je maska jmena souboru *.FFD tabulky
- nasleduje popis typu tabulky
2) pro vybranou tabulku se zvoli konkretni Soubor
- doplni se pocet vet v tabulce
3) Pole obsahuje seznam vsech poli tabulky, zatim slouzi jen
k prehledu poli
- v {} je typ pole
S
I
F
C
B
D
M
?

-

string, retezec
integer, cele cislo
float, realne cislo
currency, mena, realne cislo
boolean, true/false
datum a cas
memo, blob
neznamy

4) pro omezeni rozsahu vyberu je vhodne zvolit index a pro zvoleny
index minimalni a maximalni hodnotu
- u indexu je opet v {} typ pole - viz vyse
- omezeni rozsahu vet je provedeno na strane serveru a vyrazne
urychli zpracovani SQL dotazu
- po omezeni rozsahu vet se zobrazi pocet omezenych vet
5) body 1) - 4) lze opakovat postupne pro dalsi tabulky, ktere
budou pouzity v SQL dotazu
6) do memo pole se zapise SQL dotaz, napr.
select cislo,nazev from p200 where cislo<100000 order by nazev
po stisknuti <SQL> se zobrazi tabulka s moznosti definice sestavy
a tisku pomoci <Sestava>
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21.16 SQL dotaz - výběr
2000.03.12b / 21:00
05) Doplnena funkce:
Servis / SQL dotaz - vyber
- slouzi k vyberu a provedeni SQL dotazu definovanem v
Servis / Databaze / SQL dotazy - systemove v databazi '_____SQL.FFD'
tuto databazi budu distribuovat vzdy s kazdou novou verzi MIS2000,
musi se umistit do datoveho adresare serveru;
databaze se otevira pouze pri SQL dotazech a mela by byt volna
k aktualizaci - obsazena bude pouze pokud nekdo zpracovava
SQL dotaz nebo pro verze MIS2000 starsi nez 2000.03.12a, ktere
databazi obsadi trvale pri spusteni
- zatim dostupne SQL dotazy:
#1001 Seznam partneru s nulovym PSC - bez obce
select
cislo as Cislo,
nazev as Nazev,
PSC as PSC,
a4 as Obec, /* 4. radek adresy */
misascii(nazev) as PomTrid /* kvuli trideni */
from
p200 /* ciselnik partneru */
where
(psc=0) and
(mistrim(a4)='') /* neni zadana obec */
order by
PomTrid
#1002 Seznam partneru s nulovym PSC - s obci
select
cislo as Cislo,
nazev as Nazev,
PSC as PSC,
a4 as Obec, /* 4. radek adresy */
misascii(A4) as PomTrid /* kvuli trideni */
from
p200 /* ciselnik partneru */
where
(psc=0) and
(mistrim(a4)<>'') /* je zadana obec */
order by
PomTrid
#1003 Seznam partneru s PSC mimo CR (mimo 0 a 10000-79999)
select
cislo as Cislo,
nazev as Nazev,
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PSC as PSC,
A4 as Obec /* 4. radek adresy */
from
p200 /* ciselnik partneru */
where
((psc<10000) or
(PSC>79999)) and /* PSC mimo 10000-79999 v CR */
(psc<>0) /* pouze pro nenulove PSC */
order by
psc
#1004 Seznam zbozi se zapornou zasobou
select
cislo as Cislo,
nazev as Nazev,
misformatcislo(zasobamj,12,2) as [Zasoba MJ],
misformatcislo2(zasobakc,12,2) as [Zasoba Kc],
mistridcislo(zasobamj,12,2) as PomTrid /* pomocny sloupec pro trideni */
from
z200 /* ciselnik zbozi */
where
zasobamj<-0.001
order by
pomtrid
#1005 Zebricek zbozi podle Zasoby MJ
select
cislo as Cislo,
nazev as Nazev,
misformatcislo(zasobamj,12,2) as [Zasoba MJ],
misformatcislo2(zasobakc,12,2) as [Zasoba Kc],
mistridcislo(zasobamj,12,2) as PomTrid /* pomocny sloupec pro trideni */
from
z200 /* ciselnik zbozi */
where
abs(zasobamj)>0.0099 /* ZasobaMJ nenulova */
order by
pomtrid desc
#1006 Zebricek zbozi podle Zasoby Kc
select
cislo as Cislo,
nazev as Nazev,
misformatcislo(zasobakc,12,2) as [Zasoba Kc],
misformatcislo2(zasobamj,12,2) as [Zasoba MJ],
mistridcislo(zasobakc,12,2) as PomTrid /* pomocny sloupec pro trideni */
from
z200 /* ciselnik zbozi */
where
abs(zasobakc)>0.0099 /* ZasobaKc nenulova */
order by
pomtrid desc
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#0

21.17 SQL dotazy
2007.10.07a / 14:00
001) Upraven font v Servis / SQL / SQL dotazy - systémové

2007.01.01a / 00:00
013) SQL dotazy / Šablony mustry - Tvar sestavy RB
- oprávnění 8453
- pokud záložka Obsah obsahuje definici sestavy pro RB, zobrazí se
náhled definice sestavy v RB
- pod typem SQL zobrazeno jméno tabulky REPORT / SQL
014) SQL dotaz - výběr
- zobrazeno jméno tabulky REPORT / SQL

2000.05.12a / 09:30
01) SQL dotazy / reporty
- v SQL dotazu lze, nejlepe jako 1. radek, zadat:
/* ~01 1001 */
/* ~01 -1001 */
/* ~02 1001 */
/* ~02 -1001 */

... tvorba systemove sestavy 1001
... tvorba uzivatelske sestavy 1001
... prime prohlizeni a tisk systemove sestavy 1001
... prime prohlizeni a tisk uzivatelske sestavy 1001

- misto 1001 lze pouzit jine cislo sestavy
- sestavy se uchovaji v databazi reportu - systemove v '__REPORT.FFD',
uzivatelske v 'HRREPORT.FFD'
- pri zmene sestavy je nutne v designeru sestav po zmenach zvolit
File / Save ---> zmeny se uchovaji
- po odladeni sestavy je mozne v SQL dotazu zmenit ~01 na ~02 a tim
uzivateli nabidnout primo prohlizeni a tisk sestavy
- sestavy jsou v databazi reportu ulozeny textove a lze je menit i rucne;
drivejsi sestavy v binarnim tvaru je nutne prekonvertovat (muzete mi je
poslat, prevedu je)
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21.18 SQL dotazy - systémové
2004.06.29a / 15:00
01) SQL dotazy - Systémové
- doplněny akce oprávnění (do seznamu akcí oprávnění se doplní automaticky, je nutné
vstoupit do Servis / Konfigurace / Program / Zabezpečení / Seznam akcí oprávnění):
6801 SQL SYS #01
...
6899 SQL SYS #99

2000.07.20a / 15:30
- v systemove databazi SQL dotazu doplneny dotazy:
1004 - NEW WIN Tisk ... nahradi 1002 pro nove doklady
1005 - NEW WIN Tisk #2 ... nahradi 1003 pro nove doklady
---> neobsahuji volani funkci MISDPC... - rychlejsi, pole DPCBezDPH obsahuje
stejnou hodnotu jako DPCSDPH - DPC bez DPH neni nutna

2000.06.12a / 19:30
- doplneny systemove SQL dotazy
- v Designeru lze pouzit nasledujici pole:
C08 ... celkem Z0
C09 ... celkem Z5+D5
C10 ... celkem Z22+D22
C11 ... celkem cena 1
- doplneno pole M07 - text 'O b a l o v e k o n t o:'

21.19 SQL dotazy - uživatelské
2004.06.29a / 15:00
02) SQL dotazy - Uživatelské
- doplněny akce oprávnění (do seznamu akcí oprávnění se doplní automaticky, je nutné
vstoupit do Servis / Konfigurace / Program / Zabezpečení / Seznam akcí oprávnění):
6901 SQL UŽIV #01
...
6999 SQL UŽIV #99
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- správce programu může pro každý SQL dotaz nastavit oprávnění - 6801-6899 pro
systémové a 6901-6999 pro uživatelské SQL dotazy
pole pro zadání čísla oprávnění se zobrazí jen správci programu
pokud není u konkrétního SQL dotazu číslo oprávnění zadáno (je nulové), platí
stávající pravidla pro spouštění SQL dotazů

21.20 SQL - Nastavení Cena02 z FP
SQL - Nastavení Cena02 v číselníku zboží z řádků FP - Proforma faktura
UPDATE
XX__Z201 z
SET
z.Cena02=
(
SELECT
CenaMJ
FROM
XXC1Y_FP fp
WHERE
fp.CisloZbozi=z.Cislo
)
WHERE EXISTS
(
SELECT
CenaMJ
FROM
XXC1Y_FP fp
WHERE
fp.CisloZbozi=z.Cislo
)

21.21 SQL - Číselník čárkového kódu
FAQ - SQL pro číselník čárkových kódů:
SELECT
Cislo AS CisloZbozi,
Cislo32 AS EAN,
Nazev,
NazevASCII,
Skupina,
Poznamka,
Obal,
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Egalizace,
PocetObalu,
Obal2,
Egalizace2,
PocetObalu,
Barva,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKdo,
ZmenaKod,
ZmenaPC,
ZmenaPocet,
Stav,

// zatim nepouzito

Zkratka,
// zatim nepouzito
ZkratkaASCII,
// zatim nepouzito
StavArchivace,
// zatim nepouzito
StavPrenosu,
// zatim nepouzito
"AutoInc"
FROM
HR__CK00

21.22 SQL - Číselník zboží
===================================================
FAQ - Cena02 v kartě zboží - necelé halíře
===================================================
SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo,
Nazev,
Cena02,
(Cena02*100.0) AS Cena02_100x,
FLOOR(Cena02*100.0) AS Cena02_100x_Cele,
FLOOR(Cena02*100.0)-(Cena02*100.0) AS C02_Rozdil_halire
FROM
XX__Z201
) AS X
WHERE
ABS(C02_Rozdil_halire)>0.000099
===================================================
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===================================================
FAQ - SQL pro duplicitu vět v číselníku zboží
===================================================
SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo,
Count(Cislo) AS Pocet
FROM
XX__Z201
GROUP BY
Cislo
) AS X
WHERE
Pocet>1
===================================================

SQL - Číselník zboží
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
MJ,
Cena02 AS ProdejniCenaMOsDPH,
Cena03 AS ProdejniCenaMOsDPHPoLomitku,
HmotnostMJg,
Rabat AS KoeficientMerneCeny,
"AutoInc",
AkcniCenaBezDPH,
AkcniCenaSDPH,
Barva,
BlobMEMO,
BlobMemoPoznamka,
BlobMemoStav,
BruttoVahaSObalemKg,
CarkovyKod,
CelniSazebnik,
Cena00,
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Cena01 AS ProdejniCenaVObezDPH,
Cena04,
Cena05,
Cena06,
Cena07,
Cena08,
Cena09 AS Akce1,
Cena10,
Cena11,
Cena12,
Cena13,
Cena14,
Cena15,
Cena16,
Cena17,
Cena18,
Cena19 AS Akce2,
Cena20,
Cena21,
Cena22,
Cena23,
Cena24,
Cena25,
Cena26,
Cena27,
Cena28,
Cena29 AS Akce3,
CenaPLC,
CenovaSkupina,
Cislo32,
Currency_01 AS PosledniNakupniCena,
Currency_02 AS HruskaInvK1KCMJ,
Currency_03 AS HruskaInvK1CenaCelkem,
Currency_04,
Currency_05,
Currency_06,
Currency_07,
Currency_08,
Currency_09 AS PosledniProdejniCena,
Currency_10 AS SpotrebniDanKcMJ,
Currency_11 AS InventuraPuvodniKc,
Currency_12 AS InventuraNoveKc,
DesetinnychMist AS HlidatZasoby, // 1=HlidatZasoby
Dodavatel AS RozborMOzaDodavatele,
Dodavatel1,
Dodavatel2,
Dodavatel3,
Dodavatel4,
Dodavatel5,
Dodavatel6,
Dodavatel7,
Dodavatel8,
Dodavatel9,
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Dodavatel10,
Double_01 AS MaximalniCena,
Double_02 AS HruskaInvK1MJ,
Double_03 AS HruskaInvPFMJ,
Double_04 AS HruskaInvZAMJ,
Double_05 AS HruskaInvRozdil, // Double_05 kladné = prebytek zasob, Double_05 záporné = manko
zasob
Double_06 AS HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem,
Double_07 AS HruskaInvZustatekMank, // Double_07 = zustatek mank ===> c : \ manka.txt
Double_08,
CAST(Double_09 AS DateTime) AS DatumPoslednihoNakupu,
CAST(Double_10 AS DateTime) AS DatumPoslednihoProdeje,
Double_11 AS InventuraPuvodniMJ,
Double_12 AS InventuraNoveMJ,
DPCAkcniCenaBezDPH,
DPCAkcniCenaSDPH,
DPCTypCenoveSkupiny00,
DPCTypCenoveSkupiny01,
DPCTypCenoveSkupiny02,
DPCTypCenoveSkupiny03,
DPCTypCenoveSkupiny04,
DPCTypCenoveSkupiny05,
DPCTypCenoveSkupiny06,
DPCTypCenoveSkupiny07,
DPCTypCenoveSkupiny08,
DPCTypCenoveSkupiny09,
DPCTypCenoveSkupiny10,
DPCTypCenoveSkupiny11,
DPCTypCenoveSkupiny12,
DPCTypCenoveSkupiny13,
DPCTypCenoveSkupiny14,
DPCTypCenoveSkupiny15,
DPCTypCenoveSkupiny16,
DPCTypCenoveSkupiny17,
DPCTypCenoveSkupiny18,
DPCTypCenoveSkupiny19,
DPCTypCenoveSkupiny20,
DPCTypCenoveSkupiny21,
DPCTypCenoveSkupiny22 AS ZakazatProdej, // 1 = zakazat prodej
DPCTypCenoveSkupiny23 AS NehlidatDPH, // 1 = nehlidat DPH
DPCTypCenoveSkupiny24 AS NoveZboziPocetEANu, // Nove zbozi - pocet EANu
DPCTypCenoveSkupiny25 AS CenaRecepturyA, // Cena receptury A
DPCTypCenoveSkupiny26 AS CenaRecepturyB, // Cena receptury B
DPCTypCenoveSkupiny27 AS PocetPolozekVRecepture, // Pocet polozek v recepture
DPCTypCenoveSkupiny28 AS PouzeCelaEgalizace, // Pouze cela egalizace
DPCTypCenoveSkupiny29 AS RedukceZboziNEW, // redukce zbozi NEW
DPCVychoziCena AS BlokovaniRadkuDokladu_NehlidatNulovouCenu, // 1=BlokovaniRadkuDokladu
DPHNakup,
Egalizace,
Egalizace2,
Int32_01 AS CisloPOS,
Int32_02 AS PosledniOdberatel,
Int32_03 AS KlavesaPOS,
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Int32_04 AS TypPOS,
Int32_05 AS Mlecka, // 1=Mlecka
Int32_06 AS CistHmotnostZVahy, // 1=CistHmotnostZVahy
Int32_07 AS IngredienceProDigiRM40,
Int32_08 AS CisloLicence,
Int32_09 AS PEKPoradiZboziVObjednavce, // PEK - poradi zbozi v objednavce
Int32_10 AS PEKHromadnyVyrobek, // PEK - Hromadny vyrobek
Int32_11 AS HlidatNuloveAZaporneZasoby, // 1=HlidatNuloveAZaporneZasoby
Int32_12 AS TestCK, // 1=TestCK
Inventura0KC,
Inventura22KC,
Inventura5KC,
InventuraDatum,
InventuraMJ,
JKPOV,
Katalog AS VerzeProgramu,
Marze,
MaxZasoba,
MinZasoba,
NazevASCII,
NazevDodavatele,
Obal,
Obal2,
ObjednanoMJ,
ObjednanoUDodavateleMJ,
ObjemM3 AS Nasobek, // nasobek - rozlevany alkohol, pouzito dale jen na pekarne
PKoef AS KoeficientCeny,
PLU,
PocatecniStavDatum,
PocatecniStavMJ,
PosledniDodavatel,
Poznamka,
Precislovani,
Priznak AS AKCE,
ProtokolOShode,
Receptura,
RezervovanoMJ,
SKP,
Skupina,
SlevaOK,
Stav,
StavArchivace,
StavPrenosu AS BlokaceZbozi99, // 99 - blokace zbozi
TrvanlivostDni,
TypCenoveSkupiny00,
TypCenoveSkupiny01,
TypCenoveSkupiny02,
TypCenoveSkupiny03,
TypCenoveSkupiny04,
TypCenoveSkupiny05,
TypCenoveSkupiny06,
TypCenoveSkupiny07,
TypCenoveSkupiny08,
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TypCenoveSkupiny09,
TypCenoveSkupiny10,
TypCenoveSkupiny11,
TypCenoveSkupiny12,
TypCenoveSkupiny13,
TypCenoveSkupiny14,
TypCenoveSkupiny15,
TypCenoveSkupiny16,
TypCenoveSkupiny17,
TypCenoveSkupiny18,
TypCenoveSkupiny19,
TypCenoveSkupiny20,
TypCenoveSkupiny21,
TypCenoveSkupiny22,
TypCenoveSkupiny23,
TypCenoveSkupiny24,
TypCenoveSkupiny25,
TypCenoveSkupiny26,
TypCenoveSkupiny27,
TypCenoveSkupiny28,
TypCenoveSkupiny29,
TypStroje,
TypZbozi AS PRMarket, // 1=PRMarket, 0 - obal, 1 - zbozi, 2 - sluzba, 3 - sada, 4 - komplet, 5 vyrobek
UcetNaklad,
UcetSklad,
UcetVynos,
Umisteni,
Umisteni2,
VychoziCena AS NeskladovaPolozka, // 1=NeskladovaPolozka
ZarukaMesicu,
ZasobaDni,
ZasobaKc,
ZasobaMJ,
ZasobaNaPocetDni,
ZdrojovaCena,
Zkratka,
ZkratkaASCII,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKdo,
ZmenaKod,
ZmenaPC,
ZmenaPocet
FROM
XX__Z201

FAQ - SQL pro číselník zboží:
SELECT
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Cislo,
Nazev,
MJ,
Skupina,
DPH,
Cena00,
Cena01 AS
Cena02 AS
Cena03,
Cena04,
Cena05,
Cena06,
Cena07,
Cena08,
Cena09,
Cena10,
Cena11,
Cena12,
Cena13,
Cena14,
Cena15,
Cena16,
Cena17,
Cena18,
Cena19,
Cena20,
Cena21,
Cena22,
Cena23,
Cena24,
Cena25,
Cena26,
Cena27,
Cena28,
Cena29,

// HR
ProdejniCenaVObezDPH,
// HD, HR, XX
ProdejniCenaMOsDPH,
// HR, XX
// HR, XX
// // HD
// HD, HR
// HR
// // HD, HR - akční DPC
// HR
// HR
// HR
// HR
// // HD, HR
// HR
// // // HR
// HR
// // HR
// // // // // // HD, HR
// -

ZdrojovaCena,
ZasobaKc,
ZasobaMJ,
HmotnostMJg,
Rabat AS KoeficientMerneCeny,
Poznamka,
Obal,
// HR
Egalizace,
Obal2,

// HR, XX
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Egalizace2,
Umisteni,
Umisteni2,

// XX
// cislo, HD, HR
// retezec 32, HR

PosledniDodavatel,
NazevDodavatele,
Dodavatel1,
Dodavatel2,
Dodavatel3,
Dodavatel4,
Dodavatel5,
Dodavatel6,
Dodavatel7,
Dodavatel8,
Dodavatel9,
Dodavatel10,
Dodavatel,

// HD, pro rozbor MO za dodavatele

CarkovyKod,
CelniSazebnik,
JKPOV,
PLU,
SKP,
TypStroje,
CenovaSkupina,
Cislo32,
Currency_01
Currency_02
Currency_03
Currency_09
Currency_10
Currency_11
Currency_12

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

PosledniNakupniCena,
HruskaInvK1KCMJ,
HruskaInvK1CenaCelkem,
PosledniProdejniCena,
SpotrebniDanKcMJ,
InventuraPuvodniKc,
InventuraNoveKc,

Double_01 AS MaximalniCena,
Double_02 AS HruskaInvK1MJ,
Double_03 AS HruskaInvPFMJ,
Double_04 AS HruskaInvZAMJ,
Double_05 AS HruskaInvRozdil,
Double_06 AS HruskaInvMankaSeZapoctenymPrebytkem,
Double_07 AS HruskaInvZustatekMank,
CAST(Double_09 AS DateTime) AS DatumPoslednihoNakupu,
CAST(Double_10 AS DateTime) AS DatumPoslednihoProdeje,
Double_11 AS InventuraPuvodniMJ,
Double_12 AS InventuraNoveMJ,
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Int32_01 AS CisloPOS,
Int32_02 AS PosledniOdberatel,
Int32_03 AS KlavesaPOS,
Int32_04 AS TypPOS,
Int32_05 AS Mlecka,
// 1=Mlecka
Int32_06 AS CistHmotnostZVahy,
// 1=CistHmotnostZVahy
Int32_07 AS IngredienceProDigiRM40,
Int32_11 AS HlidatNuloveAZaporneZasoby,
//
1=HlidatNuloveAZaporneZasoby
Int32_12 AS TestCK,
// 1=TestCK
PocatecniStavMJ,
Inventura0KC,
Inventura22KC,
Inventura5KC,
InventuraDatum,
InventuraMJ,
TrvanlivostDni,
ZarukaMesicu,
ZasobaNaPocetDni,
MaxZasoba,
MinZasoba,
SlevaOK,
Receptura,
ProtokolOShode,
UcetNaklad,
UcetSklad,
Stav,

// HD, HR

Priznak AS AKCE,

// HR

Marze,
PKoef AS KoeficientCeny,
Precislovani,
CenaPLC,
Zkratka,
ZkratkaASCII,
DPCVychoziCena AS BlokovaniRadkuDokladu,
// 1=BlokovaniRadkuDokladu
VychoziCena AS NeskladovaPolozka,
// 1=NeskladovaPolozka
NazevASCII,

// pro fulltext
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DesetinnychMist AS HlidatZasoby,
TypZbozi AS PRMarket,
Barva,

// 1=HlidatZasoby

// 1=PRMarket

// HR - mlecka

DPHNakup,

// HD, HR

BlobMemoStav,
StavArchivace,
StavPrenosu,
AkcniCenaBezDPH,
Katalog AS VerzeProgramu,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKdo,
ZmenaKod,
ZmenaPC,
ZmenaPocet,
"AutoInc"

// musi byt v uvozovkach

FROM
HR__Z201

21.23 SQL - Datum
FAQ - SQL/NexusDB2 - Omezení vět za 1 den:
SELECT
CisloZbozi,DatumDokladu
FROM
HR21Y_FA
WHERE
(datumdokladu >= TIMESTAMP '2002-01-05 00:00:00') and
(datumdokladu <= TIMESTAMP '2002-01-05 23:59:59')
- pro pole DatumDokladu typu TIMESTAMP existuje index

2006.11.20a / 16:00
002) Rozdíly v SQL pod NexusDB2 proti FF213
- datumové pole v FF2 tabulkách mělo charakter pole DateTime v NexusDB2,
protože vedle datumu obsahovalo i čas
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při použití takového pole v SQL stačilo v FF213 použít např.:
SELECT DatumDokladu
FROM XX6_X_FA
WHERE DatumDokladu > DATE '2006-06-30'
v NexusDB2 je toto pole ale striktně typu DateTime a výše uvedený
příklad je nutné upravit pomoci přetypování na tvar:
SELECT DatumDokladu
FROM XX6_X_FA
WHERE CAST(DatumDokladu AS DATE) > DATE '2006-06-30'

2003.08.23b / 14:00
02) Příklad SQL dotazu s omezením na 1 den:
SELECT
*
FROM
xx21y_r1
WHERE
(DatumDokladu >= DATE '2002-01-02') and (DatumDokladu < DATE '200201-03')
... nelze zadat přímo = DATE 'RRRR-MM-DD', je nutné použít uvedený postup
je možné použít i následující způsob - doba generování je asi o 1/3 delší:
SELECT
*
FROM
xx21y_r1
WHERE
(EXTRACT (YEAR FROM DatumDokladu) = 2002) and
(EXTRACT (MONTH FROM DatumDokladu) = 1) and
(EXTRACT (DAY FROM DatumDokladu) = 2)

21.24 SQL - EAN
FAQ - úprava váhových EANů v číselníku EANů a zboží
Vety v CK s vahovym EANem 24/27/28/29
SELECT
*
FROM
(
SELECT
SUBSTRING(Cislo32 FROM 1 FOR 2) AS EAN2,
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Cislo32,
Cislo,
Nazev
FROM
A5__CK00
) AS A1
WHERE
(EAN2='24') OR
(EAN2='27') OR
(EAN2='28') OR
(EAN2='29')
Vety v Z s vahovym EANem 24/27/28/29
SELECT
*
FROM
(
SELECT
SUBSTRING(CarkovyKod FROM 1 FOR 2) AS EAN2,
CarkovyKod,
Cislo,
Nazev,
INT32_01
FROM
A5__Z201
) AS A1
WHERE
(EAN2='24') OR
(EAN2='27') OR
(EAN2='28') OR
(EAN2='29')
CK - pro vahove EANy 24/27/28/29 zkraceni EANu na levych 6 mist
UPDATE
A5__CK00
SET
Cislo32=SUBSTRING(Cislo32
WHERE
(SUBSTRING(Cislo32 FROM 1
(SUBSTRING(Cislo32 FROM 1
(SUBSTRING(Cislo32 FROM 1
(SUBSTRING(Cislo32 FROM 1

FROM 1 FOR 6)
FOR
FOR
FOR
FOR

2)='24') OR
2)='27') OR
2)='28') OR
2)='29')

Z - pro vahove EANy 24/27/28/29 zkraceni EANu na levych 6 mist
UPDATE
A5__Z201
SET
CarkovyKod=SUBSTRING(CarkovyKod FROM 1 FOR 6)
WHERE
(SUBSTRING(CarkovyKod FROM 1 FOR 2)='24') OR
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(SUBSTRING(CarkovyKod FROM 1 FOR 2)='27') OR
(SUBSTRING(CarkovyKod FROM 1 FOR 2)='28') OR
(SUBSTRING(CarkovyKod FROM 1 FOR 2)='29')
Z - pro vahove EANy 24/27/28/29 nastaveni INT32_01=1 (cislo vahy)
UPDATE
A5__Z201
SET
INT32_01=1
WHERE
(SUBSTRING(CarkovyKod
(SUBSTRING(CarkovyKod
(SUBSTRING(CarkovyKod
(SUBSTRING(CarkovyKod

FROM
FROM
FROM
FROM

1
1
1
1

FOR
FOR
FOR
FOR

2)='24') OR
2)='27') OR
2)='28') OR
2)='29')

21.25 SQL - Funkce
FAQ - SQL - dosazení delšího textového pole do kratšího
UPDATE
HR__P200
SET
sms=CAST(email AS SHORTSTRING(32))
- pole sms má délku 32 znaků, pole email 64 znaků

21.26 SQL - Geolokace v číselníku partnerů
SQL - Geolokace v číselníku partnerů
SELECT
p11.Cislo AS CisloPartnera,
p11.Cislo32 AS IdentifikaceRozvozu,
p11.Cislo32D AS NazevPartnera,
p11.Poznamka,
p11.Double_03 AS Lat, // GEO - realne Lat
p11.Double_04 AS Lon, // GEO - realne Lon
p11.Int_01, // GEO - stupen Lat
p11.Int_02, // GEO - minuta Lat
p11.Double_01, // GEO - sekunda Lat
p11.Int_05, // GEO - Lat NS
p11.Int_03, // GEO - stupen Lon
p11.Int_04, // GEO - minuta Lon
p11.Double_02, // GEO - sekunda Lon
p11.Int_06, // GEO - Lon EW
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p11.String_64_01 AS OtevrenoPo,
p11.String_64_02 AS OtevrenoUt,
p11.String_64_03 AS OtevrenoSt,
p11.String_64_04 AS OtevrenoCt,
p11.String_64_05 AS OtevrenoPa,
p11.String_64_06 AS OtevrenoSo,
p11.String_64_07 AS OtevrenoNe,
p11.String_64_08 AS DodaniPo,
p11.String_64_09 AS DodaniUt,
p11.String_64_10 AS DodaniSt,
p11.String_64_11 AS DodaniCt,
p11.String_64_12 AS DodaniPa,
p11.String_64_13 AS DodaniSo,
p11.String_64_14 AS DodaniNe,

// Oteviraci doba Po
// Oteviraci doba Ut
// Oteviraci doba St
// Oteviraci doba Ct
// Oteviraci doba Pa
// Oteviraci doba So
// Oteviraci doba No

// Doba dodavky Po
// Doba dodavky Ut
// Doba dodavky St
// Doba dodavky Ct
// Doba dodavky Pa
// Doba dodavky So
// Doba dodavky Ne

p11.String_64_15 AS Poznamka1,
p11.String_64_16 AS Poznamka2,
p11.String_64_17 AS Poznamka3,
p11.String_64_18 AS Poznamka4,
p11.String_64_19 AS Poznamka5,
p11.String_64_20 AS Poznamka6,
p11.String_64_21 AS Poznamka7,

//
//
//
//
//
//
//

Poznamka 1
Poznamka 2
Poznamka 3
Poznamka 4
Poznamka 5
Poznamka 6
Poznamka 7

p11.ZmenaDatum,
p11.ZmenaDatumServer,
p11.ZmenaKdo,
p11.ZmenaPC,
p.ICO AS ICO // priklad parametru z ciselniku partneru
FROM
HR__P211 p11, HR__P200 p
WHERE
(p.Cislo=p11.Cislo)

21.27 SQL - Inventura POS
SQL - SQL pro rozbory inventury POS (NexusDB)
Inventurni soupiska
SELECT
i.CisloZbozi,
i.NazevZbozi,
i.DPH,
i.MnozstviMJ,
i.CenaMJ,
i.ObjednanoCena,
// pole ObjednanoCena obsahuje obsah pole Cena02 pri porizeni
z.Cena02,
(CASE WHEN i.DPH=1 THEN z.Currency_04 ELSE z.Cena02 END) AS
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Cena02PredPrecenenimDPH
FROM
XX81Y_PD i, XX__Z201 z
WHERE
(i.CisloZbozi=z.Cislo)
ORDER BY
i.CisloZbozi

SQL - SQL pro rozbory inventury POS (NexusDB)
Inventura podle mnozstvi MJ
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
Double_12 AS InventuraMJ,
Currency_12 AS InventuraNakupKcCelkem,
Cena02*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPredPrecenenim,
Currency_04*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPoPreceneni
FROM
XX__Z201
WHERE
(ABS(Currency_12)>0.0099) or (ABS(Double_12)>0.00099)
ORDER BY
InventuraMJ DESC
Inventura podle celkove nakupni ceny
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
Double_12 AS InventuraMJ,
Currency_12 AS InventuraNakupKcCelkem,
Cena02*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPredPrecenenim,
Currency_04*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPoPreceneni
FROM
XX__Z201
WHERE
(ABS(Currency_12)>0.0099) or (ABS(Double_12)>0.00099)
ORDER BY
InventuraNakupKcCelkem DESC
Inventura podle celkove prodejni ceny pred precenenim
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
Double_12 AS InventuraMJ,
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Currency_12 AS InventuraNakupKcCelkem,
Cena02*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPredPrecenenim,
Currency_04*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPoPreceneni
FROM
XX__Z201
WHERE
(ABS(Currency_12)>0.0099) or (ABS(Double_12)>0.00099)
ORDER BY
InventuraProdejKcCelkemPredPrecenenim DESC
Inventura podle celkove prodejni ceny po preceneni
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
Double_12 AS InventuraMJ,
Currency_12 AS InventuraNakupKcCelkem,
Cena02*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPredPrecenenim,
Currency_04*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPoPreceneni
FROM
XX__Z201
WHERE
(ABS(Currency_12)>0.0099) or (ABS(Double_12)>0.00099)
ORDER BY
InventuraProdejKcCelkemPoPreceneni DESC
Inventura podle DPH
SELECT
SUM(CASE WHEN DPH=0 THEN Currency_12 ELSE 0.0 END) AS CelkemKcNakupDPH0,
SUM(CASE WHEN DPH=1 THEN Currency_12 ELSE 0.0 END) AS CelkemKcNakupDPH5,
SUM(CASE WHEN DPH=2 THEN Currency_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcNakupDPH19,
SUM(CASE WHEN DPH=0 THEN Cena02*Double_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcProdejDPH0PredPrecenenim,
SUM(CASE WHEN DPH=1 THEN Cena02*Double_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcProdejDPH5PredPrecenenim,
SUM(CASE WHEN DPH=2 THEN Cena02*Double_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcProdejDPH19PredPrecenenim,
SUM(CASE WHEN DPH=0 THEN Currency_04*Double_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcProdejDPH0PoPreceneni,
SUM(CASE WHEN DPH=1 THEN Currency_04*Double_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcProdejDPH5PoPreceneni,
SUM(CASE WHEN DPH=2 THEN Currency_04*Double_12 ELSE 0.0 END) AS
CelkemKcProdejDPH19PoPreceneni
// Currency_04 obsahuje puvodni Cena02 pred precenenim na 9% DPH
FROM
XX__Z201
Zbozi s prodejni cenou (Cena02*Double_12) nizzsi nez nakupni (Currency_12)
SELECT
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Cislo,
Nazev,
DPH,
Double_12 AS InventuraMJ,
Currency_12 AS InventuraNakupKcCelkem,
Cena02*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPredPrecenenim,
Currency_04*Double_12 AS InventuraProdejKcCelkemPoPreceneni
FROM
XX__Z201
WHERE
((ABS(Currency_12)>0.0099) or (ABS(Double_12)>0.00099))
and ((Cena02*Double_12)<Currency_12)
ORDER BY
Cislo
Inventura - prodejni marze procent pred precenenim
SELECT
*,
((ProdejniCenaPredPrecenenim*InventuraMJ)/
InventuraNakupKcCelkemVcetneDPH-1.0)*100.0 AS MarzePredPrecenenimProcent,
((ProdejniCenaPoPreceneni*InventuraMJ)/InventuraNakupKcCelkemVcetneDPH1.0)*100.0 AS MarzePoPreceneniProcent
FROM
(
SELECT
Cislo,
Nazev,
DPH,
Double_12 AS InventuraMJ,
Currency_12 AS InventuraNakupKcCelkem,
(
CASE
WHEN DPH=0 THEN Currency_12
WHEN DPH=1 THEN Currency_12*1.05
WHEN DPH=2 THEN Currency_12*1.19
ELSE 0.0
END
) AS InventuraNakupKcCelkemVcetneDPH,
Currency_12/Double_12 AS NakupniCenaBezDPH,
(
CASE
WHEN DPH=0 THEN Currency_12/Double_12
WHEN DPH=1 THEN Currency_12/Double_12*1.05
WHEN DPH=2 THEN Currency_12/Double_12*1.19
ELSE 0.0
END
) AS NakupniCenaSDPH,
Cena02 AS ProdejniCenaPredPrecenenim,
Currency_04 AS ProdejniCenaPoPreceneni
FROM
XX__Z201
WHERE
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(ABS(Currency_12)>0.0099)
) AS x1
ORDER BY
MarzePredPrecenenimProcent DESC

21.28 SQL - Majetek
FAQ - SQL pro majetek:
SELECT
Cislo,
Nazev,
DatumPorizeni,
DatumZarazeni,
DatumVyrazeni,
PocetKusu,
Osoba,
Umisteni,
Poznamka,
Porizeni,
Vyrazeni,
Blokovani AS Oznaceni,
DruhMajetku AS U_TypOdpisu,
Byte_01 AS U_RokOdpisovani,
BlobMemo1Stav AS U_MesicOdpisovani,
Byte_03 AS U_Odepisovat,
Byte_04 AS U_JizOdepsano,
U_VstupniCena,
U_ZvyseniCeny,
PocatecniStav_MD AS U_TechnickeZhodnoceniDrive,
Currency_01 AS U_Odepsano,
U_Odpis,
U_ZustatkovaCena,
Currency_03 AS U_ZustatkovaCenaVyrazeno,
Stredisko AS U_Stredisko,
UcetMajetku AS U_UcetMajetku,
UcetNakladu AS U_UcetNakladu,
UcetOpravek AS U_UcetOpravek,
UcetSpotreby AS U_UcetSpotreby,
UcetZC AS U_UcetZustatku,
Index1 AS U_Odpis01,
Index2 AS U_Odpis02,
Index3 AS U_Odpis03,
Index4 AS U_Odpis04,
IndexText1 AS U_Odpis05,
IndexText2 AS U_Odpis06,
IndexText3 AS U_Odpis07,
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IndexText4 AS U_Odpis08,
VetaText1 AS U_Odpis09,
VetaText2 AS U_Odpis10,
VetaText3 AS U_Odpis11,
VetaText4 AS U_Odpis12,
Int_07 AS D_TypOdpisu,
Int_08 AS D_ZpusobOdpisovani,
Byte_02 AS D_RokOdpisovani,
BlobMemo2Stav AS D_MesicOdpisovani,
BlobMemo3Stav AS D_CelkemMesicu,
Byte_05 AS D_Odepisovat,
Byte_06 AS D_JizOdepsano,
D_VstupniCena,
Currency_02 AS D_Odepsano,
D_ZvyseniCeny,
PocatecniStav_DAL AS D_TechnickeZhodnoceniDrive,
D_Odpis,
D_ZustatkovaCena,
Currency_04 AS D_ZustatkovaCenaVyrazeno,
DateTime_01
DateTime_02
DateTime_03
DateTime_04

AS
AS
AS
AS

URL1Stav
URL2Stav
Opravil3
Opravil4

VerzeUMesicni,
VerzeDMesicni,
VerzeURocni,
VerzeDRocni,

Int_06
Int_01
Int_03
Int_02
Int_04
Int_05

AS
AS
AS
AS
AS
AS

AS
AS
AS
AS

DatumUMesicni,
DatumDMesicni,
DatumURocni,
DatumDRocni,

D_Stredisko,
D_UcetMajetku,
D_UcetNakladu,
D_UcetOpravek,
D_UcetSpotreby,
D_UcetZustatku

FROM
HR6_MA00
ORDER BY
Cislo

FAQ - SQL pro číselník typů odpisů majetku:
SELECT
Cislo,
Nazev,
Skupina AS SkupinaOdpisovani,
StavArchivace AS ZpusobOdpisovani,
StavPrenosu AS PocetRoku,
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BlobMemoStav AS PocetMesicu,
Poznamka
FROM
__6_MAD1
ORDER BY
Cislo

21.29 SQL - Mzdy
Hrube mzdy 2007+2008 po mesicich, podle STRK, OSCP
DROP TABLE IF EXISTS ###Mzdy;
CREATE TABLE ###Mzdy
(
STRK,
OSCP,
HM701,
HM702,
HM703,
HM704,
HM705,
HM706,
HM707,
HM708,
HM709,
HM710,
HM711,
HM712,
HM801,
HM802,
HM803,
HM804,
HM805,
HM806,
HM807,
HM808,
HM809,
HM810,
HM811,
HM812
) AS
(
SELECT
STRK,
OSCP,
SUM(xHM701) AS HM701,
SUM(xHM702) AS HM702,
SUM(xHM703) AS HM703,
SUM(xHM704) AS HM704,
SUM(xHM705) AS HM705,
SUM(xHM706) AS HM706,
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SUM(xHM707) AS HM707,
SUM(xHM708) AS HM708,
SUM(xHM709) AS HM709,
SUM(xHM710) AS HM710,
SUM(xHM711) AS HM711,
SUM(xHM712) AS HM712,
SUM(xHM801) AS HM801,
SUM(xHM802) AS HM802,
SUM(xHM803) AS HM803,
SUM(xHM804) AS HM804,
SUM(xHM805) AS HM805,
SUM(xHM806) AS HM806,
SUM(xHM807) AS HM807,
SUM(xHM808) AS HM808,
SUM(xHM809) AS HM809,
SUM(xHM810) AS HM810,
SUM(xHM811) AS HM811,
SUM(xHM812) AS HM812
FROM
(
SELECT
STRK,
OSCP,
MesicVypoctu,
(case when MesicVypoctu= 1 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 2 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 3 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 4 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 5 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 6 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 7 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 8 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 9 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=10 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=11 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=12 then V5HrubaMzda
0 AS xHM801,
0 AS xHM802,
0 AS xHM803,
0 AS xHM804,
0 AS xHM805,
0 AS xHM806,
0 AS xHM807,
0 AS xHM808,
0 AS xHM809,
0 AS xHM810,
0 AS xHM811,
0 AS xHM812
FROM
HR7_QZ40
WHERE
(DruhVety=11)
// karta zamestnance
AND (V5HrubaMzda>0)

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

xHM701,
xHM702,
xHM703,
xHM704,
xHM705,
xHM706,
xHM707,
xHM708,
xHM709,
xHM710,
xHM711,
xHM712,
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ORDER BY
STRK,OSCP,MesicVypoctu
UNION ALL
SELECT
STRK,
OSCP,
MesicVypoctu,
0 AS xHM701,
0 AS xHM702,
0 AS xHM703,
0 AS xHM704,
0 AS xHM705,
0 AS xHM706,
0 AS xHM707,
0 AS xHM708,
0 AS xHM709,
0 AS xHM710,
0 AS xHM711,
0 AS xHM712,
(case when MesicVypoctu= 1 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 2 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 3 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 4 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 5 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 6 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 7 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 8 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 9 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=10 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=11 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=12 then V5HrubaMzda
FROM
HR8_QZ40
WHERE
(DruhVety=11)
// karta zamestnance
AND (V5HrubaMzda>0)
ORDER BY
STRK,OSCP,MesicVypoctu
) AS x
GROUP BY
STRK,OSCP
)
WITH DATA;

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CREATE INDEX OSCP ON ###Mzdy ( OSCP );
CREATE INDEX STRK ON ###Mzdy ( STRK );
SELECT * FROM ###Mzdy;

Hrube mzdy + pocty zamestnancu 2007+2008 po mesicich, podle STRK
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END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

xHM801,
xHM802,
xHM803,
xHM804,
xHM805,
xHM806,
xHM807,
xHM808,
xHM809,
xHM810,
xHM811,
xHM812
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DROP TABLE IF EXISTS ###Mzdy;
CREATE TABLE ###Mzdy
(
STRK,
HM701,
HM702,
HM703,
HM704,
HM705,
HM706,
HM707,
HM708,
HM709,
HM710,
HM711,
HM712,
HM801,
HM802,
HM803,
HM804,
HM805,
HM806,
HM807,
HM808,
HM809,
HM810,
HM811,
HM812,
P701,
P702,
P703,
P704,
P705,
P706,
P707,
P708,
P709,
P710,
P711,
P712,
P801,
P802,
P803,
P804,
P805,
P806,
P807,
P808,
P809,
P810,
P811,
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P812
) AS
(
SELECT
STRK,
SUM(xHM701) AS HM701,
SUM(xHM702) AS HM702,
SUM(xHM703) AS HM703,
SUM(xHM704) AS HM704,
SUM(xHM705) AS HM705,
SUM(xHM706) AS HM706,
SUM(xHM707) AS HM707,
SUM(xHM708) AS HM708,
SUM(xHM709) AS HM709,
SUM(xHM710) AS HM710,
SUM(xHM711) AS HM711,
SUM(xHM712) AS HM712,
SUM(xHM801) AS HM801,
SUM(xHM802) AS HM802,
SUM(xHM803) AS HM803,
SUM(xHM804) AS HM804,
SUM(xHM805) AS HM805,
SUM(xHM806) AS HM806,
SUM(xHM807) AS HM807,
SUM(xHM808) AS HM808,
SUM(xHM809) AS HM809,
SUM(xHM810) AS HM810,
SUM(xHM811) AS HM811,
SUM(xHM812) AS HM812,
SUM(xP701) AS P701,
SUM(xP702) AS P702,
SUM(xP703) AS P703,
SUM(xP704) AS P704,
SUM(xP705) AS P705,
SUM(xP706) AS P706,
SUM(xP707) AS P707,
SUM(xP708) AS P708,
SUM(xP709) AS P709,
SUM(xP710) AS P710,
SUM(xP711) AS P711,
SUM(xP712) AS P712,
SUM(xP801) AS P801,
SUM(xP802) AS P802,
SUM(xP803) AS P803,
SUM(xP804) AS P804,
SUM(xP805) AS P805,
SUM(xP806) AS P806,
SUM(xP807) AS P807,
SUM(xP808) AS P808,
SUM(xP809) AS P809,
SUM(xP810) AS P810,
SUM(xP811) AS P811,
SUM(xP812) AS P812
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FROM
(
SELECT
STRK,
MesicVypoctu,
(case when MesicVypoctu= 1
(case when MesicVypoctu= 2
(case when MesicVypoctu= 3
(case when MesicVypoctu= 4
(case when MesicVypoctu= 5
(case when MesicVypoctu= 6
(case when MesicVypoctu= 7
(case when MesicVypoctu= 8
(case when MesicVypoctu= 9
(case when MesicVypoctu=10
(case when MesicVypoctu=11
(case when MesicVypoctu=12
0 AS xHM801,
0 AS xHM802,
0 AS xHM803,
0 AS xHM804,
0 AS xHM805,
0 AS xHM806,
0 AS xHM807,
0 AS xHM808,
0 AS xHM809,
0 AS xHM810,
0 AS xHM811,
0 AS xHM812,
0 AS xP701,
0 AS xP702,
0 AS xP703,
0 AS xP704,
0 AS xP705,
0 AS xP706,
0 AS xP707,
0 AS xP708,
0 AS xP709,
0 AS xP710,
0 AS xP711,
0 AS xP712,
0 AS xP801,
0 AS xP802,
0 AS xP803,
0 AS xP804,
0 AS xP805,
0 AS xP806,
0 AS xP807,
0 AS xP808,
0 AS xP809,
0 AS xP810,
0 AS xP811,
0 AS xP812

then
then
then
then
then
then
then
then
then
then
then
then

V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda
V5HrubaMzda

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

xHM701,
xHM702,
xHM703,
xHM704,
xHM705,
xHM706,
xHM707,
xHM708,
xHM709,
xHM710,
xHM711,
xHM712,
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FROM
HR7_QZ40
WHERE
(DruhVety=11)
// karta zamestnance
AND (V5HrubaMzda>0)
ORDER BY
STRK,MesicVypoctu
UNION ALL
SELECT
STRK,
MesicVypoctu,
0 AS xHM701,
0 AS xHM702,
0 AS xHM703,
0 AS xHM704,
0 AS xHM705,
0 AS xHM706,
0 AS xHM707,
0 AS xHM708,
0 AS xHM709,
0 AS xHM710,
0 AS xHM711,
0 AS xHM712,
(case when MesicVypoctu= 1 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 2 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 3 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 4 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 5 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 6 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 7 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 8 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu= 9 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=10 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=11 then V5HrubaMzda
(case when MesicVypoctu=12 then V5HrubaMzda
0 AS xP701,
0 AS xP702,
0 AS xP703,
0 AS xP704,
0 AS xP705,
0 AS xP706,
0 AS xP707,
0 AS xP708,
0 AS xP709,
0 AS xP710,
0 AS xP711,
0 AS xP712,
0 AS xP801,
0 AS xP802,
0 AS xP803,
0 AS xP804,
0 AS xP805,
0 AS xP806,
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ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

xHM801,
xHM802,
xHM803,
xHM804,
xHM805,
xHM806,
xHM807,
xHM808,
xHM809,
xHM810,
xHM811,
xHM812,

2655

2656

ES manas 2022 - Technická dokumentace

0 AS xP807,
0 AS xP808,
0 AS xP809,
0 AS xP810,
0 AS xP811,
0 AS xP812
FROM
HR8_QZ40
WHERE
(DruhVety=11)
// karta zamestnance
AND (V5HrubaMzda>0)
ORDER BY
STRK,MesicVypoctu
UNION ALL
SELECT
STRK,
MesicVypoctu,
0 AS xHM701,
0 AS xHM702,
0 AS xHM703,
0 AS xHM704,
0 AS xHM705,
0 AS xHM706,
0 AS xHM707,
0 AS xHM708,
0 AS xHM709,
0 AS xHM710,
0 AS xHM711,
0 AS xHM712,
0 AS xHM801,
0 AS xHM802,
0 AS xHM803,
0 AS xHM804,
0 AS xHM805,
0 AS xHM806,
0 AS xHM807,
0 AS xHM808,
0 AS xHM809,
0 AS xHM810,
0 AS xHM811,
0 AS xHM812,
(case when MesicVypoctu= 1 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 2 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 3 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 4 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 5 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 6 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 7 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 8 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 9 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu=10 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu=11 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu=12 then 1 ELSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

xP701,
xP702,
xP703,
xP704,
xP705,
xP706,
xP707,
xP708,
xP709,
xP710,
xP711,
xP712,
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0 AS xP801,
0 AS xP802,
0 AS xP803,
0 AS xP804,
0 AS xP805,
0 AS xP806,
0 AS xP807,
0 AS xP808,
0 AS xP809,
0 AS xP810,
0 AS xP811,
0 AS xP812
FROM
HR7_QZ40
WHERE
(DruhVety=11)
// karta zamestnance
AND (V5HrubaMzda>0)
ORDER BY
STRK,MesicVypoctu
UNION ALL
SELECT
STRK,
MesicVypoctu,
0 AS xHM701,
0 AS xHM702,
0 AS xHM703,
0 AS xHM704,
0 AS xHM705,
0 AS xHM706,
0 AS xHM707,
0 AS xHM708,
0 AS xHM709,
0 AS xHM710,
0 AS xHM711,
0 AS xHM712,
0 AS xHM801,
0 AS xHM802,
0 AS xHM803,
0 AS xHM804,
0 AS xHM805,
0 AS xHM806,
0 AS xHM807,
0 AS xHM808,
0 AS xHM809,
0 AS xHM810,
0 AS xHM811,
0 AS xHM812,
0 AS xP701,
0 AS xP702,
0 AS xP703,
0 AS xP704,
0 AS xP705,
0 AS xP706,
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0 AS xP707,
0 AS xP708,
0 AS xP709,
0 AS xP710,
0 AS xP711,
0 AS xP712,
(case when MesicVypoctu= 1 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 2 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 3 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 4 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 5 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 6 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 7 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 8 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu= 9 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu=10 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu=11 then 1 ELSE
(case when MesicVypoctu=12 then 1 ELSE
FROM
HR8_QZ40
WHERE
(DruhVety=11)
// karta zamestnance
AND (V5HrubaMzda>0)
ORDER BY
STRK,MesicVypoctu
) AS x
GROUP BY
STRK
)
WITH DATA;

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

xP801,
xP802,
xP803,
xP804,
xP805,
xP806,
xP807,
xP808,
xP809,
xP810,
xP811,
xP812

CREATE INDEX STRK ON ###Mzdy ( STRK );
SELECT * FROM ###Mzdy;

FAQ - SQL pro pole tabulky Mzdy - Číselník složek mezd - ____QZ33
SELECT
Cislo AS SLOM_Cislo,
Cislo32 AS SLOM_Retezec,
Nazev,
NazevASCII,

// pro fulltext

Poznamka,
Int32_01
Int32_02
Int32_03
Int32_04

AS
AS
AS
AS

UcetMD,
UcetDAL,
StrediskoMD,
StrediskoDAL,

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

SQL

"AutoInc"
FROM
____QZ33

FAQ - SQL pro pole tabulky Mzdy - Měsíční složky mezd - aarmQZ22
SELECT
OSCP AS CisloZamestnance,
SLOM AS SlozkaMzdy,
ROKZ
CMES
ZACI
KONI

AS
AS
AS
AS

Rok,
Mesic,
DenOd,
DenDo,

HOZA AS Hodiny,
SAZI AS Sazba,
KCSV AS Kc,
KLIC,
"AutoInc",
Tabulka,
Stav,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
DatumVytvoreni
FROM
HR73QZ22
ORDER BY
OSCP,SLOM

FAQ - SQL pro pole tabulky Mzdy - Trvalé složky mezd - aarmQZ24
SELECT
OSCP AS CisloZamestnance,
SLOM AS SlozkaMzdy,
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PRSR AS Prijemce,
UPRS AS UcetPrijemce,
KCSV AS CastkaKc,
VS AS VariabilniSymbol,
KS AS KonstantniSymbol,
SPECS AS SpecifickySymbol,
KONS AS ZustatekDluhu,
KCSZ AS PrevodMzdyNaUcet999999_9,
Poznamka,
KC1 AS SrazkaDluhu92x01,
KC2 AS SrazkaDluhu92x02,
KC3 AS SrazkaDluhu92x03,
KC4 AS SrazkaDluhu92x04,
KC5 AS SrazkaDluhu92x05,
KC6 AS SrazkaDluhu92x06,
KC7 AS SrazkaDluhu92x07,
KC8 AS SrazkaDluhu92x08,
KC9 AS SrazkaDluhu92x09,
KC10 AS SrazkaDluhu92x10,
KC11 AS SrazkaDluhu92x11,
KC12 AS SrazkaDluhu92x12,
PORCIS AS PoradiSrazky,
"AutoInc",
Tabulka,
Stav,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
DatumVytvoreni
FROM
HR73QZ24
ORDER BY
OSCP,SLOM

FAQ - SQL pro pole tabulky Mzdy - Rodinní příslušníci - aarmQZ13
SELECT
OSCP AS CisloZamestnance,
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JMRP
NARP
BYRP
DVRP

AS
AS
AS
AS

JmenoRodinnehoPrislusnika,
DatumNarozeniRodinnehoPrislusnika,
RodneCisloRodinnehoPrislusnika,
DruhVztahuRodinnehoPrislusnika,

NAZJ AS Poznamka,
DAND AS PoznamkaSlevaNaDan,
RPIN AS InvalidniDite,
"AutoInc",
Tabulka,
Stav,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
DatumVytvoreni
FROM
HR73QZ13
ORDER BY
OSCP,NARP

FAQ - SQL pro pole karty zaměstnanců - aarmQZ11
SELECT
// Cislo
OSCP AS OsobniCisloPracovnika,
OSHL AS OsobniCisloHlavnihoPracovnihoPomeru,
OSC1 AS OsobniCisloVPP,
// Jmeno
JMNO AS Jmeno,
JMNOASCII AS JmenoProFulltext,
NAZEV AS Jmeno,
NAZEVS AS Prijmeni,
FIELD_TEXT AS Titul,
// Rodne
RODC AS RodneCislo,
JMRO AS RodnePrijmeni,
MNAR AS MistoNarozeni,
POHLAVI,
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// Stredisko
STRK AS StrediskoKmenove,
STRV AS StrediskoVyplatni,
// Bydliste
NAZP AS Ulice,
POLE AS CisloDomu,
JTABMS AS Obec,
PSCT AS PSC,
BTRU AS BydlisteTrvaleUlice,
BTRM AS BydlisteTrvaleMisto,
TELB AS BydlisteTrvaleTelefon,
BPRU
BPRM
PSCP
TELN

AS
AS
AS
AS

BydlistePrechodneUlice,
BydlistePrechodneMisto,
BydlistePrechodnePSC,
BydlistePrechodneTelefon,

// Stav
CCCC AS StatniObcanstvi,
STAR AS RodinnyStav,
STAD AS RodinnyStavDatumZmeny,
// Doklady
RIPR AS RidicskyPrukaz,
COPR AS CisloObcanskehoPrukazu,
// Uvazek
UZAD AS UvazekHodinZakonnyDenni,
USJE AS UvazekHodinSjednanyDenni,
UZAT AS TydenniPracovniUvazek,
// Doba zamestnani
DATA AS DatumNastupu,
DAUP AS DatumUkonceniPracovnihoPomeru,
PDUV AS KonecPracovnihoPomeruDuvod,
// Vyneti
DRVJ AS DruhVynetiZEvidencnihoPoctu,
DAVI AS DatumVyneti,
DANA AS DatumNavratuZVyneti,
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// Mzda
FORM AS FormaMzdy,
TROS AS TarifniStupen,
SAZ1 AS MzdovaSazbaPremieProc,
SAZM AS MzdovaSazbaPlat,
OHOS AS OsobniOhodnoceni,
JVYP AS KodOdlisnostiVypoctu,
ZNAK AS ZakladDanePoplatnik,
Index1 AS ProcentoPenzijnihoPripojisteni,
DAN1 AS VymerovaciZakladMzdaVPP,
DSKZ AS ZakladDaneInvelidita,
// Pracovni pomer
POMD AS DruhPracovnihoPomeru,
NAFU AS NazevFunkce,
DCIN AS DruhCinnosti,
// Vzdelani
VZDELANI,
// Pomocne
"AutoInc",
Stav AS BlokaceDat,
Zarazka AS BlokaceVety,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
DatumVytvoreni,
// Duchod
DADU
DASK
DDPD
DUCH

AS
AS
AS
AS

DatumNarokuNaDuchod,
DatumNarokuNaDuchodSkutecny,
DruhDuchodu,
VyseDuchodu,
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NAR2 AS DatumVznikuDuchodu,
// SP MO
OSOBY AS DruhCinnosti116SPMO,
MUZ AS OmluvenaAbsence116SPMO,
OSVY AS VylouceneDoby116SPMO,
// SP
DAN3 AS ZaraditDoZmenaCSSZ,
DATUM AS DatumZmenyCSSZ,
// ZP
CIPO AS ZdravotniPojistovna,
Index4 AS ZPZDoplatkuDoMinimalniMzdyPlati,
FIELD_ALGO AS ZPHromadneOznameniKod1,
FIELD_ANO AS ZPHromadneOznameniKod2,
FIELD_CIS AS ZPHromadneOznameniKod3,
FIELD_DIL AS ZPHromadneOznameniKod4,
CAST(FIELD_DEC AS DateTime) AS ZPHromadneOznameniDatum1,
CAST(FIELD_LEN AS DateTime) AS ZPHromadneOznameniDatum2,
CAST(FIELD_OEV AS DateTime) AS ZPHromadneOznameniDatum3,
CAST(FIELD_PORC AS DateTime) AS ZPHromadneOznameniDatum4,
// ELDP
Index2 AS ELDPZaraditVMesici,
NARD AS ELDPDnyNemoci,
// Preventivni prohlidky
ODNEM AS DatumPosledniPreventivniProhlidky,
ZVMS AS PreventivniProhlidkaIntervalMesicu,
"Text" AS PreventivniProhlidkaPoznamka,
// Nocni prohlidky
CROH AS NocniProhlidka,
DATZ AS DatumNocniProhlidky,
UROH AS NocniProhlidkyDatum,
// Dovolena
NADO
DODO
CEDO
ZUDO

AS
AS
AS
AS

NarokNaDovolenouBR,
NarokNaDodatecnouDovolenouBR,
CerpaniDovoleneBR,
ZustatekDovoleneBR,

PRED AS PrevodLonskeDovolene,
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CEZU AS CerpaniDovoleneMR,
ZUDL AS ZustatekDovoleneMR,
KC1 AS CerpaniDovolene100BR01,
KC2 AS CerpaniDovolene100BR02,
KC3 AS CerpaniDovolene100BR03,
KC4 AS CerpaniDovolene100BR04,
KC5 AS CerpaniDovolene100BR05,
KC6 AS CerpaniDovolene100BR06,
KC7 AS CerpaniDovolene100BR07,
KC8 AS CerpaniDovolene100BR08,
KC9 AS CerpaniDovolene100BR09,
KC10 AS CerpaniDovolene100BR10,
KC11 AS CerpaniDovolene100BR11,
KC12 AS CerpaniDovolene100BR12,
MV1 AS CerpaniDovolene100MR01,
MV10 AS CerpaniDovolene100MR02,
MV100 AS CerpaniDovolene100MR03,
MV1000 AS CerpaniDovolene100MR04,
MV2 AS CerpaniDovolene100MR05,
MV20 AS CerpaniDovolene100MR06,
MV200 AS CerpaniDovolene100MR07,
MV2000 AS CerpaniDovolene100MR08,
MV5 AS CerpaniDovolene100MR09,
MV50 AS CerpaniDovolene100MR10,
MV500 AS CerpaniDovolene100MR11,
MV5000 AS CerpaniDovolene100MR12,
// DNP
DNPN AS DavkaDNPKZacatkuNemoci,
PRZN AS VydelekPrumernyProDNPRucneKlic9,
// Nemoc
POLE1 AS NemocenskaKc01,
POLE2 AS NemocenskaKc02,
POLE3 AS NemocenskaKc03,
POLE4 AS NemocenskaKc04,
POLE5 AS NemocenskaKc05,
POLE6 AS NemocenskaKc06,
POLE7 AS NemocenskaKc07,
POLE8 AS NemocenskaKc08,
POLE9 AS NemocenskaKc09,
POLE10 AS NemocenskaKc10,
POLE11 AS NemocenskaKc11,
POLE12 AS NemocenskaKc12,
POLE1_Q AS NemocenskaDnyPracKal01,
POLE2_Q AS NemocenskaDnyPracKal02,
POLE3_Q AS NemocenskaDnyPracKal03,
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POLE4_Q AS NemocenskaDnyPracKal04,
POLE5_Q AS NemocenskaDnyPracKal05,
POLE6_Q AS NemocenskaDnyPracKal06,
POLE7_Q AS NemocenskaDnyPracKal07,
POLE8_Q AS NemocenskaDnyPracKal08,
POLE9_Q AS NemocenskaDnyPracKal09,
POLE10_Q AS NemocenskaDnyPracKal10,
POLE11_Q AS NemocenskaDnyPracKal11,
POLE12_Q AS NemocenskaDnyPracKal12,
// CN
PRUC AS VydelekPrumernyProCN,
VYN1 AS HodinyProCN,
VYN4 AS MzdyProCN,
MS593
MS722
MS922
MS923
MS924
MS925
MS926
MS935
MS940
MS942
MS951
MS971

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

CN100Mzda1Q,
CN100Mzda2Q,
CN100Mzda3Q,
CN100Mzda4Q,
CN100Hodiny1Q,
CN100Hodiny2Q,
CN100Hodiny3Q,
CN100Hodiny4Q,
CN100Q1,
CN100Q2,
CN100Q3,
CN100Q4,

// Prumerny vydelek
DVZM01
DVZM02
DVZM03
DVZM04
DVZM05
DVZM06
DVZM07
DVZM08
DVZM09
DVZM10
DVZM11
DVZM12

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

MRHrubaMzda01,
MRHrubaMzda02,
MRHrubaMzda03,
MRHrubaMzda04,
MRHrubaMzda05,
MRHrubaMzda06,
MRHrubaMzda07,
MRHrubaMzda08,
MRHrubaMzda09,
MRHrubaMzda10,
MRHrubaMzda11,
MRHrubaMzda12,

DVZA01
DVZA02
DVZA03
DVZA04
DVZA05
DVZA06
DVZA07
DVZA08

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

BRHrubaMzda01,
BRHrubaMzda02,
BRHrubaMzda03,
BRHrubaMzda04,
BRHrubaMzda05,
BRHrubaMzda06,
BRHrubaMzda07,
BRHrubaMzda08,
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DVZA09
DVZA10
DVZA11
DVZA12

AS
AS
AS
AS

BRHrubaMzda09,
BRHrubaMzda10,
BRHrubaMzda11,
BRHrubaMzda12,

I_01
I_02
I_03
I_04
I_05
I_06
I_07
I_08
I_09
I_10
I_11
I_12

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

MRKalendarnichDni01,
MRKalendarnichDni02,
MRKalendarnichDni03,
MRKalendarnichDni04,
MRKalendarnichDni05,
MRKalendarnichDni06,
MRKalendarnichDni07,
MRKalendarnichDni08,
MRKalendarnichDni09,
MRKalendarnichDni10,
MRKalendarnichDni11,
MRKalendarnichDni12,

F_01
F_02
F_03
F_04
F_05
F_06
F_07
F_08
F_09
F_10
F_11
F_12

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

BRKalendarnichDni01,
BRKalendarnichDni02,
BRKalendarnichDni03,
BRKalendarnichDni04,
BRKalendarnichDni05,
BRKalendarnichDni06,
BRKalendarnichDni07,
BRKalendarnichDni08,
BRKalendarnichDni09,
BRKalendarnichDni10,
BRKalendarnichDni11,
BRKalendarnichDni12,

// Statistika ISPV
ABSENCE AS CelkovyPocetNeodpracovanychHodinOdPocatkuRoku,
ABSNAHR AS PocetNeodpracovanychHodinSNahradouMzdy,
CZICSE AS PostaveniVZamestnani,
DOBAZAM AS DobaZamestnani,
DOVOLENA,
EVIDDNY AS PocetDnuVEvidencnimPoctuZamestnancu,
MZDA,
NEMOC AS PocetPracovnichHodinNemoci,
NEZCAST,
ODPRACD AS OdpracovanaDoba,
PREMODM AS PremieAOdmenyPravidelne,
PRESCAS,
PRIPLAT,
PRIPPCAS,
TYDFOND,
VEDOUCI,
(ZAMEST+VOLI) AS Zamestnani,
ROKNAR AS RokNarozeni,
ZENA AS CistaMzda,
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ZP_C AS Nahrady,
ZP_P AS OdmenyZaPracovniPohotovost,
// Srazky
SKSC AS PocetVychovavanychDeti,
SVSK AS PocetOsobProZakonneSrazky,
// Sestavy
DATC AS DatumZmeny181DodatekKPracSmlouve,
// Datovy sklad
HOD_SAZBA AS V2CN,
HOMU AS V2Dovolena,
RVY1
RVY2
RVY3
RVY4
SP_C

AS
AS
AS
AS
AS

V4ZakladDane,
V4Osoba,
V4Deti,
V4Invalidita,
V4Student,

MES_SAZBA AS V5DNP,
RVY5 AS V5HrubaMzda,
RVY6 AS V5CistaMzda,
RVY7 AS V5KVyplate,
RVY8 AS V6Dobirka,
MPV2 AS V7CID,
MPV4 AS V7ID,
MPV6 AS V7ZTP,
MPV7 AS V7Student,
NEKA AS V7VPP,
ODPD AS V7DPC,
OSDA AS V7DPP,
POJI AS V7HPP,
PPREPM AS V7DPVZ,
PPREPZ AS V7DPDan,
PREPM AS V7DPSrazkova,
PREPZ AS V7DPPoplatnik,
PSAZI AS V7Dite,
SAZI AS V7DiteZTP,
TDAN AS V7Manzelka,
TDETI AS V7ManzelkaZTP,
HOSU AS V8ZPVZ,
HOVI AS V8ZPVZ135,
HOZA AS V8ZPZamestnanec,
HRUBA AS V8ZPZamestnavatel,
RVY9 AS V8ZPIndex,
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NEPR AS V9SPVZ,
PHOZA AS V9SPZamestnanec,
PKCSV AS V9SPZamestnavatel,
//
1
FROM
HR73QZ11

2005.10.01a / 09:00 BETA
18) Pracovni SQL pro nemocenske z datoveho skladu
- spusti se v FFE
- vysledek lze z FFE exportovat a tisknout
Prehled nemocenskych Kc v jednotlivych mesicich
SELECT
DruhVety,MesicVypoctu,OSCP,Jmeno
,NKc01,NKc02,NKc03,NKc04,NKc05,NKc06,NKc07,NKc08,NKc09,NKc10,NKc11,NKc12
//
,NPrac01,NPrac02,NPrac03,NPrac04,NPrac05,NPrac06,NPrac07,NPrac08,NPrac09,NP
rac10,NPrac11,NPrac12
//
,NKal01,NKal02,NKal03,NKal04,NKal05,NKal06,NKal07,NKal08,NKal09,NKal10,NKal
11,NKal12
// misto Kc lze generovat pracovni nebo kalendarni dny
FROM
HR5_QZ40
// pro rok 2004 staci zmenit na HR4_QZ40
WHERE
(DruhVety=11) and (MesicVypoctu=8)
ORDER BY
Jmeno,OSCP,MesicVypoctu
Prehled jednotlivych nemoci - SLOM 8xx - v roce 2005
SELECT
OSCP,SLOM,DruhVety,Jmeno,Mesic,Rok,Od,Do,Kc,Klic
FROM
HR5_QZ40
// lze pouzit pro rok 2004 - nahradte za HR4_QZ40
WHERE
(DruhVety=22) and (SLOM>=800) and (SLOM<=899)
ORDER BY
Jmeno,OSCP,Mesic,SLOM
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21.30 SQL - Obalové konto
Zakladni SQL pro obalove konto:
SELECT
p.ICO,
ok.CisloPartnera,
ok.CisloObalu,
ok.PocetObalu
FROM
(
SELECT
CAST(SUBSTRING( Cislo32 FROM 1 FOR 7 ) AS INTEGER) AS CisloPartnera,
CAST(SUBSTRING( Cislo32 FROM 8 FOR 7 ) AS INTEGER) AS CisloObalu,
PocetObalu
FROM
HR__OK00
) AS ok, HR__P200 AS p
WHERE
(p.Cislo=ok.CisloPartnera)

SQL pro obalove konto za ICO:
SELECT
*
FROM
(
SELECT
ICO,
CisloObalu,
SUM(PO) AS PocetObalu
FROM
(
SELECT
p.ICO,
ok.CisloPartnera,
ok.CisloObalu,
ok.PocetObalu AS PO
FROM
(
SELECT
CAST(SUBSTRING( Cislo32 FROM 1 FOR 7 ) AS INTEGER) AS CisloPartnera,
CAST(SUBSTRING( Cislo32 FROM 8 FOR 7 ) AS INTEGER) AS CisloObalu,
PocetObalu
FROM
HR__OK00
) AS ok, HR__P200 AS p
WHERE
(p.Cislo=ok.CisloPartnera)
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) AS okico
GROUP BY
ICO,CisloObalu
) AS okico2
WHERE
(CisloObalu<>30) and
// doplni se dalsi ztratne obaly
(PocetObalu<>0)
ORDER BY
ICO,CisloObalu

FAQ - SQL pro obalové konto
SELECT
CAST(SUBSTRING( Cislo32 FROM 1 FOR 7 ) AS INTEGER) AS CisloPartnera,
CAST(SUBSTRING( Cislo32 FROM 8 FOR 7 ) AS INTEGER) AS CisloObalu,
PocetObalu,
Cislo AS CisloPartnera2,
ZmenaPocet AS ICOPartnera,
StavPrenosu AS CisloObalu2
FROM
HR__OK00

FAQ - SQL pro tabulky týkající se obalů a obalového konta
O201 ... číselník obalů
SELECT
Cislo,
Nazev,
NazevASCII,
MJ,
Cena00,
DPH,
Obal AS Lahev,
Skupina,
ZdrojovaCena,
ZasobaMJ,
ZasobaKc,
Double_11 AS PuvodniZasobaMJ,
Currency_11 AS PuvodniZasobaKc,
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Double_12 AS InventurniZasobaMJ,
Currency_12 AS InventurniZasobaKc,
Double_02 AS K1MJ,
Double_03 AS PFMJ,
Currency_02 AS K1KcMJ,
Currency_03 AS K1CenaCelkem,
InventuraDatum,
PocatecniStavMJ,
InventuraMJ,
Inventura0Kc,
Inventura5Kc,
Inventura22Kc,
HmotnostMJg,
UcetSklad AS PTypUc,
UcetNaklad AS VTypUc
FROM
HR__O201
OK00 - obalové konto
SELECT
Cislo32 AS Partner7Obal7,
PocetObalu,
Cislo AS CisloPartnera,
ZmenaPocet AS ICOPartnera,
StavPrenosu AS CisloObalu
FROM
HR__OK00
OBAL - pohyby obalů
SELECT
CisloPartnera,
CisloObalu,
PocetObalu,
CenaObalu,
DPHObalu,
PV,
DruhDokladu,
TypDokladu,
CKOK,
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StornoOK,
DatumVytvoreni,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
Auto,
Ridic,
Soupis,
RL,
DatumDokladu,
DatumDokladu_RRRRMMDD,
VS,
VerzeProgramu,
UzivatelProgramu,
DatabazeDoklad,
VetaDoklad,
CisloDokladu,
DatabazeRadek,
VetaRadek
FROM
HR7_OBAL

21.31 SQL - Odesílání skladových dokladů
FAQ - SQL stav odesílání skladových dokladů E-mailem
- timto SQL muzete pracovne zjistit stav odesilani, staci postupne menit
HR/HD a FA/HO/DL/VP
SELECT
CisloDokladu,
DatumDokladu,
CisloPartnera,
NazevPartnera,
MistoZavozu,
BlobmemoStav,
CisloPartnera,
Barva,
MistoZavozu
FROM
HR7_X_FA
WHERE
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
ORDER BY
CisloDokladu DESC

FAQ - SQL spouštěné při jedné kontrole odeslání E-mailu ze skladových dokladů
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PRM
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_FA
where
(cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999) and
(blobmemostav<9) and
(barva=1)
and (cislopartnera<>999033)
and (cislopartnera<>999038)
- pouze pro partnery PRM, t.j. cesta 999, mimo nastavene odberatele (999033 a 999038)
- BlobMemoStav by mel byt 1
- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren
FA/HR
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_FA
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
- MistoZavozu - E-mailova adresa
- BlobMemoStav by mel byt 2
- Barva=1 - bila na cerne, doklad je uzavren
- mimo partnery PRM, t.j. ne cesta 999
- MistoZavozu
- nastavi se pri zadani partnera na novem dokladu
- v poli MistoZavozu je E-mailova adresa odberatele z ciselniku partneru z pole EMail
v ciselniku partneru musi byt navic odberatel oznacen jako Dealer
- BlobMemStav
- nastavuje se pri exportu dokladu na:
1 - pri exportu z dokladu
2 - pri exportu pri tisku dokladu
v tomto pripade se pred NazevPartnera doplni 2/ jako signalizace toho,
ze je doklad pripraven k odeslani E-mailem
3 - pri exportu pri Win tisku
hodnota 1-3 znamena, ze je doklad urcen k odeslani E-mailem
po uspesnem odeslani E-mailu se nastavi BlobMemStav=9 a do NazevPartnera
se misto 2/ zapise @/ jako signalizace toho, ze byl doklad E-mailem odeslan
- Barva
- Barva=1 se nastavi pri uzavreni dokladu
===> plati i pro nasledujici SQL
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FA/HD
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_FA
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
HO/HR
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_HO
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
HO/HD
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_HO
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
VP/HR
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_VP
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
VP/HD
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
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from
HD7_X_VP
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
DL/HR
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HR7_X_DL
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))
DL/HD
select
cislodokladu,blobmemostav,cislopartnera,barva
from
HD7_X_DL
where
(MistoZavozu LIKE '%@%') and
(blobmemostav<9) and
(barva=1) and
(not((cisloPartnera>=999000) and (cislopartnera<=999999)))

21.32 SQL - Objednávka
2008.02.28b / 15:00
003) SQL pro přístup k údajům v tabulce objednávek HR__NX00:
SELECT
BlobSoubor,
// ZIP soubor s objednavkou
BlobSouborStav,
// 1
BlobMemoPoznamka,
// Poznamka velka
BlobMemoPoznamkaStav,
// 1 pokud Poznamka velka neni prazdna
StavZpracovani,
zpracovano

// 1 nahrano na vzdaleny NxServer, 2 replikovano, 3

DruhDokladu,
CisloDokladu,
VS,
DatumDokladu,
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DatumDokladu_RRRRMMDD,
CasDokladu_HHMMSS,
Poznamka,
ZboziOZ,
// pocet radku se zbozim 10000 - 49999
ZboziDrogerie,
// pocet radku se zbozim 1000000 - 9999999
ZboziOstatni,
// pocet radku s ostatnim zbozim
Agenda,
AgendaSklad,
Auto,
RL,
Soupis,
CisloListu,
Stredisko,
Zakazka,
Cinnost,
Odeslani_CisloProdejny,
// kdo objednava
Int_02 AS CisloVO,
// od koho objednava - 0 Ostrava, 1 UB, 2 HK
Odeslani_Datum,
Odeslani_Datum_RRRRMMDD,
Odeslani_Cas_HHMMSS,
Odeslani_CisloPartnera,
Odeslani_JmenoPartnera,
Odeslani_CisloUzivatele,
Odeslani_JmenoUzivatele,
Odeslani_CisloPC,
Odeslani_NazevPC,
Pozadovany_DatumDodani,
Pozadovany_DatumDodani_RRRRMMDD,
CestaSouboru,
NazevSouboru,
String_32 AS NazevSouboruZIP
FROM
HR__NX00

21.33 SQL - Obraty za dodavatele z PL
2009.02.04b / 14:00
003) SQL pro obraty za dodavatele z PL - jako příklad použita agenda HR a rok 2008:
Všechny pohyby za dodavatele 10002 v lednu 2008 (81)
SELECT
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CisloPartnera,
CisloDokladu,
DatumDokladu,
CisloZbozi,
MnozstviMJ,
CenaMJ
FROM
HR81Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
Celkový nákup v tisících Kč za dodavatele 10002 v lednu 2008 (81)
SELECT
Round(Celkem/1000.0) AS Celkem200801
FROM
(
SELECT
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS Celkem
FROM
HR81Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
) AS X
Celkový nákup v milionech Kč za dodavatele 10002 v lednu 2008 (81)
SELECT
Round(Celkem/1000000.0) AS Celkem200801
FROM
(
SELECT
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS Celkem
FROM
HR81Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
) AS X
Celkový nákup v Kč za dodavatele 10002 v jednotlivých měsících roku 2008
SELECT
SUM(C01)
SUM(C02)
SUM(C03)
SUM(C04)
SUM(C05)
SUM(C06)
SUM(C07)
SUM(C08)
SUM(C09)
SUM(C10)
SUM(C11)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

Kc801,
Kc802,
Kc803,
Kc804,
Kc805,
Kc806,
Kc807,
Kc808,
Kc809,
Kc810,
Kc811,
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SUM(C12) AS Kc812
FROM
(
SELECT
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR81Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR82Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
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HR83Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR84Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR85Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
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FROM
HR86Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR87Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR88Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C09,
0.0 AS C10,
0.0 AS C11,
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2681

2682

ES manas 2022 - Technická dokumentace

0.0 AS C12
FROM
HR89Y_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C10,
0.0 AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR8AY_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C11,
0.0 AS C12
FROM
HR8BY_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
UNION ALL
SELECT
0.0 AS C01,
0.0 AS C02,
0.0 AS C03,
0.0 AS C04,
0.0 AS C05,
0.0 AS C06,
0.0 AS C07,
0.0 AS C08,
0.0 AS C09,
0.0 AS C10,
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0.0 AS C11,
SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS C12
FROM
HR8CY_PL
WHERE
CisloPartnera=10002
) AS X
Celkový nákup v tisících Kč za dodavatele 10002 v jednotlivých měsících roku 2008 - předchozí SQL
upravte:
SELECT
SUM(C01/1000.0)
SUM(C02/1000.0)
SUM(C03/1000.0)
SUM(C04/1000.0)
SUM(C05/1000.0)
SUM(C06/1000.0)
SUM(C07/1000.0)
SUM(C08/1000.0)
SUM(C09/1000.0)
SUM(C10/1000.0)
SUM(C11/1000.0)
SUM(C12/1000.0)
FROM
(
...

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

TisKc801,
TisKc802,
TisKc803,
TisKc804,
TisKc805,
TisKc806,
TisKc807,
TisKc808,
TisKc809,
TisKc810,
TisKc811,
TisKc812

Celkový nákup v tisících Kč zaokrouhleno za dodavatele 10002 v jednotlivých měsících roku 2008 předchozí SQL upravte:
SELECT
ROUND(SUM(C01/1000.0))
ROUND(SUM(C02/1000.0))
ROUND(SUM(C03/1000.0))
ROUND(SUM(C04/1000.0))
ROUND(SUM(C05/1000.0))
ROUND(SUM(C06/1000.0))
ROUND(SUM(C07/1000.0))
ROUND(SUM(C08/1000.0))
ROUND(SUM(C09/1000.0))
ROUND(SUM(C10/1000.0))
ROUND(SUM(C11/1000.0))
ROUND(SUM(C12/1000.0))
FROM
(
...

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

TisZKc801,
TisZKc802,
TisZKc803,
TisZKc804,
TisZKc805,
TisZKc806,
TisZKc807,
TisZKc808,
TisZKc809,
TisZKc810,
TisZKc811,
TisZKc812

Celkový nákup v milionech Kč za dodavatele 10002 v jednotlivých měsících roku 2008 - předchozí SQL
upravte:
SELECT
SUM(C01/1000000.0) AS MilKc801,
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SUM(C02/1000000.0)
SUM(C03/1000000.0)
SUM(C04/1000000.0)
SUM(C05/1000000.0)
SUM(C06/1000000.0)
SUM(C07/1000000.0)
SUM(C08/1000000.0)
SUM(C09/1000000.0)
SUM(C10/1000000.0)
SUM(C11/1000000.0)
SUM(C12/1000000.0)
FROM
(
...

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

MilKc802,
MilKc803,
MilKc804,
MilKc805,
MilKc806,
MilKc807,
MilKc808,
MilKc809,
MilKc810,
MilKc811,
MilKc812

Celkový nákup v milionech Kč zaokrouhleno za dodavatele 10002 v jednotlivých měsících roku 2008 předchozí SQL upravte:
SELECT
ROUND(SUM(C01/1000000.0))
ROUND(SUM(C02/1000000.0))
ROUND(SUM(C03/1000000.0))
ROUND(SUM(C04/1000000.0))
ROUND(SUM(C05/1000000.0))
ROUND(SUM(C06/1000000.0))
ROUND(SUM(C07/1000000.0))
ROUND(SUM(C08/1000000.0))
ROUND(SUM(C09/1000000.0))
ROUND(SUM(C10/1000000.0))
ROUND(SUM(C11/1000000.0))
ROUND(SUM(C12/1000000.0))
FROM
(
...

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

MilZKc801,
MilZKc802,
MilZKc803,
MilZKc804,
MilZKc805,
MilZKc806,
MilZKc807,
MilZKc808,
MilZKc809,
MilZKc810,
MilZKc811,
MilZKc812

Celkový nákup v tisících Kč zaokrouhleno za dodavatele 10002 v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 předchozí SQL upravte:
SELECT
ROUND(SUM((C01+C02+C03)/1000.0))
ROUND(SUM((C04+C05+C06)/1000.0))
ROUND(SUM((C07+C08+C09)/1000.0))
ROUND(SUM((C10+C11+C12)/1000.0))
FROM
(
...

AS
AS
AS
AS

TisZKc8Q1,
TisZKc8Q2,
TisZKc8Q3,
TisZKc8Q4

Celkový nákup v tisících Kč zaokrouhleno za dodavatele 10002 v jednotlivých pololetích roku 2008 předchozí SQL upravte:
SELECT
ROUND(SUM((C01+C02+C03+C04+C05+C06)/1000.0)) AS TisZKc8P1,
ROUND(SUM((C07+C08+C09+C10+C11+C12)/1000.0)) AS TisZKc8P3
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FROM
(
...
Celkový nákup v tisících Kč zaokrouhleno za dodavatele 10002 v roce 2008 - předchozí SQL upravte:
SELECT
ROUND(SUM((C01+C02+C03+C04+C05+C06+C07+C08+C09+C10+C11+C12)/1000.0)) AS
TisZKc2008
FROM
(
...

21.34 SQL - Pekárna
FAQ - SQL pro pekárnu
Pocty vyrobku 2008/08 - z FA+VP
SELECT
CisloVyrobku,
z.Nazev AS NazevVyrobku,
SUM(Pocet) AS Celkem
FROM
(
SELECT
CisloZbozi AS CisloVyrobku,
SUM(MnozstviMJ) AS Pocet
FROM
HP88Y_FA
GROUP BY
CisloZbozi
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi AS CisloVyrobku,
SUM(MnozstviMJ) AS Pocet
FROM
HP88Y_VP
GROUP BY
CisloZbozi
) AS x, HP__Z201 AS z
WHERE
CisloVyrobku=z.Cislo
GROUP BY
CisloVyrobku,z.Nazev
Pocty vyrobku 2008/08 - z objednavek
SELECT
CisloVyrobku,
z.Nazev AS NazevVyrobku,
SUM(Pocet) AS Celkem
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FROM
(
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T31P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T32P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T33P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
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Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
)
FROM
HP8T34P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T35P2
GROUP BY
CisloVyrobku
) AS x, HP__Z201 AS z
WHERE
CisloVyrobku=z.Cislo
GROUP BY
CisloVyrobku,z.Nazev
Spotreba surovin 2008/08 - z FA+VP
SELECT
CisloSuroviny,
NazevSuroviny,
MnozstviSuroviny_Kg_2008_08,
zz.ZdrojovaCena AS ZdrojovaCenaSuroviny_Kc_za_Kg,
zz.ZdrojovaCena*MnozstviSuroviny_Kg_2008_08 AS CelkemCenaSuroviny_Kc
FROM
(
SELECT
CisloSuroviny,
NazevSuroviny,
SUM(CelkemMJ_2008_08*
(case when CisloSuroviny<=899 then
MnozstviSurovinyGramNa1kus/1000.0
else
MnozstviSurovinyGramNa1kus end)
) AS MnozstviSuroviny_Kg_2008_08
FROM
(
SELECT
CisloVyrobku,
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xxx.Receptura,
CelkemMJ_2008_08,
s.CisloZbozi AS CisloSuroviny,
s.NazevZbozi AS NazevSuroviny,
s.MnozstviMJ AS MnozstviSurovinyGramNa1kus
FROM
(
SELECT
x.CisloVyrobku,
z.Nazev,
z.DPH,
x.Celkem AS CelkemMJ_2008_08,
z.Cena00 AS VyrobniCenaMJBezDPH,
z.Receptura
FROM
(
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(Pocet) AS Celkem
FROM
(
SELECT
CisloZbozi AS CisloVyrobku,
SUM(MnozstviMJ) AS Pocet
FROM
HP88Y_FA
GROUP BY
CisloZbozi
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi AS CisloVyrobku,
SUM(MnozstviMJ) AS Pocet
FROM
HP88Y_VP
GROUP BY
CisloZbozi
) AS xx
GROUP BY
CisloVyrobku
) AS x, HP__Z201 AS z
WHERE
x.CisloVyrobku = z.Cislo
) AS xxx, HP__S_PK AS s, HP__Z201 AS zs
WHERE
(xxx.Receptura=s.CisloDokladu) and
(zs.Cislo=s.CisloZbozi)
) AS xxxx
GROUP BY
CisloSuroviny,
NazevSuroviny
) AS xxxxx, HP__Z201 AS zz
WHERE
(CisloSuroviny=zz.Cislo)
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Spotreba surovin za 2008/08 - z objednavek
SELECT
CisloSuroviny,
NazevSuroviny,
MnozstviSuroviny_Kg_2008_08,
zz.ZdrojovaCena AS ZdrojovaCenaSuroviny_Kc_za_Kg,
zz.ZdrojovaCena*MnozstviSuroviny_Kg_2008_08 AS CelkemCenaSuroviny_Kc
FROM
(
SELECT
CisloSuroviny,
NazevSuroviny,
SUM(CelkemMJ_2008_08*
(case when CisloSuroviny<=899 then
MnozstviSurovinyGramNa1kus/1000.0
else
MnozstviSurovinyGramNa1kus end)
) AS MnozstviSuroviny_Kg_2008_08
FROM
(
SELECT
CisloVyrobku,
xxx.Receptura,
CelkemMJ_2008_08,
s.CisloZbozi AS CisloSuroviny,
s.NazevZbozi AS NazevSuroviny,
s.MnozstviMJ AS MnozstviSurovinyGramNa1kus
FROM
(
SELECT
x.CisloVyrobku,
z.Nazev,
z.DPH,
x.Celkem AS CelkemMJ_2008_08,
z.Cena00 AS VyrobniCenaMJBezDPH,
z.Receptura
FROM
(
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(Pocet) AS Celkem
FROM
(
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
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HP8T31P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T32P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T33P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
)
FROM
HP8T34P2
GROUP BY
CisloVyrobku
UNION ALL
SELECT
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CisloVyrobku,
SUM(
Pocet1a+Pocet1b+Pocet1c+
Pocet2a+Pocet2b+Pocet2c+
Pocet3a+Pocet3b+Pocet3c+
Pocet4a+Pocet4b+Pocet4c+
Pocet5a+Pocet5b+Pocet5c+
Pocet6a+Pocet6b+Pocet6c+
Pocet7a+Pocet7b+Pocet7c
) AS Pocet
FROM
HP8T35P2
GROUP BY
CisloVyrobku
) AS xx
GROUP BY
CisloVyrobku
) AS x, HP__Z201 AS z
WHERE
x.CisloVyrobku = z.Cislo
) AS xxx, HP__S_PK AS s, HP__Z201 AS zs
WHERE
(xxx.Receptura=s.CisloDokladu) and
(zs.Cislo=s.CisloZbozi)
) AS xxxx
GROUP BY
CisloSuroviny,
NazevSuroviny
) AS xxxxx, HP__Z201 AS zz
WHERE
(CisloSuroviny=zz.Cislo)

21.35 SQL - POS - necelá částka dokladu
SQL - seznam dokladů POS s necelou celkovou částkou
SELECT
CisloDokladu,CenaCelkem
FROM
(
SELECT
CisloDokladu,SUM(CenaMJ*MnozstviMJ) AS CenaCelkem
FROM
// upravte pro konkretni tabulku
XX81Y_R1
GROUP BY
CisloDokladu
) AS x1
WHERE
ABS(CenaCelkem-Round(CenaCelkem))>0.05
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21.36 SQL - Reklamace
2008.05.06a / 12:00
003) SQL pro tabulku reklamací:
SELECT
StavZpracovani,
3=zpracovana

// 0=nahlasena / 1=prijata / 2=odmitnuta /

// zadane udaje v okne
N1_MnozstviMJ,
N1_CenaMJ,
PoznamkaPrijal,
DatumNahlaseni,
// puvodni hodnoty
MnozstviMJ,
CenaMJ,
// stav reklamace
DatumNahlaseni_RRRRMMDD,
DatumPrijetiOdmitnuti,
DatumPrijetiOdmitnuti_RRRRMMDD,
CisloKdoPrijal,
JmenoKdoPrijal,
// zmeny
DatumVytvoreni,
ZmenaPocet,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
// reklamovany doklad
DruhDokladu,
CisloDokladu,
DatumDokladu,
DatumDokladu_RRRRMMDD,
CisloPartnera,
NazevPartnera,
VS,
DatumUskZdPl,
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DatumSplatnosti,
CelkemCenaBezDPH,
CelkemCenaSDPH,
CisloListu,
Rozvoz,
Auto,
RL,
Soupis,
PC,
Poznamka,
PTypCeny,
PICO AS ICOPartnera,
TypDPH,
TypCeny,
CenovaSkupina,
Barva,
Stav,
Agenda,
AgendaSklad,
PuvodniVeta,
PuvodniPC,
Stredisko,
Zakazka,
Cinnost,
QD00ZmenaDatum,
QD00ZmenaDatumServer,
QD00ZmenaKod,
QD00ZmenaKdo,
QD00ZmenaPC,
JmenoDatabaze_QD00,
VetaDatabaze_QD00,
JmenoDatabaze_QR00,
JmenoDatabaze_QQ00,
JmenoDatabaze_QQ01,
// reklamovany radek dokladu
CisloZbozi,
NazevZbozi,
MJ,
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DPH,
Jakost,
CenaMJBezSlevy,
ZdrojovaCenaMJ,
UPrepisovac AS CenaCelkemVRadkuVHalirich,
SarzeIndex AS CenaCelkemVRadkuVHalirich2,
PV,
TypDokladu,
CKOK,
Sarze AS EAN,
Skupina,
HmotnostG,
BruttoHmotnostG,
HmotnostPaletyG AS MarzeDPC,
CenaPalety AS DPCSku,
ObjednanoMnozstvi AS DPC1,
ObjednanoCena AS DPC2,
TaraObalu,
VadaVObalu,
QR00AutoInc,
DatumNow,
DatumServer,
QR00Barva,
UAdmin AS CisloListuQD00,
Obal1,
Egalizace1,
PocetObalu1,
CenaObalu1,
DPHObalu1,
Obal2,
Egalizace2,
PocetObalu2,
CenaObalu2,
DPHObalu2,
VetaDatabaze_QR00,
QR00JmenoDatabaze_QQ00,
QR00VetaDatabaze_QQ00,
QR00JmenoDatabaze_QQ00,
QR00VetaDatabaze_QQ01

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

SQL

2695

FROM
HP__REK0

21.37 SQL - Rozbor hrubých mezd
SQL/NexusDB - Rozbor hrubých mezd
Vytvoreni pracovni tabulky s poctem odpracovanych hodin po mesicich za rodne cislo
DROP TABLE IF EXISTS ###RC;
CREATE TABLE ###RC
( Hodiny01,Hodiny02,Hodiny03,Hodiny04,Hodiny05,Hodiny06,Hodiny07,Hodiny08,H
odiny09,Hodiny10,Hodiny11,Hodiny12, RodneCislo ) AS
(
SELECT
*
FROM
(
SELECT
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE
SUM(CASE

WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN

MesicVypoctu=01
MesicVypoctu=02
MesicVypoctu=03
MesicVypoctu=04
MesicVypoctu=05
MesicVypoctu=06
MesicVypoctu=07
MesicVypoctu=08
MesicVypoctu=09
MesicVypoctu=10
MesicVypoctu=11
MesicVypoctu=12

THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN

V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny
V3Hodiny

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)
END)

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

Hodiny01,
Hodiny02,
Hodiny03,
Hodiny04,
Hodiny05,
Hodiny06,
Hodiny07,
Hodiny08,
Hodiny09,
Hodiny10,
Hodiny11,
Hodiny12,

RodneCislo
FROM
HR7_QZ40
WHERE
(SLOM>=100) and (SLOM<=159) and
(DruhVety=3)
// mesicni slozky mzdy
GROUP BY
RodneCislo
) a1
)
WITH DATA;
CREATE INDEX RodneCislo ON ###RC ( RodneCislo );
// SELECT * FROM ###RC
//####################################################################
// Hlavni SQL - je treba nastavit parametry HR7_QZ40 a a.MesicVypoctu=05
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//
pro odpovidajici agendu a rok HR7 a mesic vypoctu 05
// POZOR - data pro Kc a kalendarni dny pro hrubou mzdu jsou dostupna
//
vzdy do predchoziho mesice
//
proto napr. pro MesicVypoctu=05 jsou pocitana data za mesice 1-4
//
ostatni data odpovidaji 5. mesici
// Tabulka ###HM75 je globalni pracovni tabulka a je dostupna
// v dalsich SQL dotazech jako kazda jina tabulka
//####################################################################
DROP TABLE IF EXISTS ###HM75;
CREATE TABLE ###HM75 AS
(
SELECT
b.Hodiny01,
b.Hodiny02,
b.Hodiny03,
b.Hodiny04,
b.Hodiny05,
b.Hodiny06,
b.Hodiny07,
b.Hodiny08,
b.Hodiny09,
b.Hodiny10,
b.Hodiny11,
b.Hodiny12,
*
FROM
(
SELECT
*
FROM
(
SELECT
a.OSCP,
// osobni cislo
a.Jmeno,
a.RodneCisloASCII,
a.STRK,
// stredisko kmenove
a.STRV,
// stredisko vyplatni
a.FormaMzdy,
a.TarifniStupen,
a.Plat,
a.Premie,
// % premii
CAST(a.DatumNastupu AS Date) AS NastupniDatum,
CAST(a.DatumUkonceniPP AS DATE) AS VystupniDatum,
a.Pohlavi,
a.UvazekDenniSjednany,
a.TydenniFond,
a.Prescas,
a.OdpracovanoDnu,
a.DNP,
// denni davka nemocenskeho pojisteni
a.CN,
// hodinova casova nahrada
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// statistika - premie a odmeny
// statistika - priplatky
// statistika - priplatky casove
// statistika - prumerny vydelek

(a.HMKcBR01+a.HMKcBR02+a.HMKcBR03+a.HMKcBR04+a.HMKcBR05+a.HMKcBR06
+a.HMKcBR07+a.HMKcBR08+a.HMKcBR09+a.HMKcBR10+a.HMKcBR11+a.HMKcBR12) AS
SumaHMKcBR,
// Hruba mzda Kc celkem - bezny rok
(case when FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR01+a.HMKalBR02+a.HMKalBR03
+a.HMKalBR04+a.HMKalBR05+a.HMKalBR06+
a.HMKalBR07+a.HMKalBR08+a.HMKalBR09+a.HMKalBR10+a.HMKalBR11
+a.HMKalBR12 else 0 end) AS SumaHMKalBR,
// odpracovano kalendarnich dni v beznem roce celkem
a.HMKcBR01,a.HMKcBR02,a.HMKcBR03,a.HMKcBR04,a.HMKcBR05,a.HMKcBR06,a.HMKc
BR07,a.HMKcBR08,a.HMKcBR09,a.HMKcBR10,a.HMKcBR11,a.HMKcBR12,
// Hruba mzda Kc po mesicich - bezny rok
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR01 ELSE 0 END) AS HMDnyBR01,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR02 ELSE 0 END) AS HMDnyBR02,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR03 ELSE 0 END) AS HMDnyBR03,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR04 ELSE 0 END) AS HMDnyBR04,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR05 ELSE 0 END) AS HMDnyBR05,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR06 ELSE 0 END) AS HMDnyBR06,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR07 ELSE 0 END) AS HMDnyBR07,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR08 ELSE 0 END) AS HMDnyBR08,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR09 ELSE 0 END) AS HMDnyBR09,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR10 ELSE 0 END) AS HMDnyBR10,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR11 ELSE 0 END) AS HMDnyBR11,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalBR12 ELSE 0 END) AS HMDnyBR12,
// odpracovano kalendarnich dni v beznem roce po mesicich
(a.HMKcMR01+a.HMKcMR02+a.HMKcMR03+a.HMKcMR04+a.HMKcMR05+a.HMKcMR06
+a.HMKcMR07+a.HMKcMR08+a.HMKcMR09+a.HMKcMR10+a.HMKcMR11+a.HMKcMR12) AS
SumaHMKcMR,
// Hruba mzda Kc celkem - minuly rok
(case when FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR01+a.HMKalMR02+a.HMKalMR03
+a.HMKalMR04+a.HMKalMR05+a.HMKalMR06+
a.HMKalMR07+a.HMKalMR08+a.HMKalMR09+a.HMKalMR10+a.HMKalMR11
+a.HMKalMR12 else 0 end) AS SumaHMKalMR,
// odpracovano kalendarnich dni v minulem roce celkem
a.HMKcMR01,a.HMKcMR02,a.HMKcMR03,a.HMKcMR04,a.HMKcMR05,a.HMKcMR06,a.HMKc
MR07,a.HMKcMR08,a.HMKcMR09,a.HMKcMR10,a.HMKcMR11,a.HMKcMR12,
// Hruba mzda Kc po mesicich - minuly rok
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR01 ELSE 0 END) AS HMDnyMR01,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR02 ELSE 0 END) AS HMDnyMR02,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR03 ELSE 0 END) AS HMDnyMR03,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR04 ELSE 0 END) AS HMDnyMR04,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR05 ELSE 0 END) AS HMDnyMR05,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR06 ELSE 0 END) AS HMDnyMR06,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR07 ELSE 0 END) AS HMDnyMR07,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR08 ELSE 0 END) AS HMDnyMR08,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR09 ELSE 0 END) AS HMDnyMR09,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR10 ELSE 0 END) AS HMDnyMR10,
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(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR11 ELSE 0 END) AS HMDnyMR11,
(case when a.FormaMzdy<>'6' then a.HMKalMR12 ELSE 0 END) AS HMDnyMR12,
// odpracovano kalendarnich dni v minulem roce po mesicich
a.MesicVypoctu,
a.DruhVety
FROM
HR7_QZ40 a
WHERE
(a.MesicVypoctu=05) and
(a.DruhVety=11)
ORDER BY
a.OSCP
) a1
WHERE
(SumaHMKcBR>0) and
(SumaHMKalBR>0)
) a2
LEFT OUTER JOIN
###RC b
ON
a2.RodneCisloASCII = b.RodneCislo
ORDER BY
a2.OSCP
)
WITH DATA;
SELECT * FROM ###HM75;

21.38 SQL - Sklad - hlavička dokladu
SQL - POS/Sklad - hlavička dokladu - od verze 2016.12.11a
SELECT
DruhDokladu,
CisloDokladu,
DatumDokladu,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( DAY FROM DatumDokladu ) END
AS Den,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( MONTH FROM DatumDokladu )
END AS Mesic,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( YEAR FROM DatumDokladu ) END
AS Rok,
// EET
CASE WHEN (UAdmin IS NULL) THEN 0 ELSE UAdmin END AS EET,
CASE WHEN (POkres IS NULL) THEN 0 ELSE POkres END AS EET_CasMS,
PuvodniDruhDokladu AS EET_IDPokl,
KS AS EET_porad_cis,
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CASE WHEN (VetaPlatby4 IS NULL) THEN 0 ELSE VetaPlatby4/100.0 END AS EET_celk_trzba,
CASE WHEN (UUctoval IS NULL) THEN 0 ELSE UUctoval/100.0 END AS EET_T_Zakl_DPH0,
CASE WHEN (ULikvidoval IS NULL) THEN 0 ELSE ULikvidoval/100.0 END AS EET_T_Zakl_DPH1,
CASE WHEN (UKontroloval IS NULL) THEN 0 ELSE UKontroloval/100.0 END AS EET_T_DPH1,
CASE WHEN (Stredisko IS NULL) THEN 0 ELSE Stredisko/100.0 END AS EET_T_Zakl_DPH2,
CASE WHEN (Zakazka IS NULL) THEN 0 ELSE Zakazka/100.0 END AS EET_T_DPH2,
CASE WHEN (TypDokladuZauctovani IS NULL) THEN 0 ELSE TypDokladuZauctovani/100.0 END AS
EET_T_Zakl_DPH3,
CASE WHEN (Rozvoz IS NULL) THEN 0 ELSE Rozvoz/100.0 END AS EET_T_DPH3,
CASE WHEN (VetaObjednavka IS NULL) THEN 0 ELSE VetaObjednavka/100.0 END AS
EET_T_Urc_Cerp,
CASE WHEN (VetaPlatby3 IS NULL) THEN 0 ELSE VetaPlatby3/100.0 END AS EET_T_Cerp_Zuct,
CASE WHEN (StavPrenosu IS NULL) THEN 0 ELSE StavPrenosu END AS EET_Overeni,
DatumExpedice AS EET_Datum,
CASE WHEN (PCelekEU IS NULL) THEN 0 ELSE PCelekEU END AS EET_PocetOpakovaniOdeslani,
DatumPosledniPenalizace AS EET_DatumEETOK,
DatumPoslednihoSmiru AS EET_DatumEETNeodeslo,
DatabazePlatby1+DatabazePlatby2+DatabazePlatby3+DatabazePlatby4 AS EET_DatumTrzby,
BlobMEMO AS EET_BlobMemoUctenka,
// plati pro POS doklady R1-8/O1-8/V1-8 - 987xx
CASE WHEN (CastkaPlatby1 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby1 END AS POSCelkem98760,
CASE WHEN (CastkaPlatby2 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby2 END AS POSCelkem98762,
CASE WHEN (CastkaPlatby3 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby3 END AS POSCelkem98763,
CASE WHEN (CastkaPlatby4 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby4 END AS POSCelkem98764,
CASE WHEN (CastkaPlatby5 IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPlatby5 END AS POSCelkem98765,
CASE WHEN (Osvobozeno IS NULL) THEN 0 ELSE Osvobozeno END AS POSCelkem98766,
CASE WHEN (PKraj IS NULL) THEN 0 ELSE PKraj/100.0 END AS POSCelkem98767,
CASE WHEN (CelkemCenaBezDPHTransfer IS NULL) THEN 0 ELSE CelkemCenaBezDPHTransfer
END AS POSCelkem98769,
CASE WHEN (Zaloha IS NULL) THEN 0 ELSE Zaloha END AS POSCelkem98770,
CASE WHEN (CastkaPosledniPenalizace IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPosledniPenalizace END
AS POSCelkem98771,
CASE WHEN (CastkaPosledniUpominky IS NULL) THEN 0 ELSE CastkaPosledniUpominky END AS
POSCelkem98772,
CASE WHEN (Uvedouci IS NULL) THEN 0 ELSE Uvedouci/100.0 END AS POSCelkem98773,
CASE WHEN (SlevaProc IS NULL) THEN 0 ELSE SlevaProc END AS POSCelkem98774,
CASE WHEN (PocetPalet IS NULL) THEN 0 ELSE PocetPalet/1000.0 END AS POSCelkem98775,
CASE WHEN (Z0 IS NULL) THEN 0 ELSE Z0 END,
CASE WHEN (Z5 IS NULL) THEN 0 ELSE Z5 END AS Z1,
CASE WHEN (Z22 IS NULL) THEN 0 ELSE Z22 END AS Z2,
CASE WHEN (VetaLikvidace IS NULL) THEN 0 ELSE VetaLikvidace/100.0 END AS Z3,
CASE WHEN (D5 IS NULL) THEN 0 ELSE D5 END AS D1,
CASE WHEN (D22 IS NULL) THEN 0 ELSE D22 END AS D2,
CASE WHEN (VetaZdroj IS NULL) THEN 0 ELSE VetaZdroj/100.0 END AS D3,
CASE WHEN (Zaokrouhleni IS NULL) THEN 0 ELSE Zaokrouhleni END,
CASE WHEN (SluzbyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE SluzbyZ0 END AS POSLahveCelkem,
CASE WHEN (SluzbyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE SluzbyZ5 END AS POSZaokrouhleni,
CASE WHEN (SluzbyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE SluzbyZ22 END AS POSCelkem,
CASE WHEN (VyrobkyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE VyrobkyZ0 END AS POSZaplaceno,
CASE WHEN (VyrobkyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE VyrobkyZ5 END AS POSVratit,
CASE WHEN (VyrobkyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE VyrobkyZ22 END AS POSKreditPartnera,
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CASE WHEN (ObalyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE ObalyZ0 END AS POSCelkemZ0SeZaokrouhlenim,
CASE WHEN (ObalyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE ObalyZ5 END AS POSCelkemZ1SeZaokrouhlenim,
CASE WHEN (ObalyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE ObalyZ22 END AS POSCelkemZ2SeZaokrouhlenim,
CASE WHEN (VratneObalyZ0 IS NULL) THEN 0 ELSE VratneObalyZ0 END AS
POSCelkemZ0BezZaokrouhleni,
CASE WHEN (VratneObalyZ5 IS NULL) THEN 0 ELSE VratneObalyZ5 END AS
POSCelkemZ1BezZaokrouhleni,
CASE WHEN (VratneObalyZ22 IS NULL) THEN 0 ELSE VratneObalyZ22 END AS
POSCelkemZ2BezZaokrouhleni,
CisloPartnera,
NazevPartnera,
DatumUskZdPl,
VS,
PICO,
PObalySDPHOK AS PLZapsanoOK,
VetaPlatby1/100.0 AS ObalyZ2,
VetaPlatby2/100.0 AS ObalyD2,
UTransfer AS CelkemFotografiiFILE01,
DatumPlatby5 AS FILE01Datum,
DatabazePlatby5 AS FILE01PuvodniDatabaze,
VetaPlatby5 AS FILE01PuvodniVeta,
UZavoznik/100.0 AS ZalohovaPlatba1Z1,
UVyhotovil/100.0 AS ZalohovaPlatba1D1,
USkladnik/100.0 AS ZalohovaPlatba1Z2,
UPorizovac/100.0 AS ZalohovaPlatba1D2,
UDispecer AS ZalohaVS,
UPrepisovac AS ZalohaKc,
UOsoba AS ZalohaDatum,
Cinnost AS DatumGenerovaniAlkoholu,
CastkaPoslednihoSmiru AS ZatizeniVP,
TypUhrady AS PocetOdblokovaniDokladu,
Stav AS UzavrenoJe1,
Barva,
DatumKursu AS CasServeruUzavreniDokladu,
PuvodniDatabaze AS UzavreniDokladuVerzeProgramu,
PuvodniVeta AS UzavreniDokladuUzivatel,
PuvodniPC AS UzavreniDokladuPC,
TiskOK,
DatumPlatby1 AS CasTiskuNaTiskarnu,
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ZpusobPlatby2 AS TiskNaTiskarnuPC,
ZpusobPlatby3 AS TiskNaTiskarnuUzivatel,
DatumTisku,
VetaUcto AS CelkemZboziZ3SeZaokrouhlenim,
StavZauctovani AS CelkemZboziZ3BezZaokrouhleni,
CelkemCenaBezDPH,
CelkemCenaSDPH,
ULikvidovalPlatbu1 AS Nakup1,
ULikvidovalPlatbu2 AS Nakup2,
ULikvidovalPlatbu3 AS Nakup3,
UVychystavac2 AS CisloProdejny,
UExpedient AS SlevaOzProc,
DatabazeLikvidace AS CisloUzivatele,
DatabazeZdroj AS VerzeProgramu,
DatabazeUcto AS CisloInsertu,
DatumSplatnosti AS DatumZpracovani,
MistoZavozu AS EMail,
CisloListu AS CisloDL,
AgendaSklad,
Agenda,
Tonaz,
ZpusobPlatby1 AS HO0PREV1ZAP2,
ZpusobPlatby5 AS Mlecka1,
ULikvidovalPlatbu5 AS CisloObjednavkyMlecka,
ULikvidovalPlatbu4 AS PocetRadku,
DatabazeRadky,
DatabazeObraty,
DatabazeObratyPrijem,
DatabazeObjednavka,
DatumObjednavky,
CisloObjednavky,
BlobMemoPoznamka,
BlobMemoStav,
DatumZpracovani,
DatumPorizeni,
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DatumLikvidace,
DatumServeru,
PBankovniUcet,
PKodBanky,
PTypCeny,
PCenovaSkupina,
PObec,
PPSC,
PFakturacniMisto,
PSkupina,
Auto,
RL,
Soupis,
PC,
UUzivatel,
ZmenaKod,
ZmenaKdo,
ZmenaPC,
ZmenaPocet,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
URidic,
UDealer,
UVychystavac,
UScaner,
Poznamka,
KoeficientCeny,
TypDPH,
TypCeny,
ZavazekOK,
PohledavkaOK,
DatumPlatby2,
DatumPlatby4 AS KurzEURDatum,
Kurs AS KurzEUR,
BlokovaniOK,
PCelek AS CisloUzivatele,
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DatumPlatby3 AS Volne1_DateTime,
ZpusobPlatby1 AS Volne2OK_Byte,
ZpusobPlatby4 AS Volne3OK_Byte,
SS AS Volne4_String10,
Mena AS Volne5OK_String3,
PuvodniStredisko AS Volne6_String2,
DatumPosledniUpominky AS Volne7OK_DateTime,
StavArchivace AS Volne9_Byte,
CisloDokladuZauctovani AS Volne11_String16,
DokladStornovanOK AS Volne8,
ZasobyOK AS Volne12,
RLOK AS Volne13,
DanovyDokladOK AS Volne14,
ExportOK AS Volne15,
ImportOK AS Volne16,
KontrolaRLOK AS Volne17,
VPOK AS Volne18,
SaldoOK AS Volne19
FROM
XXG_X_R1

21.39 SQL - Sklad - řádky dokladu
SQL - POS/Sklad - řádky dokladu
SELECT
CisloDokladu,
"AutoInc" AS CisloRadku,
DatumDokladu,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( DAY FROM DatumDokladu ) END
AS Den,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( MONTH FROM DatumDokladu )
END AS Mesic,
CASE WHEN (DatumDokladu IS NULL) THEN 0 ELSE EXTRACT( YEAR FROM DatumDokladu ) END
AS Rok,
CisloZbozi,
NazevZbozi,
MJ,
CASE WHEN (DPH IS NULL) THEN 0 ELSE DPH END,
CASE WHEN (MnozstviMJ IS NULL) THEN 0.0 ELSE MnozstviMJ END AS _MnozstviMJ,
CASE WHEN (CenaMJ IS NULL) THEN 0.0 ELSE CenaMJ END AS _CenaMJ,
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Obal1,
CASE WHEN (PocetObalu1 IS NULL) THEN 0.0 ELSE PocetObalu1 END AS _PocetObalu1,
CASE WHEN (CenaObalu1 IS NULL) THEN 0.0 ELSE CenaObalu1 END AS _CenaObalu1,
Obal2,
CASE WHEN (PocetObalu2 IS NULL) THEN 0.0 ELSE PocetObalu2 END AS _PocetObalu2,
CASE WHEN (CenaObalu2 IS NULL) THEN 0.0 ELSE CenaObalu2 END AS _CenaObalu2,
CASE WHEN (ZdrojovaCenaMJ IS NULL) THEN 0.0 ELSE ZdrojovaCenaMJ END,
SarzeIndex AS CenaMJxMnozstviMJVHalirich,
VetaDoklad AS CisloDokladu2,
DatabazeRadek AS TabulkaQQ01,
VetaRadek AS RadekQQ01,
DesetinnychMist AS SlevaOZ100xCena06,
UExpedient/100.0 AS SlevaOZ,
UDispecer AS CelkemSlevaOZVRadkuVHalirich,
SlevaOK,
CenaMJBezSlevy,
UPrepisovac AS CenaCelkemVRadkuVHalirich,
UOsoba AS BarvaZlutaProMlecka,
UAdmin AS CisloListu,
UVedouci AS StavArchivace,
ObjednanoMnozstvi AS DPCPuvodni,
ObjednanoCena AS DPCNova,
SerioveCislo AS VerzeProgramu,
SerioveCisloIndex AS VerzeProgramuCislo,
Sarze AS EAN,
CenaPalety AS DPCSku,
DPHPalety AS ReklamaceTyp,
DruhZbozi AS DenZDatumuZpracovani,
CenovaSkupina AS TypCeny,
HmotnostG AS HmotnostMJg,
HmotnostPaletyG AS MarzeDPC,
OdkazZbozi AS INI_CisloProdejny,
Skupina1 AS VerzeProgramuCislo2,
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Skupina2 AS VS,
Stav AS PocetOdblokovani,
BlokovaniOK AS NehlidatNulovouCenuDPCVychoziCenaVZ,
DatabazeDoklad,
DatabazeObrat,
VetaObrat,
CisloPartnera,
Jakost,
DatumNow,
DatumServer,
Vynos,
ZasobaMJ,
ZasobaKc,
Marze,
PV,
DruhDokladu,
TypDokladu,
CKOK,
StornoOK,
Auto,
URidic,
UZavoznik,
Soupis,
RL,
PC,
DatumDavky,
Barva,
ProtokolOShode,
UVyhotovil,
UDealer,
USkladnik,
UVychystavac,
UVychystavac2,
UPorizovac,
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UUzivatel,
UScaner,
UTransfer,
MarzeZeSKU,
TransferOK,
AutomatickyOK,
Egalizace1,
DPHObalu1,
Egalizace2,
DPHObalu2,
CisloPalety,
PocetPalet,
AkcniCenaOK,
Skupina,
BruttoHmotnostG,
TaraObalu,
VadaVObalu,
Priznak,
DatumVyroby,
DatumSpotreby,
RadekStornovanOK
FROM
XXGCY_R1

SQL - seznam řádků dokladu
SELECT
CisloDokladu,"AutoInc",CisloZbozi,MnozstviMJ,CenaMJ,
NazevZbozi,SerioveCisloIndex
FROM
// upravte pro konkretni tabulku
XX81Y_R1
WHERE
// upravte pro konkretni cislo dokladu
CisloDokladu=1
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21.40 SQL - Sortiment
SQL - Poslední pořadové číslo ccccc za sortiment S v čísle zboží zzSccccc
SELECT
Max(PoradoveCislo) AS MaxCislo,
Sortiment
FROM
(
SELECT
Cislo,
Cislo/1000000 AS Znacka,
MOD(Cislo,1000000)/100000 AS Sortiment,
MOD(Cislo,100000) AS PoradoveCislo
FROM
AG__Z201
ORDER BY
Cislo
) AS x
GROUP BY
Sortiment

21.41 SQL - Test duplicity zboží
SQL - Test duplicity zboží
SELECT
"AutoInc",Cislo,Nazev,ZasobaMJ,ZasobaKc,ZdrojovaCena,Cena01,Cena02,
ZmenaKod,ZmenaDatum,ZmenaDatumServer
FROM
HK__Z201
WHERE
Cislo IN
(
SELECT
Cislo
FROM
(
SELECT
*
FROM
(
SELECT
Count(Cislo) AS Pocet,
Cislo
FROM
HK__Z201
GROUP BY
Cislo
) AS x
WHERE
Pocet>1
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) AS xx
)
ORDER BY
Cislo

21.42 SQL - Test funkcí
FAQ - SQL pro test funkcí
pro NexusDB 3.02:
CREATE TABLE #test (nic integer);
INSERT INTO #test VALUES (0);
SELECT 1/3.0 FROM #test

21.43 SQL - Účetnictví
SQL - Účetní doklady za partnera nad 700.000 Kč
SELECT
*
FROM
(
SELECT
r.CisloPartnera,
h.JmenoPartnera,
h.ICO,
h.UcetPartnera,
r.Cislo,
r.Castka AS CastkaMDDALRadek,
h.Castka
FROM
(
SELECT
CisloPartnera,
Cislo,
Castka
FROM
(
SELECT
CisloPartnera,
Cislo,
SUM((CastkaMD+CastkaDAL)/2) AS Castka
FROM
HRD_UR11
GROUP BY
CisloPartnera,
Cislo
) AS x
WHERE
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(CisloPartnera<>0) AND
(Castka>699999.0)
ORDER BY
CisloPartnera,
Castka
) AS r, HRD_UH11 AS h
WHERE
(r.Cislo=h.Cislo)
) AS xxx
WHERE
Castka>699999.0

(132101Dal-132201MD) - (504/111MD + 119900MD) za strediska
SELECT
(
CASE WHEN
ABS(MD111)<0.0099
THEN
(Dal132101-MD132201) - (MD119900)
ELSE
(Dal132101-MD132201) - (MD504/MD111 + MD119900)
END
) AS Vysledek
FROM
(
SELECT
SUM ( CASE WHEN Ucet=132101 THEN CastkaDAL ELSE 0 END ) AS Dal132101,
SUM ( CASE WHEN Ucet=132201 THEN CastkaMD ELSE 0 END ) AS MD132201,
SUM ( CASE WHEN (Ucet>=504000) AND (Ucet<=504999) THEN CastkaMD ELSE 0
END ) AS MD504,
SUM ( CASE WHEN (Ucet>=111000) AND (Ucet<=111999) THEN CastkaMD ELSE 0
END ) AS MD111,
SUM ( CASE WHEN Ucet=119900 THEN CastkaMD ELSE 0 END ) AS MD119900
FROM
(
SELECT
Ucet,CastkaMD,CastkaDAL
FROM
HR7_UR11
WHERE
(Stredisko=763) AND
// parametr cislo strediska
(DatumDokladu_RRRRMMDD>=20070101) AND
// parametr datum dokladu
RRRRMMDD
(DatumDokladu_RRRRMMDD<=20070201)
) AS x1
) AS x2
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21.44 SQL - Zakladač
SQL pro pohyby zakladače
SELECT
CisloPartnera AS CisloUzivatele,
CisloZbozi,
PV,
MnozstviMJ,
CenaMJ,
URidic AS Pozice,
DatumDokladu AS DatumSpotreby,
DatumServer,
PC
FROM
HRZAZ_00
SQL pro informace o pozicích z tisku zakladače
SELECT
CisloZbozi0 AS CisloZbozi,
RPozice0 AS RPozice,
MnozsviMJ0 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby0 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi0<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi1 AS CisloZbozi,
RPozice1 AS RPozice,
MnozsviMJ1 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby1 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi1<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi2 AS CisloZbozi,
RPozice2 AS RPozice,
MnozsviMJ2 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby2 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi2<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi3 AS CisloZbozi,
RPozice3 AS RPozice,
MnozsviMJ3 AS MnozstviMJ,
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DatumSpotreby3 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi3<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi4 AS CisloZbozi,
RPozice4 AS RPozice,
MnozsviMJ4 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby4 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi4<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi5 AS CisloZbozi,
RPozice5 AS RPozice,
MnozsviMJ5 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby5 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi5<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi6 AS CisloZbozi,
RPozice6 AS RPozice,
MnozsviMJ6 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby6 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi6<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi7 AS CisloZbozi,
RPozice7 AS RPozice,
MnozsviMJ7 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby7 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi7<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi8 AS CisloZbozi,
RPozice8 AS RPozice,
MnozsviMJ8 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby8 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
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WHERE
CisloZbozi8<>0
UNION ALL
SELECT
CisloZbozi9 AS CisloZbozi,
RPozice9 AS RPozice,
MnozsviMJ9 AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby9 AS DatumSpotreby
FROM
____ZAPR
WHERE
CisloZbozi9<>0
Aktualni stav zakladace - co bylo prijato
SELECT
CisloZbozi,
TOSTRING(Cislo) AS RPozice,
MnozstviZbozi AS MnozstviMJ,
DatumSpotreby,
Skupina,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKdo
FROM
HR__ZZ01
ORDER BY
ZmenaDatumServer DESC

FAQ - SQL pro zakladač:
SELECT
Cislo,
(Cislo / 10000) AS Rada,
(MOD(Cislo,10000) / 1000) AS Patro,
(MOD(Cislo,1000) / 10) AS Pozice,
(MOD(Cislo,10)) AS Paleta,
Stav,
// 0=volna pozice, 99=obsazena pozice
Priorita,
Blokace,
Vyska,
PocetDruhuZbozi,
Nazev,
NazevASCII,
CisloZbozi,
MnozstviZbozi,
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DatumSpotreby,
DatumVyroby,
DatumZaskladneni,
Obal,
PocetObalu,
Egalizace,
Obal2,
PocetObalu2,
Egalizace2,
Skupina,
Cislo32,
Zkratka,
ZkratkaASCII,
Poznamka,
TrvanlivostDni,
TrvanlivostMesicu,
TrvanlivostRoku,
Dodavatel,
CarkovyKod,
Barva,
ZmenaDatum,
ZmenaDatumServer,
ZmenaKdo,
ZmenaKod,
ZmenaPC,
ZmenaPocet,
StavArchivace,
// zatim nepouzito
StavPrenosu,
// zatim nepouzito
"AutoInc"
FROM
HR__ZZ01

FAQ - SQL pro tisk zakladače:
SELECT
Cislo,
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CisloZbozi0,
DatumSpotreby0,
MJ0,
MnozsviMJ0,
NazevZbozi0,
RPozice0,
CisloZbozi1,
DatumSpotreby1,
MJ1,
MnozsviMJ1,
NazevZbozi1,
RPozice1,
CisloZbozi2,
DatumSpotreby2,
MJ2,
MnozsviMJ2,
NazevZbozi2,
RPozice2,
CisloZbozi3,
DatumSpotreby3,
MJ3,
MnozsviMJ3,
NazevZbozi3,
RPozice3,
CisloZbozi4,
DatumSpotreby4,
MJ4,
MnozsviMJ4,
NazevZbozi4,
RPozice4,
CisloZbozi5,
DatumSpotreby5,
MJ5,
MnozsviMJ5,
NazevZbozi5,
RPozice5,
CisloZbozi6,
DatumSpotreby6,
MJ6,
MnozsviMJ6,
NazevZbozi6,
RPozice6,
CisloZbozi7,
DatumSpotreby7,
MJ7,
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MnozsviMJ7,
NazevZbozi7,
RPozice7,
CisloZbozi8,
DatumSpotreby8,
MJ8,
MnozsviMJ8,
NazevZbozi8,
RPozice8,
CisloZbozi9,
DatumSpotreby9,
MJ9,
MnozsviMJ9,
NazevZbozi9,
RPozice9
FROM
____ZAPR

21.45 SQL - Zboží - Cena02
SQL - seznam zboží, u kterého je prodejní MO cena (Cena02) menší než ZdrojovaCena
SELECT
*
FROM
(
SELECT
Cislo,Nazev,ZdrojovaCena,Cena01,Cena02,ZasobaMJ,(ZdrojovaCena-Cena02) AS
Rozdil
FROM
// upravte pro konkretni agendu
XX__Z201
WHERE
ZdrojovaCena>Cena02
) AS a
ORDER BY
Rozdil DESC

21.46 SQL - Zboží - Cena03
SQL - seznam zboží s nenulovou cenou 03 - slevy
SELECT
Cislo,Nazev,ZdrojovaCena,Cena01,Cena02,Cena03,ZasobaMJ
FROM
// upravte pro konkretni agendu
XX__Z201
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WHERE
ABS(Cena03)>0.0099

21.47 Tabulky
===================================================
SQL - SQL dotazy
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: SQL_SYST
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST
Soubor: SQL_UZIV
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
Soubor: SQLUSYST
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
Soubor: SQLUUZIV
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
Soubor: SQL_SYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST - Pekárna
Soubor: SQL_UZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV - Pekárna
Soubor: SQLUSYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto - Pekárna
Soubor: SQLUUZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto - Pekárna
--------------------------------------------------Druh: SQL
Typ: SQL
Název: SQL
Soubor: S____SQL
Funkce: Servis / SQL / SQL dotaz - výběr / SYST
Soubor: _____SQL
Funkce: Servis / SQL / SQL dotaz - výběr / UŽIV
Soubor: S_HP_SQL
Funkce: Servis / SQL / SQL dotaz - výběr / SYST - pekárna
Soubor: __HP_SQL
Funkce: Servis / SQL / SQL dotaz - výběr / UŽIV - pekárna
===================================================

21.48 TxQuery
2000.05.11a / 12:00
02) SQL dotaz TxQuery
- doplnena podpora funkci jako v SQL #2
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Účetnictví

22.1 Banka
2002.06.14b / 16:00
01) Účetnictví
- Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka
- možnost definovat až 10 bankovních účtů s odpovídajícím účetním účtem platby

22.2 Banka - export
2014.04.12a / 00:00
001) Banka - Export ABO
- upraveno - soubor má příponu .KPC

2008.11.20a / 11:00
001) Export ABO kódu do banky
- název exportního souboru rozšířen o označení agendy:
ABO-KPC-HR.txt
ABO-KPC-HP.txt

2008.10.24a / 14:00
001) Export ABO do banky
- upraveno - v řádku 1 správně dosazen směrový kód banky z čísla bankovního účtu

2008.10.23b / 12:00
001) Servis / Konfigurace / 4. účto / Banka export/HP
- bankovní účet musí být zadán včetně směrového kódu - ve tvaru:
NNNNNN-NNNNNNNNNN/SSSS
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směrový kód banky není zadán samostatně, je odvozen z čísla
bankovního účtu
002) Export ABO do banky
- číslo účtu příkazce
- odstraní se z něj do generovaného ABO kódu (soubor KPC) /0800

2008.10.23a / 10:00
001) Servis / Konfigurace / 4. účto / Banka export/HP
- sjednoceno nastavení bankovního účtu
použito jen původní pole
Bankovní účet KBHRUSKA.TXT
platí pro účty 1-5

2008.10.08b / 14:00
001) KBHRUSKA.TXT - Úhrada do banky
- při zaškrtnutí pole C:\ v části ABO se soubor KBHRUSKA.TXT generuje do rootu C:\,
jinak do podadresáře \DATA
pro uživatele 112016 je pole implicitně zaškrtnuté a výstup se
generuje do adresáře C:\ a cesta k souboru je tedy
C:\KBHRUSKA.TXT

2008.10.08a / 12:00
001) ABO - Úhrada do banky
- upraveno generování souboru KPC s ABO formátem
- při zaškrtnutí pole C:\ se soubor ABO-KPC.txt generuje do rootu C:\,
jinak do podadresáře \DATA
pro uživatele 112016 je pole implicitně zaškrtnuté a výstup se
generuje do adresáře C:\ a cesta k souboru je tedy
C:\ABO-KPC.txt
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2008.10.07a / 08:00
001) ABO - Úhrada do banky
- upraveno generování souboru KPC s ABO formátem

2007.02.28a / 07:00
001) Úhrady - Export do banky v ABO formátu
- upraveno
- exportní soubor c:\DDMMRRRR.kpc

2006.10.30b / 16:00
001) Účetnictví - Export do banky
- do logového souboru c:\UHRADY.TXT se nakonec opíše soubor
c:\KBHRUSKA.TXT
002) Servis / Konfigurace / 4. Účto / Banka export/HP / Účet #1-5:
- doplněny parametry pro generování ABO/KPC exportního souboru
(přidělí banka):
Kód pobočky banky
Směrový kód banky
Zkrácený název organizace
Číslo komitenta
Počátek intervalu přidělených čísel účtů
Konec intervalu přidělených čísel účtů
Pevná část klíče
Jméno souboru KPC
- všechny údaje musí být před generováním vyplněny
003) Účetnictví - Export do banky - ABO
- je nutné zadat:
- Datum kódu
- Tajná část kódu
- Pořadové číslo souboru
- Jméno souboru
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a
- Datum úhrady
- pro zvolený bankovní účet musí být v konfiguraci nastaveny
všechny parametry

2005.04.07a / 19:00
01) Export do HVB Bank
- pokud je číslo účtu příkazce kratší než 10 míst, musí být zleva
doplněno nulami na celkovou délku 10 míst (v konfiguraci)
- pokud je číslo účtu příjemce delší nez 10 míst, část zleva
se automaticky použije jako předčíslí tak, aby počet míst čísla účtu
zůstal 10

2005.04.05f / 18:00
01) HVB Bank
- Servis / Konfigurace / Banka export/HP / HVB Bank
- nastaví se následující parametry:
- Banka
- Pobočka
- Účet:
- Předčíslí
- Číslo účtu
- Směrový kód
- Typ platebního styku:
11 - převod
32 - inkaso
01 - urgentní převod
42 - urgentní inkaso
- Název příkazce
- Soubor *.CFD
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Platby/Úhrady / Úhrady (Export do banky/HP)
- doplněna volba HVB
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- funkce HVB
- Oprávnění 8225 UBANO - Export do HVB Bank
- vygeneruje soubor *.CFD do HVB Bank
- kontroluje se správnost parametrů v konfiguraci
- Účetnictví / Účetnictví (Podvojné účetnictví) / Účetní doklady + Účetní doklady minulých let
- doplněna volba úhrady z HVB

2004.09.12b / 21:00
04) Účetnictví / Export do banky
- doplněno generování a tisk hromadného příkazu k úhradě (HP)
- při opakovaném spuštění se nabídne k tisku poslední generovaný HP

2003.02.07a / 11:00
01) Účetnictví
- specifický symbol je již od začátku správně přenášen do
exportního souboru do banky

2002.07.23a / 07:00
01) Účetnictví
- Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka export
- je možné definovat 5 různých účtů pro export do KBHRUSKA.TXT

2002.06.20a / 02:00
01) Účetnictví
- export do KBHRUSKA.TXT
- vybírejte a exportujte ještě zatím pro oba 2 účty samostatně
pro KB musí být v Banka / export uveden bankovní účet tak, jak má být v KBHRUSKA.TXT,
např. 196361160277/0100
a musí být doplněn implicitním KS
- pro Union banku proveďte export až po odeslání KBHRUSKA.TXT - bude ještě
proveden do stejného souboru
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2002.06.16a / 23:00
01) Účetnictví
- Servis / Konfigurace / ÚČTO 3 / Banka export
parametry:
KS implicitní ... implicitní konstantní symbol, pokud není zadán v saldokontním dokladu
Bankovní účet KBHRUSKA.TXT ... včetně /xxxx (kódu banky)

22.3 Banka - import
2017.06.01a / 00:00
002) Účetnictví - Import z banky
- doplněno 19 nových přečíslování Unicredit Bank

2017.01.24a / 00:00
003) Hruška / Hruška / Banka / HRr_UH15 - zaúčtování MO / GPC
Hruška / Hruška / Banka / HRr_UH15 - zaúčtování MO / VYP
místo účtu 261333 použit účet 261111 - v obou případech lze nastavit
v poli vedle funkce

2016.05.11a / 06:00
001) Účetnictví
- účet 261111 změněn na 261333 ve všech případech

2015.08.24a / 00:00
001) Účetnictví - Import z banky
- doplněno 24 nových přečíslování Unicredit Bank

2014.09.30b / 01:00
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001) Banka - Platby / Import *.GPC
- pod tlačítkem funkce doplněna volba datumu výpisu

2014.04.12a / 00:00
002) Banka - Import GPC z RB pro HP
- upraveno pro agendu HP - účet RB se spolu se saldokontním účtem doplní do konfigurace 4. Účto
do seznamu bankovních účtů

2014.04.11a / 00:00
001) Banka - Import GPC
- upraveno

2009.01.20a / 09:00
001) Účetnictví - Banka - Import GPC + VYP souboru
- upraveno nastavení datumu výpisu

2009.01.19b / 18:00
002) Účetnictví - Banka - Import VYP souboru
- doplněno logování o datum a číslo výpisu

2009.01.19a / 16:00
002) Účetnictví - Banka - Import GPC souboru
- doplněno logování o datum a číslo výpisu

2005.06.16a / 10:00
02) Účetnictví
- import HVB bank
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- správně se dosadí saldokontní účet platby i datum platby bez času

2005.06.14e / 17:00
01) Účetnictví - import výpisů z HVB Bank (*.STA)
- v Servis / Konfigurace / Účto / Bankovní účty doplněno pole účet platby HVB bank
- Banka Import / Platby automaticky (Import z banky)
- doplněna funkce Import *.STA

2002.09.04a / 07:00
01) Účetnictví
- datum výpisu - je-li menší než minimální datum, převezme se minimální datum

2002.06.20b / 15:00
01) Účetnictví
- import plateb
- doplněn import *.GPC souboru
- v Konfigurace / Banka import nastavte jako bankovni ucet 2261159406 a odpovidajici ucet
221.xxx.

2002.06.20a / 02:00
01) Účetnictví
- import *.VYP souboru
- v Banka / import
musí být uveden bankovní účet tak, jak je v souboru *.VYP, t.j. např. 19-6361160277
a musí vedle něj být uveden účetní účet banky

22.4

Částka v cizí měně
2006.10.11a / 10:00
004) Částka v cizí měně
- interně se v tabulce ukládá i v celočíselném poli CiselnaRada
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pro možnost vyhledání se zadanou tolerancí

22.5 Číselník středisek
2012.01.27b / 15:00
002) Účetnictví / Číselník středisek
- doplněno textové pole (Cislo32) a sloupec UNICREDIT pro zadání čísla
provozovny banky UNICREDIT ve tvaru 15251xxx a algoritmus pro převod
na číslo střediska pro uživatele 112016
- v záložce Nastavení doplněna funkce s oprávněním pro uživatele 112016:
8793 Účetnictví / Číselník středisek - Nastavení UNICREDIT
tuto funkci jednorázově spustě pro aktuální nastavení, nová střediska
se potom již nastaví ručně

Číselník středisek
V panelu Číselník středisek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých středisek a jejich slovní
výstižné označení. Účtování nákladů a výnosů na vrub či ve prospěch jednotlivých středisek nastavíme v
konfiguraci zatrhnutím příslušného políčka.

Číselník středisek
V panelu Číselník středisek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých středisek a jejich slovní
výstižné označení.
Účtování nákladů a výnosů na vrub či ve prospěch jednotlivých středisek nastavíme v konfiguraci
zatrhnutím příslušného políčka:

22.6 Číselník typů dokladů
2015.07.13a / 00:00
001) Upravena práce s tabulkou UQ00/UQ99 - Číselník typů účetních dokladů
- upraveno

2015.07.10a / 00:00
003) Upravena práce s tabulkou UQ00/UQ99 - Číselník typů účetních dokladů - na maloobchodě/POS - v
manasNX.exe
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- v manas7.exe a manasPOSnx.exe tyto tabulky nejsou použity

2014.12.02a / 00:00 BETA
001) Účetnictví / Číselník typů dokladů
- zcela vpravo doplněno 6 sloupců pro import deníku dokladů s DPH 10% od 1.1.2015
I-Z10-MD ... pole: D_DPH_11
I-Z10-DAL ... pole: D_DPH_12
I-Z10-DPH ... pole: D_DPH_13
I-D10-MD ... pole: D_DPH_14
I-D10-DAL ... pole: D_DPH_15
I-D10-DPH ... pole: D_DPH_16
nastavte před prvním importem deníku dokladů obdobně jako pro ostatní sazby DPH

2012.03.01a / 16:00
001) Účetnictví / Číselník typů dokladů
- upraven Tisk a Export SQL

2004.07.09d / 22:00
03) Účetnictví / Číselník typů dokladů
- doplněno 6 polí pro samostatný import obalů v deníku dokladů
před importem nutno doplnit
IObalZMD ... účet pro základ daně
IObalZDAL
IObalDMD ... účet pro daň
IObalDDAL
IObalZDPH ... řádek DPH
IObalZDPH

Číselník typů dokladů
V číselníku typů dokladů jsou nastaveny jednotlivé typy dokladů z hlediska účetnictví, tj. účetního
pohybu.
Problematika evidence daně z přidané hodnoty je řešena prostřednictvím kódů zadaných přímo do řádku
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účetního dokladu (viz číselník DPH) a není vázána na typ dokladu. V číselníku typů dokladů je proto
nutno zadat pouze rozlišení typů dokladů z hlediska účetního (jednotlivé „účetní řady") – pokladní
doklady výdajové a příjmové (případně více pokladen), faktury přijaté a vydané, vnitřní zúčtování, bankovní
výpisy v závislosti na počtu bankovních účtů atd..
Pole číselníku typů dokladů slouží k charakterizování jednotlivých dokladů podle druhu účetního pohybu
a k nastavení případných hodnot pro import dokladů z jiných modulů programu manas. K tomu slouží
následující pole:Číslo - zde zadáme libovolný jedno až čtyřciferný číselný kód pro každý námi zvolený
typ dokladu
Název - jasný a srozumitelný název, který charakterizuje typ účetního pohybu a přebírá se spolu s
číslem typu dokladu po zaúčtování do hlavičky účetního doklad
Číselná řada - zde je možno nastavit předčíslí číselné řady při pořizování daného typu dokladu, např.
20030000 pro typ dokladu 1 - příjem do pokladny, při číslování je pak struktura čísla dokladu následující:
001/20030001, 20030002 atd.
Saldo - pouze u saldokontních typů dokladů zadáme hodnotu 1 (-1) u přijatých faktur a 2 (-2) u faktur
vydaných – záporná hodnota je použita pro dobropisy přijaté či vydané.
Středisko Předmět operace - libovolný textový řetězec zde zadaný se při zvolení typu dokladu v účetnictví doplní do
pole „předmět operace" v hlavičce účetního dokladu a je možno k němu cokoliv dopsat na doplnění a
upřesnění
Další pole - jejichž označení začíná písmenem I slouží k nastavení účtů z účtové osnovy, na něž se při
importu dokladů z jiných modulů programu MANAS zaúčtují jednotlivé částky. Je nutno nastavit účet pro
celkovou částku, základ 5 a 19 %, daň 5 a 19 % (respektive základní a snížená sazba DPH dle
platného zákona o DPH) a zaokrouhlení včetně rozlišení strany účtu MD nebo Dal pro zaúčtování. Další
pole obsahující v názvu DPH slouží k zadání kódu DPH opět pro zaúčtování importovaných dokladů z
jiných modulů programu. Číselník typů dokladů obsahuje všechny údaje o každém typu dokladu v
jednom řádku.

Číselník typů dokladů
V číselníku typů dokladů jsou nastaveny jednotlivé typy dokladů z hlediska účetnictví, tj. účetního
pohybu. Ve starší verzi účetnictví (MIS97) bylo nutno podrobnější rozlišení v rámci jednoho účetního
pohybu (např. příjem hotovosti do pokladny) více typy dokladů v návaznosti na DPH (výdej z pokladny
„nedaňový" – např. převod hotovosti na BU, zaplacené zálohy, hotovostní úhrada dříve saldokontně
zaúčtovaných daňových dokladů, hotovostní nákup od neplátců … a výdej „daňový" ve smyslu DPH, tj.
daňové doklady placené ihned po vystavení v hotovosti, platba zjednodušených daňových dokladů).
V nové verzi účetnictví manas je problematika evidence daně z přidané hodnoty vyřešena jednodušeji,
evidence probíhá na základě kódů zadaných přímo do řádku účetního dokladu (viz číselník DPH) a není
vázána na typ dokladu. V číselníku typů dokladů je proto nutno zadat pouze rozlišení typů dokladů z
hlediska účetního (jednotlivé „účetní řady") – pokladní doklady výdajové a příjmové (případně více
pokladen), faktury přijaté a vydané, vnitřní zúčtování, bankovní výpisy v závislosti na počtu bankovních
účtů atd..
Pole číselníku typů dokladů slouží k charakterizování jednotlivých dokladů podle druhu účetního pohybu
a k nastavení případných hodnot pro import dokladů z jiných modulů programu manas. K tomu slouží
následující pole:
Číslo - zde zadáme libovolný jedno až čtyřciferný číselný kód pro každý námi zvolený typ dokladu
Název - jasný a srozumitelný název, který charakterizuje typ účetního pohybu a přebírá se spolu s
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číslem typu dokladu po zaúčtování do hlavičky účetního doklad
Číselná řada - zde je možno nastavit předčíslí číselné řady při pořizování daného typu dokladu, např.
20030000 pro typ dokladu 1 - příjem do pokladny, při číslování je pak struktura čísla dokladu následující:
001/20030001, 20030002 atd.
Saldo - pouze u saldokontních typů dokladů zadáme hodnotu 1 (-1) u přijatých faktur a 2 (-2) u faktur
vydaných – záporná hodnota je použita pro dobropisy přijaté či vydané.
Středisko Předmět operace - libovolný textový řetězec zde zadaný se při zvolení typu dokladu v účetnictví doplní do
pole „předmět operace" v hlavičce účetního dokladu a je možno k němu cokoliv dopsat na doplnění a
upřesnění
Další pole - jejichž označení začíná písmenem I slouží k nastavení účtů z účtové osnovy, na něž se při
importu dokladů z jiných modulů programu MANAS zaúčtují jednotlivé částky. Je nutno nastavit účet pro
celkovou částku, základ 5 a 19 %, daň 5 a 19 % (respektive základní a snížená sazba DPH dle
platného zákona o DPH) a zaokrouhlení včetně rozlišení strany účtu MD nebo Dal pro zaúčtování. Další
pole obsahující v názvu DPH slouží k zadání kódu DPH opět pro zaúčtování importovaných dokladů z
jiných modulů programu.
Číselník typů dokladů obsahuje všechny údaje o každém typu dokladu v jednom dlouhém řádku, níže
jsou první dva řádky číselníku postupně nasnímány:

22.7 Číselník zakázek
Číselník zakázek
V panelu Číselník zakázek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých zakázek a jejich slovní
výstižné označení. Do pole Poznámka můžeme napsat údaj blíže charakterizující danou zakázku.

Číselník zakázek
V panelu Číselník zakázek zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých zakázek a jejich slovní
výstižné označení.
Do pole Poznámka můžeme napsat údaj blíže charakterizující danou zakázku.

22.8 Číselníky
Číselníky
Číselníky usnadňují práci s programem, slouží k doplňování opakujících se údajů a přizpůsobení
vlastností programu potřebám firmy. Jejich použití není povinné, v každém poli lze hodnoty zadat přímo z
klávesnice.
Účetnictví využívá v aktuální verzi data z následujících číselníků:
1.
Účtová osnova
2.
Číselník typů dokladů
3.
Číselník středisek
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Číselník zakázek
Číselník DPH

Další číselníky jsou používány jako pomocné nebo byly využívány ve starších verzích účetnictví:
1.
Účtová osnova vzorová 2002
2.
Účtová osnova vzorová 2003
3.
Účtová osnova vzorová 2004
4.
Účtová osnova vzorová 2005/6/7
5.
Účtová osnova vzorová NO
6.
Číselník DPH - základ
7.
Číselník DPH - 343.xxx
Každý číselník (seznam) má nahoře vodorovnou lištu s uvedením názvů položek databáze (sloupců
číselníku) a vlevo potom svislou lištu. Kliknutím na svislou lištu vedle požadovaného řádku nebo na
libovolné pole (sloupec) vybraného řádku označíme zvolený řádek (položku číselníku, seznamu). Ve
svislé liště vedle zvoleného řádku se objeví šipka, která ukazuje na označený řádek a zvolené pole v
řádku se barevně odliší.
Pohyb po větách číselníku
K pohybu po jednotlivých větách (řádcích) číselníku můžeme zvolit několik způsobů. Můžeme využít
tlačítka umístěná nad seznamem vět číselníku, pohyb umožňují rovněž kurzorové klávesy (šipka nahoru
a dolů) na klávesnici počítače, do libovolného pole zvolené věty lze rovněž umístit kurzor myši.
Požadovanou větu poté otevřeme buď kliknutím na tlačítko Opravit nebo dvojklikem myší na libovolném
poli zvolené věty nebo potvrzením klávesou Enter při umístění kurzoru na libovolném poli požadované
věty.
Editace vět číselníku
Způsob doplňování a úprav údajů v číselnících se liší podle typu číselníků. Méně obsažné číselníky (typy
dokladů, střediska, zakázky atd.) se otevřou na monitoru v podobě tabulky, údaje charakteristické pro
jednotlivé věty číselníku jsou obsahem řádků tabulky a doplňují se přímo do těchto řádků.
V horní části má každý číselník vodorovnou lištu s označením položek databáze (jednotlivých sloupců),
levá svislá lišta slouží k označení jednotlivých řádků seznamu, vpravo je umístěna svislá posuvná lišta
pro pohyb po databázi. K pohybu po databázi můžete použít také myš nebo kurzorové klávesy na
klávesnici.
Nad lištou vlevo jsou umístěna další funkční tlačítka, první čtyři zleva jsou určena pro pohyb po databázi,
další slouží k editaci číselníku.
Po stisku tlačítka + se otevře prázdný řádek v databázi, do něhož můžeme zadat novou větu a vyplnit
všechny potřebné údaje,
tlačítko - slouží k odstranění řádku (věty) z databáze. Další tlačítka jsou určena k potvrzení změněných
údajů v jednotlivých řádcích databáze.
Práci s číselníkem ukončíme kliknutím na nápis Konec v levém horním rohu okna nebo stiskem klávesy
Esc.
Výběr z číselníků při práci s programem
Většinu číselníků lze vyvolat při pořizování dokladů buď pomocí tlačítka v pravé části zadávaného pole tři tečky nebo šipka, nebo klávesou F9 či F10. Po zvolení příslušného číselníku (seznamu) při práci s
programem se objeví okno obsahující některé řádky číselníku. Po jednotlivých řádcích se pohybujeme
buď myší, šipkami z klávesnice nebo zadáme na klávesnici počáteční písmena nebo číslice hledané
položky číselníku (podle zvoleného druhu třídění). Zadaný hledaný řetězec se vypisuje do pole nad řádky
číselníku a zároveň se podle něj omezuje výběr vět v číselníku. Ve všech výběrech lze pomoci klaves
<Ctrl>+<C> zrušit doposud zadaný řetězec.
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Kurzor v seznamu automaticky skáče na první řádek (větu) vyhovující zadaným znakům, správně
vybranou hodnotu převezmeme do dokladu potvrzením klávesou Enter.

Číselníky v účetnictví
usnadňují práci s programem, jejich použití není povinné, v každém poli lze hodnoty zadat přímo z
klávesnice.
Číselník otevřeme několika způsoby, které jsou popsány v kapitole Práce s číselníky.
Pouze v účetnictví jsou využívána data z následujících číselníků:
Účtová osnova
Střediska
Typy dokladů
Typy DPH EU
Zakázky

22.9 Data
2002.07.01d / 19:00
01) Účetnictví
- v tabulkách UH11/UH12 je nutné ručně doplnit indexy:
CisloPartnera2 = CisloPartnera + Neuhrazeno
ICO2 = ICO + Neuhrazeno

2002.06.10d / 23:00
02) Upraven název účetních tabulek:
aar_UDP4 ... typy DPH
aar_UDP5 ... typy DPH 343.xxx
aar_UH13 ... hlavičky účetních dokladů - aktuální rok - změněno
aar_UH14 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok - změněno
aar_UR13 ... řádky účetních dokladů - aktuální rok - změněno
aar_UR14 ... řádky účetních dokladů - minulý rok - změněno

22.10 Doklady
2011.01.10a / 13:00
001) Restaurační systém
- pro doklady vystavené před 1.11.2010 se nastaví správné provázání řádků dokladu,
aby mohly být starší doklady prohlíženy

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Účetnictví

2731

po ukončení práce se staršími doklady před 1.11.2010 doporučujeme pomocí
Esc návrat na Pracovní plochu programu

Doklady
Všechna data jsou do programu vkládána prostřednictvím účetních dokladů. Doklady se ukládají v
databázích dokladů (účetní doklady, doklady minulých let) a všechna data na nich uvedená vstupují do
dalšího zpracování. Každý doklad obsahuje hlavičku dokladu a jednotlivé řádky. Program pracuje s
jednou centrální databází dokladů, tj. všechny doklady se zadávají přímo do databáze účetních dokladů
(ručně, prostřednictvím importu pokud byly pořízeny jinými moduly ekonomického systému manas nebo
se vytvoří automaticky při zadávání plateb saldokontních dokladů prostřednictvím modulu platby) - faktury
přijaté, vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy - a z této databáze jsou následně generovány
tematicky zaměřené sestavy (faktury přijaté a vydané...). Způsob práce s dokladem v účetnictví je dán
typem dokladu. Typ dokladu zvolíme z číselníku nebo zadáme přímo při zadávání hlavičky dokladu.
Hlavička dokladu obsahuje údaje potřebné pro další zpracování dat z dokladu v účetnictví, saldokontu,
evidenci DPH, evidenci středisek, zakázek atd..
Vlastní zaúčtování částek z dokladu se děje na jednotlivých řádcích dokladu, jejichž počet je maximálně
999 na jednom dokladu.
Podrobněji se problematice pořizování dokladů a práci s nimi věnujeme v kapitolách:
Účetní doklady
Pořízení dokladu
Oprava dokladu
Import dokladů

22.11 Doklady minulých let
2006.01.06a / 12:00
002) Účetnictví - Doklady minulách let
- nastaví se automaticky číslování dokladů ručně

22.12 Filtr řádků účetních dokladů
2007.01.11a / 19:00
003) Filtr řádků účetních dokladů
- upraveno pro případ, že filtr vrátí prázdný výsledek

2005.11.11a / 20:00
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001) Účetnictví
- Filtr řádků účetních dokladů složený
- doplněno omezení podle řetězce:
404 - CisloDokladu / Fulltext
405 - Poznamka / Fulltext
406 - VS / Fulltext
407 - ZakazkaEGP / Fulltext

2002.12.10b / 14:00
01) Účetnictví
- Filtr řádků účetních dokladů / Tisk
- účty <100000 mají úvodní nulu
- přeskupeny sloupce:
TypD, Doklad, Číslo dokladu, Předmět operace, Účet, Částka MD Kč, Částka DAL Kč,
Střed, DPH, Datum D., DUZP, Řádek
- částky MD a DAL formátovány
- doplněn součet MD a DAL

2002.11.20b / 09:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Filtr řádků účetních dokladů - složený
- po Esc bez definice filtru je výsledek prázdný

2002.11.20a / 07:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Filtr řádků účetních dokladů - složený
- lze postupně definovat jednu nebo několik omezujících podmínek na
řádky účetních dokladů s možností tisku vybraných řádků

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Účetnictví

2733

2002.06.15a / 10:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Filtr řádků účetních dokladů
100 - Účet 343.xxx
200 - Barva
201 - BlobMemoStav
202 - Blokovani
203 - Cislo
204 - CisloPartnera
205 - Cinnost
206 - DatumDokladu_RRRRMMDD
207 - DatumUskZdPl_RRRRMM
208 - DPH
209 - Radek
210 - Stav
211 - Stredisko
212 - TypDokladu
213 - Ucet
214 - Zakazka
215 - Znacka
216 - Zruseno
300 - CastkaDAL
301 - CastkaMD
400 - CisloDokladu
401 - Poznamka
402 - VS
403 - ZakazkaEGP

Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
Touto funkcí se aktivuje jednoduchý filtr pro omezení výběru řádků z dokladů podle jednoho z mnoha
kritérií. Řádky účetních dokladů jsou řazeny sestupně, tj. opačným způsobem než v databázi účetních
dokladů, zcela nahoře jsou umístěny řádky prvního dokladu, další jsou umístěny níže.
Funkce Filtr řádků účetních dokladů slouží k výběru řádků dokladů pouze podle jednoho kritéria,
můžeme zvolit pouze jednu možnost z nabídky v libovolné záložce. Jednotlivá pole řádku účetního
dokladu jsou rozdělena podle svého charakteru do tří skupin: celé číslo, reálné číslo a řetězec.
Označíme námi vybrané kritérium pro výběr řádků dokladů (pole účetního dokladu), v horní části okna
zadáme minimální a maximální hodnotu vybraného pole a aktivujeme tlačítko Zapni filtr. Nyní tabulka
"Seznam řádků účetních dokladů" obsahuje pouze řádky odpovídající zadanému kritériu a tlačítko má
popis "Filtr dokladů / zapnut". Výběr zrušíme aktivací tohoto tlačítka a poté zvolením funkce "Vypni filtr".

Filtr řádků účetních dokladů - složený
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2734

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Tato funkce umožní vybrat z řádků účetních dokladů ty, které vyhoví několika postupně zadávaným
kritériím. V panelu funkce zvolíme tlačítko "Přidej filtr", vybereme některé z omezujících kritérií a
klikneme na tlačítko "Zapni filtr".
Poté můžeme opakovaně zvolit tlačítko "Přidej filtr" a zadat omezující hodnoty u jiného kritéria a tím
podstatně zúžit výběr. Složený filtr řádků účetních dokladů funguje na stejném principu jako složený filtr
účetních dokladů.

Filtr řádků účetních dokladů - složený
nám umožní vybrat z řádků účetních dokladů ty, které vyhoví několika postupně zadávaným kritériím. V
panelu funkce zvolíme tlačítko "Přidej filtr"
vybereme některé z omezujících kritérií a klikneme na tlačítko "Zapni filtr"
Poté opět můžeme zvolit tlačítko "Přidej filtr" a zadat omezující hodnoty u jiného kritéria a tím podstatně
zúžit výběr. Složený filtr řádků účetních dokladů funguje na stejném principu jako složený filtr účetních
dokladů.

22.13 Filtr složený
2005.11.10c / 12:00
001) Účetnictví
- seznam účetních dokladů / Filtr složený
- doplněno omezení podle řetězce:
405 - JmenoPartnera
406 - UcetPartnera
407 - PredmetOperace
408 - KS
409 - SS
410 - Mena
411 - CisloDokladu / Fulltext
412 - ParovaciSymbol / Fulltext
413 - Poznamka / Fulltext
414 - VS / Fulltext
415 - ZakazkaEGP / Fulltext
416 - JmenoPartnera / Fulltext
417 - UcetPartnera / Fulltext
418 - PredmetOperace / Fulltext
419 - KS / Fulltext
420 - SS / Fulltext
421 - Mena / Fulltext
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2002.11.20b / 09:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Podvojné účetnictví / Účetní doklady / Filtr složený
- lze postupně definovat jednu nebo několik omezujících podmínek na
účetní doklady s možností tisku vybraných dokladů
- po Esc bez definice filtru je výsledek prázdný

22.14 Filtr účetních dokladů
2007.12.22b / 21:00
001) Seznam účetních dokladů - Filtr podle Čísla partnera - verze NexusDB
- Filtr 207 - upraveno pro použití indexu CisloPartnera2, ten je složen z pole
CisloPartnera a Neuhrazeno
- index podle CisloPartnera je možné v EM doplnit např.:
drop index if exists hr7_uh11.cislopartnera;
create index cislopartnera on hr7_uh11 (cislopartnera);
pro tento index doplněn Filtr 207 - CisloPartnera (vpravo dole)

2006.12.08a / 18:00
003) Filtr účetních dokladů
po doplnění indexů v EM (NexusDB2):
drop index if exists hr6_uh11.ICO;
create index ICO on hr6_uh11 (ICO);
drop index if exists hr6_uh11.HIZ3;
create index HIZ3 on hr6_uh11 (HIZ,JmenoPartnera locale 1029 ignore
case,DatumSplatnosti_RRRRMMDD);
místo hr6 použijte aar - agenda + znak roku
je možné filtrovat podle pole ICO a podle jména partnera neuhrazené
saldokontní doklady

2005.11.11a / 20:00
003) Filtr účetních dokladů
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- řádky lze prohlížet po Enter nebo dvojkliku na dokladu v seznamu dokladů

2005.06.30a / 00:00
015) Účetní doklady
- při zapnutém filtru není možné použít funkce Nový doklad a Oprava hlavičky

2005.06.16a / 10:00
02) Účetnictví
- filtr dokladů - pokud hledaný údaj neexistuje, po vypnutí filtru se opět
zobrazí seznam účetních dokladů

2003.02.07a / 11:00
01) Účetnictví
- upraven filtr účetních dokladů podle začátečního písmene
názvu partnera

2002.12.10b / 14:00
01) Účetnictví
- Filtr účetních dokladů / Tisk
- částky SumaMD, Částka, Neuhrazeno formátovány
- doplněn součet SumaMD, Částka, Neuhrazeno

2002.08.23a / 08:00
01) Účetnictví
- Filtry - stačí zadat hodnotu do levého pole

2002.06.18d / 23:00
01) Účetnictví
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- filtr dokladů:
100 - doklady k úhradě
101 - A - doklady k úhradě
102 - B - doklady k úhradě
103 - C - doklady k úhradě
104 - D - doklady k úhradě
105 - E - doklady k úhradě
106 - F - doklady k úhradě
107 - G - doklady k úhradě
108 - H - doklady k úhradě
109 - I - doklady k úhradě
110 - J - doklady k úhradě
111 - K - doklady k úhradě
112 - L - doklady k úhradě
113 - M - doklady k úhradě
114 - N - doklady k úhradě
115 - O - doklady k úhradě
116 - P - doklady k úhradě
117 - Q - doklady k úhradě
118 - R - doklady k úhradě
119 - S - doklady k úhradě
120 - T - doklady k úhradě
121 - U - doklady k úhradě
122 - V - doklady k úhradě
123 - W - doklady k úhradě
124 - X - doklady k úhradě
125 - Y - doklady k úhradě
126 - Z - doklady k úhradě
127 - CH - doklady k úhradě

2002.06.15a / 10:00
01) Účetnictví
- seznam účetních dokladů - lze přímo filtrovat podle věty účetního dokladu

2002.06.14c / 23:00
01) Účetnictví
- Filtr účetních dokladů - zrychleny a doplněny:
100 - doklady určené k úhradě - HIZ=99
200 - Barva
201 - BlobMemoStav
202 - Blokovani
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203 - Cinnost
204 - CiselnaRada
225 - Cislo
206 - CisloBankovnihoVypisu
207 - CisloPartnera
208 - DatumDokladu_RRRRMMDD
209 - DatumSplatnosti_RRRRMMDD
210 - DatumUskZdPl_RRRRMM
211 - DatumUskutecneniUP_RRRRMMDD
212 - DatumVyhotoveniUD_RRRRMMDD
213 - Davka
214 - HIZ
215 - HP
216 - ICO
217 - Penale
218 - Sparovano
219 - Stav
220 - Stredisko
221 - TypDokladu
222 - Upominka
223 - Zakazka
224 - ZP
225 - Znacka
226 - Zruseno
300 - Castka
301 - Neuhrazeno
302 - ParovaciSymbol
303 - SumaDAL
304 - SumaMD
400 - CisloDokladu
401 - ParovaciSymbol
402 - Poznamka
403 - VS
404 - ZakazkaEGP

Filtry
Filtry slouží ke kontrole zadávaných dat a k výběru dat podle zadaných omezujících kritérií.
Jednoduchý filtr - vybíráme podle jednoho kritéria
Složený filtr - kritéria pro výběr můžeme zadávat postupně a tím výběr stále více zužovat

Filtr řádků účetních dokladů
aktivuje jednoduchý filtr pro omezení výběru řádků z dokladů podle různých kritérií. Řádky účetních
dokladů jsou řazeny sestupně, tj. opačným způsobem než v databázi účetních dokladů, zcela nahoře
jsou umístěny řádky prvního dokladu, další jsou umístěny níže:
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Funkce Filtr řádků účetních dokladů slouží k výběru řádků dokladů pouze podle jednoho kritéria,
můžeme zvolit pouze jednu možnost z nabídky v libovolné záložce. Jednotlivá pole řádku účetního
dokladu jsou rozdělena podle svého charakteru do tří skupin: celé číslo, reálné číslo a řetězec.
Označíme námi vybrané kritérium pro výběr řádků dokladů (pole účetního dokladu), v horní části okna
zadáme minimální a maximální hodnotu vybraného pole a aktivujeme tlačítko Zapni filtr. Nyní tabulka
"Seznam řádků účetních dokladů" obsahuje pouze řádky odpovídající zadanému kritériu a tlačítko má
popis "Filtr dokladů / zapnut". Výběr zrušíme aktivací tohoto tlačítka a poté zvolením funkce "Vypni filtr".
Na obrázku je zvoleno třídění podle datumu dokladu a zadán interval od 2.1.2004 do 31.1.2004.

22.15 HIZ
2002.06.28a / 09:00
01) Účetnictví
- ve všech funkcích se nastavuje HIZ na 99 pouze tehdy, pokud neměl hodnotu 97/98/99

2002.06.16a / 23:00
01) Účetnictví
- výstup do banky v souboru C:\KBHRUSKA.TXT
- význam pole HIZ:
- 99 - závazek určený k úhradě
98 - zařazeno do tabulky úhrad
97 - odesláno do souboru KBHRUSKA.TXT

22.16 Hlavička
2011.06.08a / 09:00
001) Hlavička účetního dokladu
- doplněno pole
Kód Následné SH

22.17 Import
2002.06.14c / 23:00
01) Účetnictví
- Servis / Data / Import dat / Účetnictví
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- funkce Hruška - jméno partnera + doklady k úhradě
- pro tabulku hlaviček úč. dokladů + hlaviček úč. dokladů minulých let
- před spuštěním funkce zaarchivujte tabulky ????UH11.FF2 a ????UH12.FF2
- doplní chybějící jméno partnera z číselníku partnerů
- od indexovaného pole HIZ doplní 99 pro doklady určené k úhradě
1) neuhrazené (Neuhrazeno >0.0099)
a současně
2) nebyly už zahrnuty do úhrady (HP=0)
a současně
3) ZP=1 (závazek) nebo 11 (jiný závazek) nebo -2 (pohledávka) nebo -12 (jiná pohledávka)
a současně
4) HIZ=0 (zatím nebylo doplněno)

Import dokladů
Výdajové doklady pořízené v modulu Sklad, tj. vydané daňové doklady, dobropisy, doklady za hotové
případně dávkové faktury a další výdajové doklady lze importovat do účetnictví včetně zaúčtování dokladu.
Je nutno dodržet několik základních kroků:
1. V konfiguraci účetnictví
(Konfigurace - Účto - Import deníku) je nutno nastavit pro jednotlivé druhy dokladů číselné kódy typů
dokladů pro import do účetnictví. Máme-li tedy například typ dokladu "Vydaná faktura" označen číslem
"10", doplníme toto číselné označení do konfigurace. Musíme vyplnit typy dokladů pouze u těch dokladů,
které opravdu pořizujeme, ostatní pole mohou zůstat prázdná - nulová.
2. V číselníku typů dokladů
musí být pro typy dokladů používané při importu nastaveno zaúčtování jednotlivých částek dokladu. Do
jednotlivých sloupců číselníku typů dokladu zadáme číselné označení účtů účtové osnovy, na něž se
budou částky podle svého druhu při importu účtovat. Podrobněji popsáno v kapitole Číselníky v účetnictví
- Typy dokladů.
3. V modulu Sklad
je nutno otevřít seznam vystavených dokladů (faktur, hotovostních dokladů) a vytvořit deník dokladů za
požadovaný den nebo více dnů (nutno vytvořit postupně za každý den).
Modul Sklad je vyvíjen především pro velké obchodní či velkoobchodní firmy, které vystavují denně větší
počet dokladů různých typů. Zásadně se proto nepřevádí do účetnictví doklad ihned po vytvoření, ale vždy
je nutno po skončení denní práce (lze udělat kdykoliv později) vytvořit Deník dokladů za příslušný den. V
modulu Sklad zvolíme v dolní části panelu záložku Účetnictví, tlačítko "Deník", pak zvolíme počáteční
datum, konečné je nabídnuto automaticky stejné, aby se deník vytvořil pouze za jeden den.
4. V modulu účetnictví
zvolíme funkci Import ze skladu - Import deníku - otevře se následující okno:
- klikneme na tlačítko "Výběr deníku" a v otevřeném okně vybereme deník dokladů příslušného data.
Do panelu Import dokladů se převezmou údaje o zaúčtování a kódy DPH z číselníků, kliknutím na
tlačítko "Import" provedeme zaúčtování vystavených dokladů do databáze účetních dokladů. V seznamu
účetních dokladů je vytvořen nový doklad, typ dokladu, kódy DPH, čísla účtů atd. jsou převzaty z
příslušných číselníků, částky jsou převzaty z deníku dokladů vytvořeného v modulu Sklad.
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Účetnictví / Import dat z MIS97
Při importu dat v průběhu roku z programu MIS97 do ES manas je nutno dodržet následující postup:
1. Otevření nové agendy
Otevřeme novou agendu pro firmu, jejíž účetnictví chceme naimportovat . V tomto případě je nutno
program ukončit a znovu jej spustit. V přihlašovacím okně musíme zadat datum roku takové, jaké máme
v importovaných datech (potřebujeme-li například na začátku roku 2005 provést ještě import účetních dat
roku 2004 z MIS97 do ES manas, musíme v přihlašovacím okně zadat datum 2004). Po zadání roku
zvolíme záložku "Nová agenda/nový rok". Postup při otevírání nové agendy je popsán v kapitole Nová
agenda/rok. Zadáme zkratku agendy, klikneme na tlačítko Vytvoř a nepřebíráme žádné tabulky z jiných
účetnictví - ty budou naimportovány z programu MIS97. Program se vrátí do přihlašovacího okna.
2. Výběr agendy pro import
Pokud se sama nenabídne do pole Agenda, vybereme ze seznamu nově založenou agendu, zadáme
správný rok (podle přebíraných dat) a po zadání hesla otevřeme účetnictví této nové agendy. Každá nová
agendy je automaticky nastavena jako ÚČETNICTVÍ, tj. Podvojné účetnictví, pokud přebíráme data do
Daňové evidence (dříve Jednoduché účetnictví), musíme ihned po prvním otevření agendy zvolit
Konfigurace - Firma a zrušit zatrhnutí v poli Účetnictví v pravé horní části panelu - viz Konfigurace - Firma.
3. Import dat
Nyní v horní liště pracovní plochy najedeme na modul Účetnictví a po rozbalení menu zvolíme funkci
Import dat z MIS97. Dále postupujeme podle instrukcí na obrazovce, které jsou blíže vysvětleny dále:
a) Účtová osnova [O] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_UO11.FF2
b) Číselník středisek [S] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_US11.FF2
c) Číselník zakázek [Z] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_UZ11.FF2
d) Číselník typů dokladů [Q] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_UQ11.FF2
e) PDU / JDU [8] ... účetní doklady - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA
\UCTO
- vytvoří se tabulky:
aar_UH11.FF2 ... hlavičky účetních dokladů
aar_UR11.FF2 ... řádky účetních dokladů
f) PDU / JDU - minulý rok [8] ... účetní doklady - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:
\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulky:
aar_UH12.FF2 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok
aar_UR12.FF2 ... řádky účetních dokladů - minulý rok
Daňová evidence (Jednoduché účetnictví) / Import dat z MIS97
Postup při importu je obdobný - pozor po otevření nové agendy je nutno vstoupit do konfigurace a
odstranit zatrhnutí u pole Účetnictví, jak bylo popsáno podrobně výše. Při importu se liší částečně
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přebírané tabulky účetních dokladů.(zařazeno z historických důvodů, v současné době nemá prakticky
smysl, program MIS97 není dále vyvíjen.
1) Účtová osnova [O]
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulka
aar_UO11.FF2
2) Číselník středisek [S]
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulka
aar_US11.FF2
3) Číselník zakázek [Z]
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulka
aar_UZ11.FF2
4) Číselník typů dokladů [Q]
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulka
aar_UQ11.FF2
5) PDU / JDU [8] ... účetní doklady
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulky:
aar_UH11.FF2 ... hlavičky účetních dokladů
aar_UR11.FF2 ... řádky účetních dokladů
6) PDU / JDU - minulý rok [8] ... účetní doklady
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulky:
aar_UH12.FF2 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok
aar_UR12.FF2 ... řádky účetních dokladů - minulý rok
7) JDU / saldokontní doklady [X] ... účetní doklady
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulka:
aar_UX11.FF2 ... saldokontní doklady JDU
8) JDU / saldokontní doklady - minulý rok [Y/X] ... účetní doklady
k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO, vytvoří se tabulka:
aar_UX12.FF2 ... saldokontní doklady JDU - minulý rok

22.18 Import CSV
2021.10.05c / 02:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3620 - Účetnictví - import CSV - 4-5-6 sloupců
- upraveno

2021.10.04a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
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002) 3590 - Účetnictví - import CSV - poznámka + DPH
3580 - Účetnictví - import CSV - původní tvar
3600 - Účetnictví - import CSV - dluhy
- importní soubor CSV může obsahovat 4-6 sloupců - podobně jako v řádcích účetních
dokladů - v tomto pořadí:
Účet Středisko Částka MD Částka DAL DPH Poznámka
první 4 sloupce jsou povinné
pokud je použit 6. sloupec Poznámka, je povinný i 5. sloupec DPH
003) 3570 - Logio - promo - datum YYYY-MM-DD
- 4 datumy jsou uvedeny ve tvaru YYYY-MM-DD

2021.09.30c / 21:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe
002) 3560 - Účetnictví - Import CSV - pole Poznámka
- upraveno dle zadání

22.19 Import dat
Import dat
Tato funkce sloužila pouze pro převod dat z původní verze programu - MIS97 - do aktuální verze. Zůstává
zachována i v nové verzi. Při importu dat v průběhu roku z programu MIS97 do ES manas je nutno
dodržet následující postup:
Otevření nové agendy
Otevřeme novou agendu pro firmu, jejíž účetnictví chceme naimportovat . V tomto případě je nutno
program ukončit a znovu jej spustit. V přihlašovacím okně musíme zadat datum roku takové, jaké máme
v importovaných datech (potřebujeme-li například na začátku roku 2005 provést ještě import účetních dat
roku 2004 z MIS97 do ES manas, musíme v přihlašovacím okně zadat datum 2004). Po zadání roku
zvolíme záložku "Nová agenda/nový rok". Postup při otevírání nové agendy je popsán v kapitole Nová
agenda. Zadáme zkratku agendy, klikneme na tlačítko Vytvoř a nepřebíráme žádné tabulky z jiných
účetnictví - ty budou naimportovány z programu MIS97. Program se vrátí do přihlašovacího okna.
Výběr agendy pro import
Pokud se sama nenabídne do pole Agenda, vybereme ze seznamu nově založenou agendu, zadáme
správný rok (podle přebíraných dat) a po zadání hesla otevřeme účetnictví této nové agendy. Každá nová
agendy je automaticky nastavena jako ÚČETNICTVÍ, tj. Podvojné účetnictví, pokud přebíráme data do
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Daňové evidence (dříve Jednoduché účetnictví), musíme ihned po prvním otevření agendy zvolit
Konfigurace - Firma a zrušit zatrhnutí v poli Účetnictví v pravé horní části panelu.
Import dat
Nyní v horní liště pracovní plochy najedeme na modul Účetnictví a po rozbalení menu zvolíme funkci
Import dat z MIS97. Dále postupujeme podle instrukcí na obrazovce, které jsou blíže vysvětleny dále:
a) Účtová osnova [O] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_UO11.FF2
b) Číselník středisek [S] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_US11.FF2
c) Číselník zakázek [Z] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_UZ11.FF2
d) Číselník typů dokladů [Q] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulka aar_UQ11.FF2
e) PDU / JDU [8] ... účetní doklady - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA
\UCTO
- vytvoří se tabulky:
aar_UH11.FF2 ... hlavičky účetních dokladů
aar_UR11.FF2 ... řádky účetních dokladů
f) PDU / JDU - minulý rok [8] ... účetní doklady - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:
\MIS\DATA\UCTO
- vytvoří se tabulky:
aar_UH12.FF2 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok
aar_UR12.FF2 ... řádky účetních dokladů - minulý rok

22.20 Import deníku dokladů
2015.03.23a / 00:00
001) Účetnictví - import dokladu
- kódy DPH pro 10% se berou záporně (kvůli testu DPH), bez ohledu na nastavení v číselníku typů
DPH

2015.01.14a / 00:00
001) Import nového deníku dokladů s DPH 10% ze skladu do účetnictví
- upraveno
- pro import deníku použijte TUTO nebo NOVĚJŠÍ verzi programu
- v číselníku typů účetních dokladů je nutné doplnit údaje pro DPH 10% v nejpravějších 6-ti sloupcích
lze použít např. údaje zatím určené pro DPH 15/21%, protože zatím obraty na DPH 10% budou
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nulové a kódy
DPH pro 10% budou známé až po zveřejnění Přiznání DPH 2015
Účetnictví / Číselník typů dokladů
- zcela vpravo doplněno 6 sloupců pro import deníku dokladů s DPH 10% od 1.1.2015
I-Z10-MD ... pole: D_DPH_11
I-Z10-DAL ... pole: D_DPH_12
I-Z10-DPH ... pole: D_DPH_13
I-D10-MD ... pole: D_DPH_14
I-D10-DAL ... pole: D_DPH_15
I-D10-DPH ... pole: D_DPH_16
nastavte před prvním importem deníku dokladů obdobně jako pro ostatní sazby DPH

2015.01.14a / 00:00
005) Účetnictví / Import ze skladu / Import deníku dokladů (typ DF)
- nelze od 1.1.2015 použít, neobsahuje informace o DPH 10%

2015.01.14a / 00:00
006) Účetnictví / Import ze skladu / Import deníku dokladů 2 - Obaly (typ D2)
- doplněn o import DPH 10%
- dole doplněno 6 polí pro základ/daň a účet MD/účet DAL/DPH pro DPH 10%

2014.12.04a / 00:00 BETA
001) Účetnictví - import deníku dokladů
- upraveno
- připraveno pro import DPH 10%
- v číselníku typů účetních dokladů je nutné doplnit údaje pro DPH 10% v nejpravějších 6-ti sloupcích
lze použít např. údaje zatím určené pro DPH 15/21%, protože zatím obraty na DPH 10% budou
nulové a kódy
DPH pro 10% budou známé až po zveřejnění Přiznání DPH 2015

2014.12.02a / 00:00 BETA
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003) Účetnictví / Import ze skladu / Import deníku dokladů (typ DF)
- nelze od 1.1.2015 použít, neobsahuje informace o DPH 10%

2014.12.02a / 00:00 BETA
004) Účetnictví / Import ze skladu / Import deníku dokladů 2 - Obaly (typ D2)
- doplněn o import DPH 10%
- dole doplněno 6 polí pro základ/daň a účet MD/účet DAL/DPH pro DPH 10%

2010.11.11a / 19:00
007) Sklad / Účetnictví
- export deníku dokladů / import účetního dokladu XML
- variabilní symbol VS brán bez úvodních i koncových mezer

2010.01.11a / 13:00
001) Účetnictví - import deníku dokladů - upraveno

2004.07.09d / 22:00
04) Účetnictví / Import ze skladu / Import deníku dokladů 2 - Obaly
- importuje nový tvar deníku dokladů D2 se samostatně uvedenými obaly

2004.05.06b / 10:00
02) Účetnictví - Import deníku dokladů
- doplněno zaškrtávací pole DPH EU
- implicitně zaškrtnuto
- při zrušení zaškrtnutí se pracuje s číselníkem DPH před 1.5.2004
- zaúčtují se i doklady s nulovou částkou, která byla uhrazena zálohou
- záloha je uvedena jako zaokrouhlení a je nutné ji v účetním dokladu
rucně přeúčtovat
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2002.10.30a / 07:00
02) Účetnictví
- import deníku dokladů
- tlačítko pro změnu typu dokladu výběrem z číselníku typů dokladů
podle čísla

2002.10.29b / 18:00
03) Účetnictví
- v Importu deníku dokladů je možné středisko, typy dokladů a DPH
vybrat pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu)
z číselníku středisek, typů dokladů a účtové osnovy

2002.07.04a / 05:00
01) Účetnictví
- Import franšízy (FR - faktura z rozvozu) - ne jako dobropis, jako záporná faktura

2002.06.20a / 02:00
01) Účetnictví
- import deníků dokladů
- pro saldokontní typy dokladů musí být v číselníku typů dokladů
nastaveno pole Saldo (1-závazek/-1-záporný závazek/2-pohledávka/-2-záporná pohledávka)
- je nutné zadat středisko

Import ze skladu
Výdajové doklady pořízené v modulu Sklad, tj. vydané daňové doklady, dobropisy, doklady za hotové
případně dávkové faktury a další výdajové doklady lze dávkově importovat do účetnictví včetně zaúčtování
dokladu. ES manas je od začátku koncipován především jako nástroj ke komfortnímu zpracování velkého
objemu dat na skladě (prodej velko i maloobchodní, dávkové faktury, velké množství dokladů), z toho
důvodu je i import řešen dávkově za den (tj. není převáděn do účetnictví každý vystavený doklad v modulu
Sklad, ale vždy doklady za jeden zpracovaný den). Je nutno dodržet několik základních kroků:
1. V konfiguraci účetnictví
(Konfigurace - Účto - Import deníku) je nutno nastavit pro jednotlivé druhy dokladů číselné kódy typů
dokladů pro import do účetnictví. Máme-li tedy například typ dokladu "Vydaná faktura" označen číslem
"10", doplníme toto číselné označení do konfigurace. Musíme vyplnit typy dokladů pouze u těch dokladů,
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které opravdu pořizujeme, ostatní pole mohou zůstat prázdná - nulová.
2. V číselníku typů dokladů
musí být pro typy dokladů používané při importu nastaveno zaúčtování jednotlivých částek dokladu. Do
jednotlivých sloupců číselníku typů dokladu zadáme číselné označení účtů účtové osnovy, na něž se
budou částky podle svého druhu při importu účtovat.
3. V modulu Sklad
je nutno otevřít seznam vystavených dokladů (faktur, hotovostních dokladů) a vytvořit deník dokladů za
požadovaný den nebo více dnů (nutno vytvořit postupně za každý den).
Modul Sklad je vyvíjen především pro velké obchodní či velkoobchodní firmy, které vystavují denně větší
počet dokladů různých typů. Zásadně se proto nepřevádí do účetnictví doklad ihned po vytvoření, ale vždy
je nutno po skončení denní práce (lze udělat kdykoliv později) vytvořit Deník dokladů za příslušný den. V
modulu Sklad zvolíme v dolní části panelu záložku Účetnictví, tlačítko "Deník", pak zvolíme počáteční
datum, konečné je nabídnuto automaticky stejné, aby se deník vytvořil pouze za jeden den.
4. V modulu účetnictví
zvolíme spustitelnou funkci Import ze skladu - Import deníku dokladů

Import deníku dokladů
Po spuštění klikneme na tlačítko "Výběr deníku" a v otevřeném okně vybereme deník dokladů
příslušného data.
Do panelu Import dokladů se převezmou údaje o zaúčtování a kódy DPH z číselníků, kliknutím na
tlačítko "Import" provedeme zaúčtování vystavených dokladů do databáze účetních dokladů. V seznamu
účetních dokladů jsou nyní vytvořeny nové doklady - typ dokladu, kódy DPH, čísla účtů atd. jsou
převzaty z příslušných číselníků, částky jsou převzaty z deníku dokladů vytvořeného v modulu Sklad.

Import deníku - Obaly
Funkce je určena pro specifického zákazníka a slouží k importu dokladů při účtování o obalech. Panel
funkce obsahuje navíc pole týkající se základu a DPH u obalů. Způsob práce je obdobný - klikneme na
pole "Výběr deníku" a v otevřeném okně vybereme deník dokladů příslušného data.
Do panelu Import dokladů se převezmou údaje o zaúčtování a kódy DPH z číselníků, kliknutím na
tlačítko "Import" provedeme zaúčtování vystavených dokladů do databáze účetních dokladů. V seznamu
účetních dokladů jsou nyní vytvořeny nové doklady - typ dokladu, kódy DPH, čísla účtů atd. jsou
převzaty z příslušných číselníků, částky jsou převzaty z deníku dokladů vytvořeného v modulu Sklad.

22.21 Import XML
2020.08.26d / 12:00
001) 2030 - Import XML účto - protokol o zpracování
- doplněn protokol o zpracování
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2013.10.23b / 15:00
001) Účetnictví / Import XML
- upraven import XML do účetnictví - může obsahovat více účetních dokladů se samostatnými
hlavičkami

2005.10.27d / 23:00 BETA
001) Účto / Seznam dokladů
- doplněn Import XML
- oprávnění 8293
- po volbě importního XML souboru se provede test a v případě
správnosti testu se nabídne vytvoření dokladu z importního XML souboru
- slouží k zaúčtování mezd, majetku, skladu, ... nebo pro import
dokladů z jiných programů
- příklad souboru XML:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="manasuct.xsl"?>
<manas:ucto xmlns:manas="http://manas.info/">
<manas:uh00>
<manas:uhsoubor>MZDY_2005_08_HR.xml</manas:uhsoubor>
<manas:uhverzexml>2005.10.27a</manas:uhverzexml>
<manas:uhverzemanas>2005.10.27c/18:00</manas:uhverzemanas>
<manas:uhtypdokladu>3</manas:uhtypdokladu>
<manas:uhcislodokladu></manas:uhcislodokladu>
<manas:uhdatumdokladu>27.10.2005</manas:uhdatumdokladu>
<manas:uhpredmetoperace>MZDY_2005_08_HR</manas:uhpredmetoperace>
<manas:uhvs></manas:uhvs>
<manas:uhks></manas:uhks>
<manas:uhss></manas:uhss>
<manas:uhpartner>0</manas:uhpartner>
<manas:uhbankovniucet></manas:uhbankovniucet>
<manas:uhcastkasaldo>0.0</manas:uhcastkasaldo>
<manas:uhdatumuskzdpl>27.10.2005</manas:uhdatumuskzdpl>
<manas:uhdatumsplatnosti>27.10.2005</manas:uhdatumsplatnosti>
<manas:uhzakazka>0</manas:uhzakazka>
<manas:uhpoznamka>0</manas:uhpoznamka>
<manas:ur00>
<manas:urucet>395900</manas:urucet>
<manas:urstredisko>7</manas:urstredisko>
<manas:urcastkamd>18175.00</manas:urcastkamd>
<manas:urcastkadal>0.00</manas:urcastkadal>
<manas:urdph>0</manas:urdph>
<manas:urpoznamka>SP zaměstnavatel</manas:urpoznamka>
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</manas:ur00>
<manas:ur00>
<manas:urucet>395900</manas:urucet>
<manas:urstredisko>7</manas:urstredisko>
<manas:urcastkamd>0.00</manas:urcastkamd>
<manas:urcastkadal>18175.00</manas:urcastkadal>
<manas:urdph>0</manas:urdph>
<manas:urpoznamka>SP zaměstnavatel</manas:urpoznamka>
</manas:ur00>
</manas:uh00>
</manas:ucto>
- soubor XML může obsahovat více dokladů

22.22 Konfigurace
2006.10.16a / 11:00
001) Účetnictví
- v Servis / Konfigurace / 4. Účto / Účto lze zaškrtnutím parametrů
Generovat seznam VŠECH účtů
Generovat seznam VŠECH středisek
Generovat seznam VŠECH typů dokladů
stanovit, že se má při výběrech u sestav pracovat jen s účty,
středisky a typy dokladů, které se skutečně vyskytují v účetních
dokladech - tato volba je při větším rozsahu účetních dokladů
pomalejší, než použití seznamu všech účtů, středisek a typů dokladů

2006.08.03a / 04:00
003) Servis / Konfigurace / 4. Účto
- parametry pro generování seznamů v účetních sestavách
- Generovat seznam VŠECH účtů
- Generovat seznam VŠECH středisek
- Generovat seznam VŠECH typů dokladů
Při nezaškrtnutí se generují seznamy pouze
položek použitých v účetních dokladech.
seznamy se generují pro označení vybraných položek
v účetních sestavách
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FAQ - účetnictví:
Jak změním typ účetnictví?¨
- po založení nové agendy programu se pro agendu nastaví automaticky Účetnictví
(podvojné účetnictví)
pro změnu typu účetnictví na Daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) je nutné
v konfiguraci zrušit zaškrtnutí u pole:
Servis / Konfigurace / Firma / Účetnictví

2003.06.20b / 17:00
01) Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení
- Podvojné účetnictví (implicitně)
- podle tohoto parametru se automaticky zpřístupní funkce
odpovídajícího typu účetnictví

2003.01.09a / 11:00
01) Konfigurace / ÚČTO 4
- nutno vyplnit údaje pro zpracovávanou firmu:
- Název
- IČ
- DIČ
- Adresa (včetně názvu)

2002.10.29b / 18:00
02) Konfigurace
- v záložce ÚČTO 2 je možné typ dokladu a číslo účtu vybrat
pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu)
z číselníku typů dokladů a účtové osnovy
- v záložce ÚČTO 3 / Banka import je možné číslo účtu vybrat
pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) z účtové osnovy
- v záložce ÚČTO 2 doplněna funkce Test účto
- prověří typy dokladů a čísla účtů v záložkách ÚČTO x
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22.23 Kopie účetního dokladu
2021.02.22a / 00:00
001) AutoUpgrade - manasNX.exe - pro MO Hruška
002) 2128 - Účto - Kopie účetního dokladu - 600 řádků
Účto / Seznam účetních dokladů / pravé tlačítko myši - Kopie účetního dokladu
- maximální počet řádků účetního dokladu zvýšen z 100 na 600 řádků

2019.11.25a / 00:00
001) 1650 - 1580 - Účto - Kopie účetního dokladu
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání
- Blokovani
- Evidencni cislo (ZakazkaEGP)
- změnu VS v hlavičce je nutné potvrdit Enter a přepíše se do pole Evidencni cislo
- pouze do uzavření okna hlavičky

2019.11.22c / 16:00
001) 1640 - 1580 - Účto - Kopie účetního dokladu
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání - Předmět operace

2019.11.22b / 15:00
001) 1630 - 1580 - Účto - Kopie účetního dokladu
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání

2019.11.18a / 15:00
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001) 1580 - 1550 - Účto - Kopie účetního dokladu
- pro uživatele 112016
- doplněno logování
- lze použít i při použití filtru - filtr se vypne
obecně lze filtr účetních dokladů použít POUZE pro vyhledání a opravě účetního dokladu,
NE k vytvoření nového účetního dokladu
- datum dokladu, datum usk.zd.pl, datum splatnosti i VS se nastaví opravou hlavičky
která byla kompletně zkopírována z původního dokladu
nemá smysl nastavit jen datum dokladu podle datumu přihlášení (to stačí u skladového dokladu),
je nutné nastavit správné údaje z hlediska účetního, daňového i DPH

2019.11.12c / 19:00
001) 1550 - Účto - Kopie účetního dokladu
- pro uživatele 112016
- v seznamu účetních dokladů na pravé tlačítko myši doplněna funkce:
Kopie účetního dokladu
- orávnění: 8895 ÚCto - Kopie účetního dokladu
- kopírují se všechna pole původního dokladu s vyjímkou údajů o zaplacení
- po konzultaci s účtárnou nastavím některá pole v novém dokladu dle jejich požadavků
- v Oprava hlavičky lze změnit údaje v hlavičce dokladu
- z původního účetního dokladu lze zkopírovat max. 100 prvních řádků
- lze použít v běžných účetních dokladech

22.24 Kurz měny
2008.02.10a / 00:00
001) Účetnictví - načtení kurzu měny
- upraveno pro aktuální zdroj ČNB
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2006.12.27a / 15:00
002) Účetnictví - načtení kurzu zahraniční měny z Internetu
- pokud pro zadaný datum dokladu kurz není definován, je načten poslední
platný kurz před datumem dokladu

2006.10.04c / 22:00
001) Účetní doklady - Hlavička - Kurzovní lístek / Internet
- pokud pro zvolený datum neexistuje kurs (So/Ne/svátek), zkouší se
předchozí den

22.25 Maloobchod - Rozbor
2013.06.02a / 00:00
001) Účetnictví / Rozbory / Maloobchod - Rozbor
- upraven výpočet sloupce P:
P - Mz/Tr% .... Mzdy/tržby % = O/B
je počítán jako poměr sloupců O/B * 100.0

2012.07.19d / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy
- Rozbory / Maloobchod
- doplněny průměry ve sloupcích M, N, P, R, T v součtovém řádku

2012.07.19a / 08:00
001) Účetnictví / Sestavy
- Rozbory / Maloobchod
- upraven sloupec O:
O - Mzdy ...... Mzdy = účty 521111+524111+524121+528101+527911+521112
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2012.07.09a / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy
- Rozbory / Maloobchod
- upraven sloupec O:
O - Mzdy ...... Mzdy = účty 521111+524111+524121

2012.07.07b / 10:00
001) Účetnictví / Sestavy
- doplněna nová funkce Rozbory / Maloobchod
- oprávnění: 8799 Účetnictví / Sestavy - Maloobchod - Rozbor
- sestava za střediska maloobchodu 300 - 799 za období Datu OD - Datum DO
- Příklad sestavy:
Rozbor maloobchodu [v tis. Kč]
Strana :

- za období: 20120101 - 20120131
1
A

B
K

C
L

D
M

E
N

F
O

G
P

H
Q

I
R

J
S

T
Str
TrZbo
TrOst
Tržby NáPrZb ObRozp
Režie
ZiskČ Opravy
Nájem
Odpisy ZiskUpr OR/Tr% UZi/Tr%
Mzdy Mz/Tr%
Média Me/Tr% Zásoba
Obrátka
===========================================================================
===========================================================================
=====
...
402
740
0
740
633
107
112
-5
0
0
0
-5
14.00
-1.00
0
0.00
0
0.00
1104
46.00
...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUM
740
0
740
633
107
112
-5
0
0
0
-5
0
0
1104
===========================================================================
===========================================================================
=====
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Význam sloupců
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

-

Str .......
TrZbo .....
TrOst .....
Tržby .....
NáPrZb ....
ObRozp ....
Režie .....
ZiskČ .....
Opravy ....
Nájem .....
Odpisy ....
ZiskUpr ...
OR/Tr% ....
UZi/Tr% ...
Mzdy ......
Mz/Tr% ....
Média .....
Me/Tr% ....
Zásoba ....
Obrátka ...

Středisko 300-799
Tržby za prodej zboží = účet 604
Tržby ostatní = ostatní účty 6xx mimo 604
Celkem tržby = B+C
Náklady na prodané zboží = účet 504
Obchodní rozpětí = B-E
Režie ostatní = účty 5xx mimo 504
Čistý zisk/ztráta = D-(E+G)
Úpravy opravy = účet 511
Úpravy nájem = účet 515101
Odpisy = účet 551021+551029
Uprav. zisk/ztráta = H+I+J+K
Obch. rozp./tržby % = F/B
Uprav. zisk/ztr./trž. % = L/B
Mzdy = účty 52x
Mzdy/tržby % = O/B
Média = účty 502xxx
Média/tržby % = Q/B
Zásoba = účet 132101
Doba obratu zásob dny = (S/B)*počet_dnů_k_datu

22.26 Marže
2020.01.20a / 00:00
003) 1810 - Účto - marže 2020
- pro uživatele 112016
- upraveno dle zadání

22.27 Minimální datum
2002.09.05a / 09:00
01) Účetnictví
- po zablokování účetních dokladů do data se jako minimální datum pro
účetnictví nastaví následující den
- minimální datum je zobrazeno v okně hlaviček účetních dokladů
- změna minimálního datumu pro účetnictví se projeví okamžitě
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22.28 Mzdy
2017.04.29a / 00:00
002) Mzdy - XML soubor pro zaúčtování
upravena střediska pro prodejny 211-217 (obecně 2xx)

22.29 Nápočty účtů
Funkce zrušena

2002.12.20a / 10:00
01) Účetnictví
- v Konfigurace / Účto / Nápočty účtů lze vypnout nápočty účtů v reálném čase
- prozatím zablokovány pracovní účetní doklady

2002.10.22a / 14:00
01) Účetnictví
- nápočty obratů na účtech v reálném čase
- při každém vstupu do řádků účetních dokladů se odečtou nápočty obratů
účtů za jednotlivé řádky účetního dokladu a po opuštění se přičtou
nápočty za aktuální řádky účetního dokladu (s promítnutím případných změn)
zároveň se nastaví aktuální údaje nutné pro saldokonto
- za cenu nepatrného zdržení při vstupu do řádků účetních dokladů a jejich
opuštění (při počtu mnoha desítek a stovek řádků účetního dokladu může být
zpoždění až několik sekund) jsou k dispozici v reálném čase obraty na
jednotlivých účtech za celý rok / po měsících / po dnech a během okamžiku
může být k dispozici předvaha, rozvaha nebo výsledovka za libovolné období
a to včetně sestav samostatně za jedno nebo několik středisek
- Servis / Data / Import dat / Účetnictví
funkce pro doplnění do již existující tabulky řádků účetních dokladů
Hruška - Doplnění + test ÚČTO - aktuální rok
- při zaškrtnuté volbě - Pouze nápočty + IČO/Splatnost se doplní pouze
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nápočty obratů účtů a údaje nutné pro saldokonto z řádků účetních dokladů,
při nezaškrtnuté volbě se provede pomalejší rozsáhlý test + doplnění
účetních dokladů včetně nápočtů obratů účtů a saldokontních údajů
- během spuštěné funkce není dostupný obsah tabulky nápočtů
- v souboru C:\RRRRMMDD.TXT a L3 logu je protokol
- nová tabulka aar_UW11.FF2
důležitá pole - pro SQL dotazy:
Cislo ... index, pro Typ=1 Ucet*100+Mesic,
pro Typ=2 Ucet
pro Typ=3 1000000000+Ucet*1000+Stredisko(AutoInc)
Nazev ... název účtu z účtové osnovy
NazevASII ... název účtu ASCII z účtové osnovy
Poznamka ... poznámka účtu z účtové osnovy
Skupina ... index, syntetický účet
Barva ... index, analytický účet
Stav ... index, pole saldo z účtové osnovy
Typ ... index, 1 - za měsíc, 2 - za rok, 3 - za rok po střediscích
ZmenaPocet ... logování změn
ZmenaDatum
ZmenaDatumServer
ZmenaKdo
ZmenaPC
DatumVytvoreni
Ucet ... číslo účtu
Mesic ... měcíc
Rok ... rok
MDMM ... pro Typ=1 celkový obrat za měsíc, pro Typ=2 a 3 celkový obrat za rok
DALMM
MD01 - MD31 ... pro Typ=1 obraty za dny v měsíci,
pro Typ=2 a 3 MD01-MD12 obraty za měsíce v roku
DAL01 - DAL31
- úprava pro generování saldokonta z řádků účetních dokladů
- doplnění dat do již dříve pořízených účetních dokladů se provede
výše popsanou funkcí, pro nové změny se již doplnění provádí
v reálném čase
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22.30 Opakované platby
2010.01.11a / 13:00
015) Účetnictví - Opakované platby - upraveno

2003.10.02a / 06:00
01) Opakované platby
- Generování
- pro zvolené dny a bankovní účet
- provede se kopie účetního dokladu do účetního deníku a automaticky
se do úhrad vygeneruje úhrada ze zvoleného bankovního účtu
- datumy se aktualizují podle Aktuálního měsíce
- generuje se a nabídne k tisku podrobný protokol

2003.10.01a / 22:00
01) Opakované platby
- zablokována hláška 2547 o saldokontním dokladu
- Analýza
- Přehled po dnech

2003.09.29a / 06:00
01) Podvojné účetnictví
- Platby/Úhrady / Opakované platby
- oprávnění
2122 - Opakované platby
2123 - Opakované platby - Doklady
2124 - Opakované platby - Analýza
2125 - Opakované platby - Generování
- tabulky UH31 - doklady, UR31 - řadky
- Opakované platby / účetní doklady
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2759

2760

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- pořídí se účetní doklady opakovaných plateb tak, jak budou
zaúčtovány do účetních dokladů
- pořízení je izolované od účetních dokladů, které nijak neovlivní
- číslování dokladů je nastaveno na ruční
pokud je pro účetnictví nastaveno automatické číslování dokladů,
nastaví se číslo dokladu automaticky při jeho zařazení do
účetních dokladů
- jako datum dokladu se uvede datum, kdy má dojít k platbě do banky,
t.j. s dostatečným předstihem pro jednotlivé banky tak,
aby banka zpracovala platbu do požadovaného termínu
z datumu má význam pouze pořadové číslo dne, měsíc a rok se
při zpracování doplní aktuální
- jako částka se uvede požadovaná částka platby
- jako datum splatnosti se uvede datum, kdy je požadována
platba dodavatelem
z datumu má význam pouze pořadové číslo dne, měsíc a rok se
při zpracování doplní aktuální
- do pole Zakázka je možné zadat rozlišení účelu platby,
např.:
E - elektřina
P - plyn
V - voda
N - nájem
O - ostatní

Opakované platby
Potřebujeme-li pravidelně provádět platby dokladů, k nimž z jakéhokoliv důvodu nezadáme trvalý příkaz v
bance, můžeme využít funkce Opakované platby. Nejprve je nutno zadat do databáze všechny druhy
opakovaných plateb, v úvodním panelu funkce zvolíme tlačítko Opakované platby / účetní doklady - otevře
se databáze účetních dokladů pro opakované platby. Zde pořídíme účetní doklady opakovaných plateb
tak, jak budou po provedené platbě zaúčtovány do účetních dokladů.
Doklady pořizujeme obdobným způsobem jako v panelu účetní doklady, ale pořízení je izolované od
účetních dokladů, nijak neovlivní výsledky účetnictví. Číslování dokladů je nastaveno na ruční, lze tedy
zadat libovolné číslo dokladu (slouží pouze k naší evidenci a orientaci v dokladech opakovaných plateb).
Pokud je pro účetnictví nastaveno automatické číslování dokladů, nastaví se číslo dokladu automaticky
při zařazení dokladu do účetních dokladů.
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Jako datum dokladu se uvede datum, tj den v měsíci, kdy má dojít k vyhotovení příkazu k úhradě nebo
zanesení dokladu do exportního souboru do banky (s dostatečným předstihem pro jednotlivé banky tak,
aby banka zpracovala platbu do požadovaného termínu úhrady). Datum uvedeme ve tvaru DDMMRRRR,
ale pro další zpracování opakovaných plateb má význam pouze pořadové číslo dne, měsíc a rok se při
zpracování doplní vždy aktuální.
Jako částka v hlavičce dokladu se uvede požadovaná částka platby, jako datum splatnosti se uvede
datum, kdy je požadována platba dodavatelem (z datumu má opět význam pouze pořadové číslo dne,
měsíc a rok se při zpracování doplní aktuální).
Do pole Zakázka je možné zadat rozlišení účelu platby, např.:
E - elektřina
P - plyn
V - voda
N - nájem
O - ostatní
Generování
V okamžiku, kdy chceme provést opakovanou platbu a zároveň zaúčtovat doklad o platbě do účetního
deníku (závazek a zároveň saldokontní doklad), zvolíme den a bankovní účet a stiskneme tlačítko
Generování v pravé dolní části panelu.
Provede se kopie účetního dokladu do účetního deníku a automaticky se do úhrad vygeneruje úhrada ze
zvoleného bankovního účtu. Datumy na dokladu se aktualizují podle aktuálního měsíce a pro kontrolu se
vygeneruje a nabídne k tisku podrobný protokol.

4. Opakované platby
Potřebujeme-li pravidelně provádět platby dokladů, k nimž z jakéhokoliv důvodu nezadáme trvalý příkaz v
bance, můžeme využít funkce Opakované platby. Nejprve je nutno zadat do databáze všechny druhy
opakovaných plateb, v úvodním panelu zvolíme tlačítko
Opakované platby / účetní doklady.
Otevře se databáze účetních dokladů pro opakované platby. Zde pořídíme účetní doklady opakovaných
plateb tak, jak budou po provedené platbě zaúčtovány do účetních dokladů.
Doklady pořizujeme obdobným způsobem jako v panelu účetní doklady, ale pořízení je izolované od
účetních dokladů, nijak neovlivní výsledky účetnictví. Číslování dokladů je nastaveno na ruční, lze tedy
zadat libovolné číslo dokladu (slouží pouze k naší evidenci a orientaci v dokladech opakovaných plateb).
Pokud je pro účetnictví nastaveno automatické číslování dokladů, nastaví se číslo dokladu automaticky
při zařazení dokladu do účetních dokladů.
Jako datum dokladu se uvede datum, tj den v měsíci, kdy má dojít k vyhotovení příkazu k úhradě nebo
zanesení dokladu do exportního souboru do banky (s dostatečným předstihem pro jednotlivé banky tak,
aby banka zpracovala platbu do požadovaného termínu úhrady). Datum uvedeme ve tvaru DDMMRRRR,
ale pro další zpracování opakovaných plateb má význam pouze pořadové číslo dne, měsíc a rok se při
zpracování doplní vždy aktuální.
Jako částka v hlavičce dokladu se uvede požadovaná částka platby, jako datum splatnosti se uvede
datum, kdy je požadována platba dodavatelem (z datumu má opět význam pouze pořadové číslo dne,
měsíc a rok se při zpracování doplní aktuální).
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Do pole Zakázka je možné zadat rozlišení účelu platby, např.:
E - elektřina
P - plyn
V - voda
N - nájem
O - ostatní
Generování
V okamžiku, kdy chceme provést opakovanou platbu a zároveň zaúčtovat doklad o platbě do účetního
deníku (závazek a zároveň saldokontní doklad), zvolíme den a bankovní účet a stiskneme tlačítko
Generování v pravé dolní části panelu.
Provede se kopie účetního dokladu do účetního deníku a automaticky se do úhrad vygeneruje úhrada ze
zvoleného bankovního účtu. Datumy na dokladu se aktualizují podle aktuálního měsíce a pro kontrolu se
vygeneruje a nabídne k tisku podrobný protokol.

22.31 Platby
2012.03.22c / 16:00
001) Účetnictví / Platby/Úhrady / Platby - pro uživatele 112016:
- v záložce Platby automaticky (Import z banky)
doplněna funkce a oprávnění:
8797 Import UNICREDIT *.STA NEstrukturované
- vstupem musí být NESTRUKTUROVANÝ *.STA soubor z UniCredit banky
- před použitím nastavte v konfiguraci 4. Účto údaje:
- Bankovní účty / UniCredit Bank (HVB Bank)
- Banka export/HP / UniCredit Bank (HVB Bank)
- dále pokud jste ještě neprovedli nastavte a případně doplňte:
viz.: 2012.01.27b / 15:00
002) Účetnictví / Číselník středisek
- doplněno textové pole (Cislo32) a sloupec UNICREDIT pro zadání čísla
provozovny banky UNICREDIT ve tvaru 15251xxx a algoritmus pro převod
na číslo střediska pro uživatele 112016
- v záložce Nastavení doplněna funkce s oprávněním pro uživatele 112016:
8793 Účetnictví / Číselník středisek - Nastavení UNICREDIT
tuto funkci jednorázově spustě pro aktuální nastavení, nová střediska
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se potom již nastaví ručně
- v další verzi programu doplníme funkci:
Hruška / Hruška / HRr_UH15 - zaúčtování UniCredit Bank 15251xxx
pro automatické zaúčtování kreditních karet s VS 15251xxx

2012.01.20a / 00:00
001) Účetnictví / Platby / Automatické zaúčtování
- upraveno

2011.12.04a / 00:00
001) Účetnictví / Platby automaticky (Import z banky)
- upraveno pro automatické platby se stejným VS (1,2,...)
berou se pouze doklady s nenulovým HIZ, tedy neuhrazené

2006.10.12a / 12:00
001) Účetnictví - Platby - Zahraniční platby
- zahraniční platby
- v Servis / Konfigurace / 4. Účto / Saldokonto / Saldokonto vyrovnání
nastavte všechny požadované účty a další hodnoty
- účtuje se celá zahraniční platba, zahraniční dobropisy a částečné
úhrady je nutné účtovat ručně
- doplněn opis pole Částka měna, pole je i v tabulce úplně vpravo
- Servis / Konfigurace / 4. Účto / Definice sloupců / Seznam dokladů
- lze nastavit sloupec 20 - Částka měna
- seznam účetních dokladů - vedle Bankovní účet se zobrazuje i pole
Částka měna z aktuálního dokladu

2006.10.11a / 10:00
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001) Účetnictví - Platby
- doplněno pole Částka v cizí měně a možnost vyhledávat podle ní
v toleranci +/- 10
vyhledání podle Částky v cizí měně se zvolí automaticky při změně
v poli Částka v cizí
tato funkce slouží pro vyhledání dokladu k platbě s částkou
v cizí měně
002) Účetnictví - Platby
- do pole Datum usk. zdl. pl. dokladu o platbě se dosadí Datum platby

2003.10.02c / 17:00
05) Účetnictví / Platby
- jako aktivní se nastaví pole Účet platby
06) Účetnictví / Platby
- mimo uživatele 112016 se po zaúčtování platby zobrazí Číslo věty zaúčtování
07) Účetnictví / Platby
- při ruční platbě se pamatuje naposledy zadané:
- číslo účtu platby
- typ dokladu
- číslo výpisu

2003.02.12a / 15:00
01) Účetnictví
- upraveny platby dobropisů - neuhrazeno v původním účetním dokladu
se vynuluje

2003.02.07a / 11:00
01) Účetnictví
- Automatické zaúčtování plateb - provede se i při shodě VS + Neuhrazeno
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2003.02.05b / 14:00
01) Účetnictví
- Platby
- správně se nabídnou doklady podle VS, neuhrazeno nebo všechny
pro zvoleného partnera

2003.02.05a / 06:00
01) Účetnictví
- Platby dokladů minulých let
- správně se převezme Předmět operace původního dokladu
- správně se nastaví Číslo dokladu pro automatické číslování
v rámci typu dokladu

2003.02.03a / 21:00
02) Účto / Konfigurace / Účto #2 / Typ dokladu platby - aut. MO
parametr so projeví pro funkce Servis / Data / Import dat / Účetnictví
HRr_UH15 - zaúčtování MO / GPC
HRr_UH15 - zaúčtování MO / VYP

2003.01.31b / 12:00
02) Účetnictví
- v konfiguraci v záložce ÚČTO 2 doplněny parametry:
Typ dokladu platby - automatické
Typ dokladu platby - značka

2003.01.29a / 02:00
01) Účetnictví - platby
- upraveny platby a automatické zaúčtování plateb
- párování se loguje
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- Servis / Data / Import dat - upraveno zaúčtování MO/GPC, MO/VYP, Mzdy

2002.11.19e / 18:00
01) Účetnictví
- Platby / Platby hotovostní/ručně
- doplněno pole Číslo výpisu - číslo bankovního výpisu, lze zadat jakýkoliv text
- do předmětu operace účetního dokladu platby se dosadí text/předmět operace
v účetním dokladu, který se platí
- pro platbu již uhrazeného dokladu se správně proúčtuje zaplacená částka

2002.11.19c / 13:00
01) Účetnictví
Servis / Konfigurace / Účto
- parametr Platby - účtovat kladně
- případné záporné zápisy převádí kladně na opačnou stranu

2002.10.30c / 18:00
01) Účetnictví
- párování dle VS, datumu dokladu a částky je doplněno ve funkci
Platby hotovostní ručně
částka se hledá v toleranci +/- 5 Kč

2002.09.05b / 12:00
01) Účetnictví
- platby - pro Automatické zaúčtování lze nastavit minimální datum

2002.09.04b / 21:00
01) Účetnictví
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- při platbách je signalizován případný nevyrovnaný doklad se specifikací
čísla chyby pro následné odstranení případného problému
- při platbě se jako datum dokladu bere datum větší nebo rovno minimálnímu
datumu nastavenému v konfiguraci

2002.08.29b / 18:00
01) Účetnictví
- platby
- minimální datum u hotovostní platby omezen minimálním datumem
nastaveným v konfiguraci
- při zaúčtování platby s datumem výpisu starším než minimální datum
se bere jako dokladu datum zpracování

2002.08.29a / 14:00
01) Účetnictví
- při zaúčtování plateb označených značkou lze zadat:
- číslo účtu - F9/F10 výběr
- číslo střediska - F9/F10 výběr
- poznámku

2002.08.28c / 18:00
01) Účetnictví
- platby - výběr dokladů - doplněn sloupec Saldo Kč
- platby - doplněn sloupec Značka - X, úplně vlevo
- pravé tlačítko - Značka - u platby se nastaví Značka (1) pro pozdější
zaúčtování na jednom účetním dokladu
- pravé tlačítko - Značka - zaúčtování
- platby označené značkou se zapíší do nového účetního dokladu, do
kterého je nutné ručně doúčtovat protistranu a případně doplnit středisko
nebo změnit poznámku
- do poznámky každého řádku účetního dokladu (32 znaků) se z platby
zapíše:
VS/Poznámka/JménoPartnera
- automatické zaúčtování plateb
- provede se POUZE za poslední bankovní výpis = je nutné provádět po
importu každého výpisu z banky = maximální urychlení
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2002.08.28b / 15:00
01) Účetnictví
- částečná hotovostní platba faktury

2002.08.28a / 12:00
01) Účetnictví
- hotovostní platba dobropisu
- částečná hotovostní platba faktury

2002.08.23a / 08:00
01) Účetnictví
- platby záporných dobropisů

2002.08.22b / 18:00
01) Upraveny bezhotovostní platby
- účtování záporných dobropisů - neuhrazeno

2002.08.22a / 17:00
01) Upraveny bezhotovostní platby
- automatické zaúčtování
- účtování záporných dobropisů
- doplněn účet partnera

2002.08.21a / 13:00
01) Upraveny bezhotovostní platby - částečné úhrady.

2002.07.09a / 05:00
01) Účetnictví
- Platby
- páruje platby do +/- 10 Kč rozdílu (Neuhrazeno-Zaplaceno)
- rozdíl účtuje na účet 548.001 - kladně na stranu MD / DAL
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- středisko pro 548.001 převezme ze zaúčtování saldokontního účtu
- pokud je nulové, vyžaduje při editaci dokladu změnu na nenulové

2002.07.04b / 11:00
01) Účetnictví
- Hotovostní platba
- do pole DatumDokladu se nedosadí i čas
- Částka MD / Částka DAL jsou částky obratu na saldokontním účtu

2002.07.04a / 05:00
01) Účetnictví
- Hotovostní platba
- do pole CisloDokladu se dosadí správný TypDokladu
- zobrazí se údaje o účetním dokladu a platbu je možné odmítnout

2002.07.03a / 13:00
01) Účetnictví
- Platby hotově
- doplněn výběr typu dokladu zaúčtování
- zatím pouze plná úhrada (shodný VS a částka)

2002.07.02a / 09:00
01) Účetnictví
- Platby - doplněna hotovostní platba - Platby / Platby hotovostní
zadá se:
- číslo účtu platby - možno vybrat F9 / F10
- VS
- částka
- datum platby

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2769

2770

ES manas 2022 - Technická dokumentace

2002.07.01d / 19:00
03) Účetnictví
- Platba
- možno zvolit výběr pouze z neuhrazených nebo ze všech dokladů

2002.07.01c / 15:00
02) Účetnictví
- Platba
- v tabulce účetních dokladů za vybraného partnera doplněna možnost filtrování
podle VS platby

2002.07.01b / 11:00
01) Účetnictví
- Platba
- v tabulce plateb se po stisknutí pravého tlačítka myši vybere Vyhledat a vyhledá
se partner podle názvu pro zvolenou platbu
- v seznamu dokladů za partnera se vybere placený účetní doklad a pravým tlačítkem
se zvolí zaúčtovat platbu
- věta platby se vyřadí z tabulky plateb, do původní účetní věty se poznačí údaje
a o platbě a vytvoří se nový účetní doklad se zaúčtováním platby

2002.06.19a / 11:00
01) Účetnictví
- import plateb
- pokud v číselníku typů dokladů není typ dokladu pro platbu, bere se implicitní 313
- pokud v konfiguraci / Účto 3 / Banka import není uveden bankovní účet *.VYP souboru
nebo není zadán správný účetní účet platby, import *.VYP souboru se neprovede
- připraveno zaúčtování nespárované platby
Platby - pravé tlačítko myši na konkrétní platbě - Vyhledat (partnera podle názvu)
zobrazí se všechny neuhrazené doklady za partnera, na vybraném dokladu pravým tlačítkem
myši - Zaúčtovat platbu
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2002.06.18b / 14:00
01) Účetnictví
- upraveno automatické zaúčtování plateb
- v Konfigurace / Účto 3 / Banka import
musí být pro každý bankovní účet uveden odpovídající účetní účet banky
- v číselníku typů dokladů musí být ve sloupci Pl_TypD uveden typ dokladu
pro úhradu z banky - např. 3 - Bankovní výpisy

2002.06.18a / 12:00
01) Účetnictví
- do tabulek ????UH??.FF2 je nutné do indexu HIZ doplnit pole JmenoPartnera a
DatumSplatnosti_RRRRMMDD
ručně v FFE pomocí Redefine / Restructure

2002.06.18a / 12:00
01) Účetnictví
- platby
- Automatické zaúčtování plateb
- automaticky zaúčtuje ty platby, pro které je nalezen doklad se stejným VS a stejnou
neuhrazenou částkou
- zůstanou platby, které nebylo možné automaticky zaúčtovat

2002.06.14b / 16:00
01) Účetnictví
- Podvojné účetnictví / Platby/Úhrady / Platby (Import z banky)
- oprávnění 2007
- tabulka aar__UH15.FF2
- import se načte do tabulky, zatím bez automatického a ručního zaúčtování

Platby / Úhrady
Po kliknutí na název složky Platby / Úhrady se rozbalí seznam následujících spustitelných funkcí:
1.

Platby
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2.
3.

Úhrady (Export do banky)
Opakované platby

Všechny prvotní doklady se pořizují do databáze účetních dokladů. V hlavičce dokladu u dokladů
vstupujících do saldokonta je uvedena částka pohledávky či závazku. V řádku dokladu při otevření
databáze účetních dokladů je uvedena také neuhrazená částka pohledávky či závazku.
Abychom mohli u saldokontních dokladů sledovat stav pohledávek a závazků, je potřeba platby
vystavených či přijatých saldokontních dokladů zadávat prostřednictvím funkce Platby. Pouze v tomto
případě je částka úhrady zaznamenána do placeného dokladu a pracuje se s ní při dalším zpracování
dokladu v účetnictví.

Platby
Platby (rozumí se účtování o provedené platbě na základě pokladního dokladu nebo bankovního výpisu)
již zaúčtovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů provádíme vždy prostřednictvím modulu
"Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou
a do saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná.
Platby lze zaúčtovat plně automaticky, tj. provést import souborů s daty plateb (výpisy z běžného účtu v
elektronické podobě), pak se platby provádí funkcí „Platby automaticky - import z banky", nebo se data
pořizují ručně na základě klasického výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových
dokladů, v tomto případě se platby provádí funkcí „Platby ručně".

Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž
prostřednictvím funkce Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro
vzájemné zápočty (např. 395000 Vnitřní zúčtování) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně
započítávaných dokladů až do výše zápočtu. Ke každé takto provedené "platbě" je vytvořen doklad
(většinou tzv. vnitřní doklad, typ dokladu zadáme při zadávání platby do příslušného pole), kde závazek či
pohledávka nejsou proúčtovány proti účtu pokladny nebo běžnému účtu, ale právě proti námi zadanému
"spojovacímu" účtu. Po správně provedeném a zaúčtovaném vzájemném zápočtu budou strany
spojovacího účtu vyrovnané a případný doplatek bude doúčtován na odpovídající stranu pokladny nebo
běžného účtu, opět prostřednictvím funkce Platby.

Platby / úhrady
Všechny doklady se pořizují do databáze účetních dokladů. V hlavičce dokladu u dokladů vstupujících do
saldokonta je uvedena částka pohledávky či závazku. V řádku dokladu při otevření databáze účetních
dokladů je uvedena také neuhrazená částka pohledávky či závazku. Abychom mohli u saldokontních
dokladů sledovat vývoj salda, je potřeba platby vystavených či přijatých dokladů zadávat prostřednictvím
modulu Platby / úhrady. Pouze v tomto případě je částka úhrady zaznamenána do placeného dokladu a
pracuje se s ní při dalším zpracování dokladu v účetnictví.
1. Platby - účtování plateb
Platby (rozumí se účtování o provedené platbě na základě pokladního dokladu nebo bankovního výpisu)
již zaúčtovaných přijatých a vydaných saldokontních dokladů provádíme vždy prostřednictvím modulu
"Platby". Tento postup zabezpečí, že se vytvoří automaticky nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou
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a do saldokontního dokladu se poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná. Platby lze
zaúčtovat plně automaticky, tj. provést import souborů s daty plateb (výpisy z běžného účtu v
elektronické podobě), pak se platby provádí funkcí „Platby automaticky - import z banky", nebo se data
pořizují ručně na základě klasického výpisu z běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových
dokladů, v tomto případě se platby provádí funkcí „Platby ručně". Podrobně je postup při provádění plateb
popsán níže.
a)

Platby ručně:

Zvolíme funkci Platby, záložku Platby ručně. V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro
zadávání údajů charakterizujících danou platbu, v dolní části jsou vodorovně nad sebou dvě databázová
pole se saldokontními doklady, v jednom jsou doklady aktuálního účetního roku, druhé obsahuje
neuhrazené saldokontní doklady převzaté z minulých let. Při účtování v daňové evidenci (jednoduchém
účetnictví) se v dolní části zobrazuje pouze pole saldokontních dokladů.
Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části
panelu „Platby hotovostní/ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to
vzhledem k jejich povaze vhodné, se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do
jejich přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu BU se nemění při účtování více plateb z
jednoho výpisu).
Účet platby - zde zadáme číslo účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná
platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti,
zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově pro
danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.
VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).
Částka - zadá se částka platby.
Datum - uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně
(nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části
pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako
datum dokladu.
Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z
BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku
(databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu
podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno
zadávat zpaměti, opět lze po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 otevřít číselník typů dokladů a můžeme
číslo dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy
„ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).
Číslo výpisu - do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba, nebo jakýkoliv
jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole
předmět operace na dokladu. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole
zadávat žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z
předmětu operace dokladu, jehož platbu účtujeme.
Částka v cizí měně - zadáváme pouze v tom případě, že účtujeme platbu zahraniční faktury a částka v
cizí měně je uvedena na prvotním dokladu. Uvedení částky v cizí měně usnadní vyhledávání prvotního
saldokontního dokladu (částka v korunách zaúčtovaná jako závazek nebo pohledávka se ve většině
případů vlivem pohybu kurzu liší od částky na výpise). Nejedná-li se o platbu v cizí měně, odklepneme
pole prázdné a kurzor se přesune do rámečku s volbou vyhledávacího kritéria.
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Číslo dokladu - pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb
toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří
automaticky po potvrzení platby.
Zůstatek účtu - zvolíme kurzorem pole se zadaným účtem a klikneme pravým tlačítkem myši, poté
vybereme první volbu - Zůstatek účtu - a na obrazovce se objeví panel s konečným zůstatkem účtu k
právě
aktuálnímu datumu.
Mezi výše uvedenými poli se při zadávání dokladů můžeme pohybovat stiskem klávesy
„ENTER" (směrem dolů od prvního pole k poslednímu) nebo kliknutím „myší" ve zvoleném poli. Údaje lze
libovolně editovat a po odsouhlasení se opakovaným stiskem klávesy „ENTER" nebo kliknutím „myší"
přesunout na tlačítko „VYHLEDAT". Program potom vyhledá v databázi saldokontních dokladů aktuálního
roku a minulých let doklad podle zadaných kritérií.
Vyhledávání podle - vyhledávat doklad lze podle několika kritérií:
?
Variabilní symbol je zvolen implicitně, pokud pole částka v cizí měně zůstane nevyplněno,
program pak hledá v dokladech shodný variabilní symbol. Dojde-li k tomu, že VS na dokladu o platbě byl
zadán nesprávně, doklad není nalezen. V takovém případě zvolíme vyhledávání podle částky, program
pak vyhledá doklady s částkou zadanou v poli Částka s tolerancí +/- 10 Kč.
?
Částka - toto kritérium volíme ve výše popsaném případu a slouží k vyhledávání dokladů, pokud
je variabilní symbol platby uveden špatně nebo není úplný.
?
Datum dokladu - program najde všechny doklady, jejichž datum zaúčtování je totožné s
datumem zadaným v poli Datum platby.
?
Částka v cizí měně - toto kritérium výběru je nastaveno automaticky, vyplníme-li částku do pole
Částka v cizí měně. Ulehčí nám výběr správného dokladu u zahraničních plateb, kdy částka dokladu ve
většině případů nesouhlasí s částkou placenou. U zahraničních plateb je rozdíl mezi oběma částkami
automaticky zaúčtován na příslušný účet nákladů či výnosů (kurzové ztráty či zisky), jehož kód je
nastaven v Konfiguraci/Účto/Saldokonto/Saldokonto vyrovnání.
Po stisku tlačítka „Vyhledat" se v dolní části nabídne jeden nebo i více dokladů odpovídajících zadaným
kritériím (např. leasing je účtován stejnou částkou a variabilním symbolem a liší se pouze datumem
pořízení či splatnosti).
Pro dokončení operace zaúčtování provedené platby zvolíme myší správný doklad a na libovolném poli v
řádku tohoto dokladu stiskneme pravé tlačítko myši a potvrdíme volbu „Zaúčtovat". Po opětovném
potvrzení program vygeneruje doklad se zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu poznamená
částku platby a datum provedení platby. Údaje o provedené platbě jsou ve vzájemné provázanosti
přístupné v záložce funkce Účetní doklady jak u dokladu saldokontního (zde je uvedena věta zaúčtování
platby tohoto dokladu), tak u dokladu o provedené platbě (zde je naopak uvedeno číslo účetní věty
placeného saldokontního dokladu). Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb.
Panel plateb ukončíme stiskem klávesy „ESC".
a) Platby automaticky (import z banky):

22.32 Prodejny
2016.04.15a / 07:00
001) Uživatel 112016
- upraveno účtování prodejen dle zadání
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22.33 Projekčně programová dokumentace
Příručka - ES manas - PPD
Ekonomický systém
Projekčně programová dokumentace
Ekonomický systém manas je komplexní ekonomický systém pro MS Windows 98/ME/NT/2000/XP,
podporující klient/server architekturu, SQL dotazy, Internet. Systém manas lze použít na jednom PC jako
jednouživatelskou aplikaci (bez nutnosti instalovat server, který je integrován přímo do aplikace), nebo je
možno připojit neomezený počet klientů, přístup k serveru je možný i přes Internet.
Systém se skládá z následujících modulů:
1.

AGENDA - spuštění programu

Po spuštění programu je nutno zvolit agendu, tj. zpracovávanou firmu. Na monitoru se objeví panel s
několika záložkami. Aktuální záložka nabízí možnost výběru již existující agendy.
1.1.
VÝBĚR AGENDY
Agendu je možno vybrat ze seznamu, sklad se nabídne automaticky podle zvolené agendy, dále je
možno zvolit středisko (nabídne se 01, po doplnění číselníku středisek je možné vybrat jiné středisko) a
datum zpracování. Datum se nabídne aktuální a je možné jej změnit. Změnou datumu (roku) je možno
zvolit libovolné účetní období – účetní rok – v rámci jedné agendy. Znamená to, že pokud zpracováváme
účetnictví pro více firem ve více letech, máme každou firmu označenou pouze zkratkou názvu (např. firma
manas.info – MI) a zpracovávaný účetní rok volíme změnou datumu při volbě agendy. Program dále
vyžaduje heslo. Systémové heslo je „manas" a je možné je změnit. Po doplnění číselníku uživatelů a
nastavení oprávnění je možné zadat heslo konkrétního uživatele s přesně definovanými právy k
jednotlivým funkcím programu. Po otevření tabulek je možno s programem pracovat a volit jednotlivé
moduly.
1.2.
NOVÁ AGENDA / NOVÝ ROK
Funkci Nová agenda / Nový rok volíme tehdy, potřebujeme-li otevřít nový účetní rok u již existující agendy
nebo zavádíme účtování pro novou firmu – agendu.
1.2.1. Nový rok
V záložce výběr agendy zvolíme již existující agendu, u níž chceme pokračovat v účtování v novém
účetním roce. Není v tomto případě nutno, aby bylo účetnictví ve „starém" roce ukončeno a uzavřeno,
převody saldokontních dokladů a další převody se provádí v rámci již existujících databází. Poté zvolíme
záložku „Nová agendy / Nový rok. Zkratka námi zvolené (převáděné) agendy se nastaví do výběrových
okýnek vedle pole pro popis agendy. Kliknutím zvolíme „Nový rok" a v následujícím panelu
už pouze potvrdíme (po případné úpravě počtu převáděných tabulek) tlačítkem „Převezmi".
1.2.2. Nová agenda
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

ARCHIVACE
INTERNET
UŽIVATELSKÝ KÓD
OBJEDNÁVKA
NÁPOVĚDA
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2.
3.
4.

SKLAD
POS – POKLADNÍ SYSTÉM
ÚČETNICTVÍ

Informační systém manas byl a je vyvíjen především jako nástroj ke zpracování Účetnictví (dříve Podvojné
účetnictví), obsahuje však také modul Daňové evidence (jednoduché účetnictví), který lze vhodným
zjednodušením a nastavením parametrů v číselnících použít jako nástroj k evidenci daňových příjmů a
výdajů a případně k evidenci DPH pro podnikatele nepodléhající povinnosti vést účetnictví. Typ
zpracovávaného účetnictví se nastaví při volbě nové agendy v konfiguraci celého systému.
Program Účetnictví (Podvojné účetnictví) důsledně vyžaduje dodržování podvojnosti účetních zápisů.
Všechny údaje nutné pro zaúčtování účetního dokladu, údaje týkající se saldokonta i DPH se v
podvojném účetnictví zadávají do panelu účetní doklady. V panelu Doklady minulých let jsou soustředěny
doklady z účetních agend minulých let nutné pro zaúčtování plateb převážně doposud neuhrazených
saldokontních dokladů, tj. pro úhrady faktur přijatých a vydaných. Také v modulu Účetnictví (Podvojné
účetnictví) lze vhodným nastavením parametrů v databázích a číselnících (především v účtové osnově)
docílit velkého zjednodušení při zpracování účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Je zde k dispozici
rovněž účtová osnova pro nevýdělečné organizace (občanská sdružení …), předdefinované výstupní
sestavy budou v nejbližší době připraveny. Nyní podrobně projdeme jednotlivé funkce nabídky účetnictví.
4.1.
ÚČETNICTVÍ
4.1.1. Účetní doklady
Otevře se tabulka účetních dokladů doposud zaúčtovaných, aktuální zvolená záložka je „Seznam
účetních dokladů". Doklady jsou řazeny sestupně, na obrazovce se nabídnou naposledy pořízené
doklady. V horní liště je možno zvolit vždy k aktuálně zvolenému účetnímu dokladu (řádek s aktuálním
dokladem je označen černou šipkou v levé šedé liště vedle dokladů a volíme jej pomocí kurzoru myši či
šipkami z klávesnice počítače) záložky „Memo doklad" (zde je možno pro aktuálně zvolený doklad
zapsat libovolně dlouhou poznámku), „Změny hlavičky" a „Blokování" (blokuje možnost opravy a zápisu
do dokladů ve zvoleném časovém rozmezí). Tlačítka aktivujeme kliknutím myší nebo klávesovou zkratkou
„ALT + podtržené písmeno" v názvu tlačítka.
Nad řádky se seznamem účetních dokladů se zobrazují doplňující informace k aktuálně zvolenému
dokladu (typ dokladu a partner) a jsou zde umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po databázi dokladů a
vlastní účtování. Zleva je umístěno pět tlačítek se symboly šipky, která slouží k pohybu po databázi
účetních dokladů. Kromě tohoto způsobu lze použít pro pohyb po databázi (týká se všech databází v
programu) posuvník a šipky na klávesnici. Následuje tlačítko „Nový doklad", „Oprava hlavičky", „Filtr
dokladů / zapnut (vypnut)" a „Filtr složený" jejich funkce vyplývá přímo z názvu.
4.1.1.1.

Nový doklad

Aktivací tlačítka „Nový doklad" (kliknutím levým tlačítkem „myši" nebo klávesovou zkratkou „ALT+N")
otevřeme hlavičku nového účetního dokladu, v níž vyplňujeme postupně jednotlivá pole:
Typ dokladu ve formě jedno až trojciferného kódu zadáme ručně z numerické klávesnice nebo vybereme
z číselníku typů dokladů, který otevřeme (podobně jako všechny ostatní číselníky) třemi způsoby:
klávesou F9 nebo kliknutím na tlačítko umístěné v pravé části pole otevřeme číselník seřazený podle
čísel, klávesou F10 se otevře číselník seřazený podle abecedy. Pole typ dokladu slouží k rozlišení
účetního druhu dokladu (pokladní příjmový či výdajový, faktura přijatá a vydaná …) a k zabezpečení
jedinečných číselných řad v rámci jednotlivých typů dokladů.
Číslo dokladu lze zadat ručně nebo se vygeneruje automaticky dvojím způsobem, který je možno zvolit v
konfiguraci. Buď se číslo dokladu skládá z trojmístného kódu typu dokladu a šestimístného čísla věty
zaúčtování účetního dokladu odděleného lomítkem nebo je to opět trojmístný kód typu dokladu a dále za
lomítkem je šestimístné pořadové číslo v rámci daného typu dokladu. Tento druh číslování je v distribuční
verzi nastaveno automaticky a pokud chceme typ číslování dokladů změnit, musíme toto v konfiguraci
nastavit před účtováním.
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Datum dokladu ve tvaru DD.MM.RRRR se nabídne aktuální a lze je změnit buď přepsáním z numerické
klávesnice nebo výběrem z kalendáře, který se otevře kliknutím na tlačítko v pravé části pole „Datum
dokladu".
Předmět operace vyjadřuje obsah účetního zápisu. V číselníku typů dokladu lze zadat ke každému typu
dokladu libovolný textový řetězec, který se automaticky převezme do pole předmět operace a je možno k
němu dopsat doplňující informace.
Variabilní symbol VS
Konstantní symbol KS
Specifický symbol SS vyplňujeme pouze u saldokontních dokladů. Je nutné vyplnit (stejně jako
následující pole) pro možnost vytvoření příkazu k úhradě u přijatých faktur a k provádění automatických
úhrad saldokontních dokladů pomocí funkce „Platby/úhrady" (viz dále).
Partner - doplníme výběrem z číselníku partnerů (F9, F10, tlačítko)
Bankovní účet - doplní se po výběru partnera z číselníku partnerů, lze vepsat ručně nebo stávající účet
změnit přepsáním.
Částka – nutno vyplnit u dokladů z hlediska saldokonta, lze zadat přímo nebo použít kalkulačku, která
se vybere kliknutím na tlačítko v pravé části pole
Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD.MM.RRRR se nastaví automaticky podle datumu
dokladu, lze je také obdobně změnit. Pokud účtujeme doklad netýkající se DPH (nedaňový z hlediska
DPH), je možno datum v tomto poli vymazat (mezerou).
Datum splatnosti - týká se pouze saldokontních dokladů, v ostatních případech opět možno vymazat
klávesou „mezera".
Zakázka - lze zadat ručně (bude možný i výběr z číselníku) jako čtrnáctimístný kód, který je zároveň
využíván k číslování dodávek a nákladů souvisejících s plněním předmětu díla u jednotlivých smluv. Při
účtování účetních případů souvisejících s plněním zakázek se uvede příslušné číslo zakázky a takto
označené účetní doklady se nasčítávají do sestav nedokončené výroby.
Poznámka – možno vyplnit libovolný text, který se stane součástí účetního dokladu.
Po vyplnění všech polí hlavičky se otevře tabulka s jednotlivými řádky účetního dokladu. Do horní části
tabulky se přenesou údaje z hlavičky (typ dokladu, číslo dokladu, datum dokladu, DUZP, předmět
operace, partner, VS, zakázka a poznámka). Další údaje se aktualizují při vyplňování řádků účetního
dokladu. Každý řádek účetního dokladu obsahuje všechny údaje týkající se daného účetního případu, pro
vlastní účtování je vyhrazeno prvních šest sloupečků:
Účet - možno zadat ručně z numerické klávesnice ve formě šestimístného kódu nebo vybrat z číselníku
(F9 seřazeno podle čísla, F10 seřazeno podle abecedy nebo tlačítkem na pravé straně pole)
Středisko - možno zadat ručně nebo vybrat z číselníku u nákladových a výnosových účtů, povinné
vyplnění tohoto pole lze zadat v konfiguraci.
Částka MD
Částka DAL - nutno vyplnit pouze jedno z těchto polí
DPH – lze zadat ručně nebo vybrat z číselníku DPH (F9 seznam podle četnosti výskytu – na prvním
místě základní typy, F10 seřazeno podle čísel řádků v přiznání DPH, tlačítkem na pravé straně pole).
Toto pole je nutno vyplnit v řádku, v němž se účtuje základ daně a daň z přidané hodnoty, aby se tyto
údaje projevily v přiznání DPH.
Poznámka - lze zadat poznámku ke každému řádku účetního dokladu
Při pořizování jednotlivých řádků účetního dokladu se v horní části tabulky aktualizují údaje. Dokud není
SUMA stran MD a Dal shodná, je informace o tom zobrazena červeně včetně vyčísleného rozdílu. Po
vyrovnání stran se informace zobrazí černě a je možno ukončit pořizování řádků účetního dokladu
(kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna nebo klávesou „ESC"). V již pořízeném účetním dokladu
je možno provádět změny pouze do okamžiku jeho zablokování (záložka panelu účetní doklady), stejně
tak je možno opravovat některé údaje v hlavičce dokladu.
4.1.1.2. Oprava hlavičky
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2778

ES manas 2022 - Technická dokumentace

Zvolením funkce „Oprava hlavičky" (kliknutím levým tlačítkem „myši" nebo klávesovou zkratkou „ALT+O"
při současném umístění kurzoru v libovolném poli řádku dokladu, který chceme opravovat) se otevře
hlavička již existujícího dokladu. Opravit můžeme (dokud není obsah účetních dokladů ve zvoleném
rozmezí datumů zablokován pro opravu funkcí „Blokování") libovolný údaj v hlavičce dokladu s výjimkou
zvoleného typu dokladu a čísla dokladu při použití automatického číslování dokladů. Po skončení opravy
ukončíme funkci klávesou „ESC" nebo kliknutím na tlačítko „Konec" v levém horním rohu otevřeného
okna. Tímto způsobem lze ukončit práci v libovolném právě otevřeném okně programu. Pokud chceme
(opět před zablokováním) opravit údaje v zaúčtování dokladu – číslo účtu, částku, údaje týkající se DPH,
umístíme kurzor myši na libovolné pole v řádku opravovaného dokladu a doklad otevřeme „dvojklikem"
nebo stiskem klávesy „ENTER".
4.1.1.3. Filtr dokladů
Funkce „Filtr dokladů / vypnut (zapnut)" aktivuje jednoduchý filtr pro omezení výběru dokladů podle
různých kritérií. Tato funkce slouží k výběru dokladů pouze podle jednoho kritéria, můžeme zvolit pouze
jednu možnost z nabídky v libovolné záložce. Jednotlivá pole účetního dokladu jsou rozdělena podle
svého charakteru do tří skupin: celé číslo, reálné číslo a řetězec. Označíme námi vybrané kritérium pro
výběr dokladů (pole účetního dokladu), v horní části okna zadáme minimální a maximální hodnotu
vybraného pole a aktivujeme tlačítko „Zapni filtr". Nyní tabulka „Seznam účetních dokladů" obsahuje
pouze doklady odpovídající zadanému kritériu a tlačítko má popis „Filtr dokladů / zapnut". Výběr zrušíme
aktivací tohoto tlačítka a poté zvolením funkce „Vypni filtr".
4.1.1.4. Filtr složený
Tato funkce umožňuje postupným přidáváním omezujících kritérií vybrat ze seznamu účetních dokladů
libovolně definovanou množinu účetních dokladů. Aktivací tlačítka otevřeme nové okno, v jehož horní části
jsou umístěna tři tlačítka: „Přidej filtr", „Zruš filtr" a „Tisk". Po zvolení funkce „Přidej filtr" se objeví stejná
nabídka jako v předchozí funkci „Filtr dokladů", označíme libovolné kritérium pro výběr (pole účetního
dokladu) a zadáme jeho minimální a maximální hodnotu, zvolíme „Zapni filtr" a program provede výběr
podle tohoto zadaného kritéria. Nyní můžeme pokračovat v dalším „omezování" výběru dokladů. Opět
zvolíme funkci „Přidej filtr" a označíme další kritérium pro výběr, nastavíme jeho hodnotu a zvolíme „Zapni
filtr". Tento postup můžeme opakovat několikrát za sebou, dokud nemáme v seznamu účetních dokladů
doklady podle našich požadavků. Tento seznam je pak možno aktivací tlačítka „Tisk" vytisknout.
Kdykoliv v průběhu „filtrování" dokladů je možno všechna již nastavená kritéria pro výběr zrušit funkcí
„Zruš filtr" a poté buď zadávat jiná kritéria pro výběr nebo výběr ukončit (kliknutím myší na křížek v
pravém horním rohu okna nebo klávesou „ESC").
4.1.2.

Účetní doklady - minulých let

Otevře se tabulka s databází převedených saldokontních účetních dokladů minulých let, údaje z nich
jsou nutné pro zaúčtování přijatých a vydaných plateb vztahujících se k těmto dokladům.
4.1.3.

Platby / úhrady

4.1.3.1. Platby
Tato funkce slouží k zaúčtování přijatých a uskutečněných plateb saldokontních dokladů zaúčtovaných
již v účetnictví. Vytvoří se nový účetní doklad se zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu se
poznamená uskutečněná platba, ať už úplná nebo částečná. Platby lze zaúčtovat plně automaticky, tj.
provést import souborů s daty plateb (výpisy z běžného účtu v elektronické podobě), pak se platby
provádí funkcí „Platby bezhotovostní", nebo se data pořizují ručně na základě klasického výpisu z
běžného účtu nebo pokladních příjmových či výdajových dokladů, v tomto případě se platby provádí funkcí
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„Platby hotovostní/ručně". Podrobně je postup při provádění plateb popsán níže.
a)
Platby ručně:
V horní polovině panelu funkce „Platby ručně" jsou pole pro zadávání údajů charakterizujících danou
platbu, v dolní části jsou dvě databázová pole se saldokontními doklady, v jednom jsou doklady
aktuálního účetního roku, druhé obsahuje neuhrazené saldokontní doklady převzaté z minulých let. Při
účtování v tzv. jednoduchém účetnictví se v dolní části zobrazuje pole saldokontních dokladů.
Při provádění platby zadáváme údaje z výpisu z BU nebo z pokladního dokladu do polí v horní části
panelu „Platby hotovostní/ručně" v níže uvedeném pořadí. U některých polí tohoto panelu, u nichž je to
vzhledem k jejich povaze vhodné, se „pamatují" zadané údaje i při provádění následujících plateb až do
jejich přepsání jiným údajem (např. číslo účtu a číslo výpisu BU se nemění při účtování více plateb z
jednoho výpisu).
Účet platby - zde zadáme číslo účtu z účtové osnovy, kterého se prováděná přijatá či uskutečněná
platba týká, tj. pokud platba probíhá z běžného účtu zadáme např. 221xxx, pokud probíhá v hotovosti,
zadáme 211xxx, kde xxx je analytické rozlišení každého účtu tak, jak je zadáno v účtové osnově pro
danou firmu. Účet lze vybrat po stisku klávesy F9 nebo F10 z účtové osnovy.
VS - zadáme variabilní symbol platby (tj. placeného dokladu).
Částka - zadá se částka platby.
Datum - uvede se datum platby podle výpisu z BÚ nebo pokladního dokladu. Datum lze zadat ručně
(nabídne se aktuální datum, lze změnit pouze den) nebo po kliknutí na políčko se šipkou v pravé části
pole vybrat datum z kalendáře. Zadané datum je pak převzato do vygenerovaného dokladu o platbě jako
datum dokladu.
Typ dokladu - je nutno zadat proto, aby se mohla platba správně zaúčtovat. Pokud zadáváme platby z
BÚ nebo na BÚ, uvedeme odpovídající číselné označení typu dokladu tak, jak je zadáno v číselníku
(databázi) typů účetních dokladů (např. 3), pokud zadáváme platbu hotovostní, zvolíme číslo dokladu
podle charakteru platby (např. 1 – pokladna příjem, 2 – pokladna výdej). Číslo typu dokladu není nutno
znát zpaměti, po stisku funkční klávesy F9 nebo F10 se otevře číselník typů dokladů a můžeme číslo
dokladu vybrat (buď z klávesnice posunutím kurzoru šipkami na požadovaný typ a stiskem klávesy
„ENTER" nebo pomocí „myši" a dvojklikem).
Číslo výpisu - do tohoto pole můžeme zadat číslo výpisu, na němž je zadávaná platba nebo jakýkoliv
jiný údaj blíže charakterizující platbu. Údaj zde zadaný se převezme při zaúčtování platby do pole
předmět operace. Pokud nepotřebujeme platbu blíže specifikovat, nemusíme do tohoto pole zadávat
žádný údaj, program dosazuje do automaticky generovaného účetního dokladu platby údaje z předmětu
operace dokladu, jehož platbu účtujeme.
Číslo dokladu - pokud je v konfiguraci nastaveno ruční číslování dokladů, nabídne se při účtování plateb
toto pole a zde zadaný údaj se převezme jako číslo dokladu do účetního dokladu platby, který se vytvoří
automaticky po potvrzení platby.
Mezi výše uvedenými poli se při zadávání dokladů můžeme pohybovat stiskem klávesy
„ENTER" (směrem dolů od prvního pole k poslednímu) nebo kliknutím „myší" ve zvoleném poli. Údaje lze
libovolně editovat a po odsouhlasení se opakovaným stiskem klávesy „ENTER" nebo kliknutím „myší"
přesunout na tlačítko „VYHLEDAT". Program potom vyhledá v databázi saldokontních dokladů aktuálního
roku a minulých let doklad podle zadaných kritérií. Vlevo od tlačítka „Vyhledat" lze zvolit, zda
rozhodujícím kritériem při vyhledávání bude variabilní symbol (pak se najdou všechny doklady s
uvedeným variabilním symbolem), částka (v tomto případě jsou ve výběru všechny doklady se zadanou
částkou – vhodné například u účtování plateb prováděných prostřednictvím platební karty, kdy banka
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dosazuje svůj variabilní symbol) nebo datum (potom se najdou doklady odpovídající uvedenému datu
vystavení).
Po stisku tlačítka „Vyhledat" se v dolní části nabídne jeden nebo více dokladů odpovídajících zadaným
kritériím. Zvolíme myší správný doklad a na libovolném poli v řádku tohoto dokladu stiskneme pravé
tlačítko myši a potvrdíme tlačítko „Zaúčtovat". Po opětovném potvrzení program vygeneruje doklad se
zaúčtovanou platbou a do saldokontního dokladu poznamená částku platby a datum provedení platby.
Tímto způsobem postupujeme do zaúčtování všech aktuálních plateb. Panel ukončíme stiskem klávesy
„ESC".
b)

Platby automaticky (Import z banky):

4.1.3.2. Úhrady (Export do banky)
4.1.4.

Saldokonto

4.1.4.1. Pohledávky – Generování + tisk
4.1.4.2. Závazky – Generování + tisk
Touto funkcí vygenerujeme aktuální stav pohledávek a závazků ze všech doposud pořízených účetních
dokladů. Je nutno ji zvolit pokaždé po pořízení většího počtu saldokontních dokladů či po účtování plateb
těchto dokladů. Vytvořený přehled potom můžeme operativně prohlížet prostřednictvím výše uvedené
funkce „Pohledávky (Závazky) – tisk".
4.1.4.3. Pohledávky - tisk
4.1.4.4. Závazky – tisk
Tato funkce nabídne tiskovou sestavu, která obsahuje přehled dříve vygenerovaných neuhrazených
pohledávek resp. závazků. V sestavě nejsou obsaženy doklady pořízené po generování pohledávek a
závazků funkcí „Pohledávky (závazky) – Generování + tisk", je určena pro operativní prohlížení, pokud
nebyly pořizovány doklady saldokontní či jejich platby. Přehled se nabídne k prohlížení na monitoru a je
možno jej vytisknout.

4.1.4.5. Saldokonto
V panelu Saldokonto lze parametricky nastavit omezující podmínky pro generování závazků či
pohledávek k libovolnému datu, za partnera či za partnera a VS.

4.1.5.

Import ze skladu

4.1.6.

Testy

V tomto panelu jsou integrovány funkce kontrolující formální správnost účetních zápisů. Testy odhalí také
případné nevyrovnané či neuzavřené doklady, které mohou vzniknout při náhlém ukončení programu
způsobeném například výpadkem elektrického proudu.
4.1.7. Sestavy – účetní a daňové
4.1.7.1. Bilanční sestavy
Po zadání počátečního a konečného datumu a zvolení funkce „Generování" jsou vytvořeny základní
účetní bilanční sestavy – Předvaha, Rozvaha a Výsledovka za zvolené období.
4.1.7.2. DPH
Označíme zvolené období měsíční nebo čtvrtletní a stiskem příslušného tlačítka zvolíme požadovanou
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sestavu. Sestava DPH obsahuje pouze údaje z těch řádků účetních dokladů, v nichž je vyplněn v poli
DPH kód DPH z číselníku typů DPH, tj. kód základu DPH a daně.
4.1.7.3. Deník
Zadáme počáteční a konečné datum a zvolíme druh třídění, po stisku tlačítka „Účetní deník" se sestava
za zvolené období ukáže na monitoru a můžeme ji prohlížet či zvolit některou funkci pro tisk.
4.1.7.4. Hlavní kniha syntetika
Zadáme počáteční a konečné datum (kromě sestav DPH, které jsou definovány měsíčním či čtvrtletním
obdobím jsou všechny sestavy zásadně vytvářeny od libovolného do libovolného data – rozvaha vždy od
počátku účetního období), pokud máme v účetnictví deklarována střediska, zvolíme požadovanou
variantu. Uprostřed panelu jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk
sestavy Hlavní kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním
dokladem s datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu, následují obraty MD a
DAL a konečné zůstatky účtů. V nabídce tohoto panelu jsou také sestavy Rozvaha a Výsledovka. Jedná
se o klasické účetní přehledové sestavy.
4.1.7.5. Hlavní kniha analytika
Touto funkcí lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové osnovy.
Nejprve stiskem tlačítka „Načíst účty" načteme všechny účty naší účtové osnovy do pole v levé části
panelu. Kliknutím „myší" zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy.
Můžeme zvolit funkci „Všechny účty", pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy, v tomto
případě je vhodné pro přehlednost zvolit funkci „Každý účet na novou stránku". Zvolením funkce
„Rekapitulace účtu" dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a
kódu DPH použitém na dokladu.
4.1.7.6. Výkazy
V tomto panelu jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném
rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro informaci lze v
tomto panelu vytisknout i přehlednou účetní sestavu Předvaha, Rozvaha a Výsledovka. Pro zabezpečení
správných výsledků a urychlení práce je vhodné nejprve zaškrtnout v levé části panelu políčka u
počátečních stavů a námi zvolených období a zadat „Generování – obraty účtů". Poté zvolíme období, do
jehož ukončení se budou data zpracovávat (zvolíme-li např. měsíc 05, bude sestava obsahovat počáteční
stav, obrat za měsíc 05, obrat za období od 1.1. do měsíce 05 a konečný stav ke konci měsíce 05).
4.1.8. Přehledy
4.1.8.1. Zakázky
4.1.8.2. Nedokončená výroba
4.1.8.3. Nedokončená výroba II.
4.1.9.

Účtová osnova

Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech námi zvolených účtů. Pro
každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky se
seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání
(tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy. Každý účet charakterizujeme
zadáním různých hodnot do sloupců v řádků příslušného účtu.
Číslo - zadáme šestimístné číslo účtu, ve sloupci se levé nuly nevypisují, i při použití pouze
syntetických účtů (typ xxx000) je nutno tři pravé nuly zadat nejenom v panelu účtové osnovy, ale i při
pořizování dokladů
Název - zde napíšeme název účtu včetně údajů sloužících k jeho odlišení od jiných účtů téhož druhu
(např. typ a sazbu DPH pro analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde
zadané údaje jsou přebírány do všech tiskových výstupů účetnictví.
Akt. - hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně nebo 0
(aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem.
Saldo - v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj.
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převážně účet dodavatelů a odběratelů.
Rozvaha - u všech účtů rozvažných musí být v tomto poli zadána hodnota 1 (aktiva) nebo 2 (pasíva),
ostatní účty mají zadánu hodnotu 0
Výsledkovka - opět nutno vyplnit obdobným způsobem – hodnota 1 (náklady) nebo 2 (výnosy), u
ostatních účtů hodnota 0.
Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1,
bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je
požadováno při ukončení pořizování dokladu).
DPH - do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných
nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd.
plnění 5 % lze zadat kód 3304). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku
účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů.
Převzatý kód lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat – toto je potřeba rozhodně provést při přeúčtování
DPH na konci zdaňovacího období, aby nedošlo k „vynulování" daňového přiznání DPH.
DPH M/D - lze nastavit následující hodnoty: 0 – typ DPH požadován ke straně MD nebo DAL, 1 – typ
DPH požadován ke straně MD, 2 – typ DPH požadován ke straně DAL
VZAZP - výkaz zisku a ztráty v plném znění – zde je nutno zadat u nákladových a výnosových účtů číslo
řádku příslušné výkazové sestavy, obdobně se postupuje u dalších sloupců účtové osnovy
VZAZZ - výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
RBP - rozvaha brutto v plném rozsahu
RKP - rozvaha korekce v plném rozsahu
RBZ - rozvaha brutto ve zkráceném rozsahu
RKZ - rozvaha korekce ve zkráceném rozsahu
4.1.10. (Účtová osnova vzorová 2002)
4.1.11. Účtová osnova vzorová 2003
V těchto panelech jsou uvedeny všechny účty účtové osnovy včetně nastavení základních parametrů tak,
aby bylo možno vytisknout účetní výkazy (výkaz zisku a ztráty a rozvahu).
4.1.12. Číselník typů dokladů
V číselníku typů dokladů jsou nastaveny jednotlivé typy dokladů z hlediska účetnictví, tj. účetního
pohybu. Ve starší verzi účetnictví (MIS97) bylo nutno podrobnější rozlišení v rámci jednoho účetního
pohybu (např. příjem hotovosti do pokladny) více typy dokladů v návaznosti na DPH (výdej z pokladny
„nedaňový" – např. převod hotovosti na BU, zaplacené zálohy, hotovostní úhrada dříve saldokontně
zaúčtovaných daňových dokladů, hotovostní nákup od neplátců … a výdej „daňový" ve smyslu DPH, tj.
daňové doklady placené ihned po vystavení v hotovosti, platba zjednodušených daňových dokladů). V
nové verzi účetnictví manas je problematika evidence daně z přidané hodnoty vyřešena jednodušeji,
evidence probíhá na základě kódů zadaných přímo do řádku účetního dokladu (viz číselníky DPH) a není
vázána na typ dokladu. V číselníku typů dokladů je proto nutno zadat pouze rozlišení typů dokladů z
hlediska účetního (jednotlivé „účetní řady") – pokladní doklady výdajové a příjmové (případně více
pokladen), faktury přijaté a vydané, vnitřní zúčtování, bankovní výpisy v závislosti na počtu bankovních
účtů atd..
Pole číselníku typů dokladů slouží k charakterizování jednotlivých dokladů podle druhu účetního pohybu
a k nastavení případných hodnot pro import dokladů z jiných modulů programu manas. K tomu slouží
následující pole:
Číslo - zde zadáme libovolný jedno až čtyřciferný číselný kód pro každý námi zvolený typ dokladu
Název - jasný a srozumitelný název, který charakterizuje typ účetního pohybu a přebírá se spolu s
číslem typu dokladu po zaúčtování do hlavičky účetního doklad
Číselná řada - zde je možno nastavit předčíslí číselné řady při pořizování daného typu dokladu, např.
20030000 pro typ dokladu 1 - příjem do pokladny, při číslování je pak struktura čísla dokladu následující:
001/20030001, 20030002 atd.
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Saldo - pouze u saldokontních typů dokladů zadáme hodnotu 1 (-1) u přijatých faktur a 2 (-2) u faktur
vydaných – záporná hodnota je použita pro dobropisy přijaté či vydané.
Středisko Předmět operace - libovolný textový řetězec zde zadaný se při zvolení typu dokladu v účetnictví doplní do
pole „předmět operace" v hlavičce účetního dokladu a je možno k němu cokoliv dopsat na doplnění a
upřesnění
Poznámka - nevím
Další pole - jejichž označení začíná písmenem I slouží k nastavení účtů z účtové osnovy, na něž se při
importu dokladů z jiných modulů programu MANAS zaúčtují jednotlivé částky. Je nutno nastavit účet pro
celkovou částku, základ 5 a 22 %, daň 5 a 22 % a zaokrouhlení včetně rozlišení strany účtu MD nebo
Dal pro zaúčtování. Další pole obsahující v názvu DPH slouží k zadání kódu DPH opět pro zaúčtování
importovaných dokladů z jiných modulů programu.
4.1.13. Číselník středisek
4.1.14. Číselník zakázek
Zde opět zadáme jedno až třímístný číselný kód jednotlivých středisek či zakázek a jejich slovní výstižné
označení.
4.1.15. Číselník DPH
4.1.16. Číselník DPH 343
Číselník DPH je rozdělen na dvě části, při pořizování řádků účetního dokladu se nabízí pouze odpovídající
databáze – pokud zadáváme na dokladu údaje o dani z přidané hodnoty, tj. účet 343xxx, otevře se při
výběru z databáze Číselník DPH 343, v ostatních případech se údaje přebírají z druhého číselníku.
Jednotlivé typy zdanitelných plnění jsou označeny čtyřmístným kódem, v němž tři cifry zprava znamenají
číslo řádků ve formuláři přiznání DPH, první cifra zleva pak slouží k rozlišení sloupce v předtisku a také
„důležitosti" daného kódu. Nejčastěji používaným řádkům (např. přijatá zdanitelná plnění z tuzemska) je
předřazena cifra 1.
4.1.17. Účtová osnova vzorová
4.1.18. Filtr řádků účetních dokladů – jednoduchý
4.1.19. Filtr řádků účetních dokladů - složený
4.2.

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ)

Způsob pořizování dokladů, práce s databázemi a zpracování výsledných dat se neliší od zpracování dat
v podvojném účetnictví a tato problematika byla již popsána výše. Zde se budeme zabývat především
odlišnostmi při zpracování tzv. jednoduchého účetnictví a samotným systémem zpracování evidence
příjmů a výdajů.
4.2.1. Účetní doklady
V tomto panelu evidujeme všechny hotovostní i bezhotovostní (platba na BÚ) daňové či nedaňové příjmy a
výdaje a u plátců DPH slouží i k evidenci DPH z hotovostně placených dokladů – tj. přijatých či vydaných
daňových dokladů za hotové a zjednodušených daňových dokladů. Dále se v tomto panelu evidují
všechny převody peněžních prostředků a prostřednictvím panelu „Platby" se také automaticky generují
účetní doklady o přijatých či uskutečněných platbách dříve vystavených či přijatých a zaúčtovaných (v
panelu „Saldokontní doklady") faktur. Postup při pořizování účetních dokladů je obdobný jako v
podvojném účetnictví. Po volbě funkce „Nový doklad" se otevře tabulka s údaji nutnými pro vyplnění
hlavičky dokladu – typ dokladu, datum, předmět operace případně u daňových dokladů datum
uskutečnění zdanitelného plnění, ostatní údaje týkající se saldokontních dokladů není nutno v tomto
případě vyplňovat. Po vyplnění hlavičky se otevře tabulka s řádky tohoto účetního dokladu. V záhlaví je
název stran MD a Dal nahrazen termíny Příjem (rozumí se příjem Kč v hotovosti nebo na BU) a Výdej
(zde se opět uvádí výdej Kč z pokladny nebo běžného účtu), rozlišení příjmu či výdeje („za co") se uvede
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v opačném sloupci. Nákup poštovních známek se do jednotlivých řádků účetního dokladu zapíše tímto
způsobem:
číslo účtu
211000
505000

Příjem

Výdej
500,00

DPH

500,00

Nákup materiálu u plátce DPH na základě daňového dokladu:
číslo účtu
211000
501000
plnění 22%)
343522

Příjem

Výdej
1220,00

DPH

1000,00

1305

(kód pro základ přijatá zdan.

220,00

3305

(kód pro DPH přij. 22%)

Naopak příjem hotovosti např. při výběru z BU:
číslo účtu
211000
261000

Příjem
10000,00

Výdej

DPH

10000,00

Příjem za zboží či službu při vystavení daňového dokladu za hotové (zjednodušeného daňového dokladu):
číslo účtu
Příjem
211000
227,00
604000(zboží)
plnění 22%)
343622
602000(služby)
plnění 5%)
343605

Výdej

DPH

100,00

1445

(kód pro základ uskut. zdan.

22,00
100,00

5445
1444

(kód pro DPH uskut. 22%)
(kód pro základ uskut. zdan.

5,00

5444

(kód pro DPH uskut. 5%)

4.2.2. Saldokontní doklady
V tomto panelu se evidují všechny přijaté a vydané faktury, které nejsou v okamžiku zaúčtování placeny,
tj. vstupují do saldokontní evidence a budou uhrazeny později hotově či bezhotovostně prostřednictvím
běžného účtu. Způsob pořízení je obdobný jako v panelu účetní doklady. Po zvolení funkce „Nový doklad"
se otevře tabulka s hlavičkou saldokontního dokladu. Zvolíme typ dokladu z číselníku typů dokladů (zde
použijeme některý z nastavených typů – přijatá faktura DD, přijatá zálohová faktura, přijatý dobropis,
stejně tak i vydané doklady, nebo pokud to naše evidence vyžaduje můžeme nastavit v číselníku typů
dokladů podrobnější členění, není to ale nutné pro zaúčtování dokladu, jak bude vysvětleno dále). Bez
ohledu na nastavený typ číslování dokladů v konfiguraci účetnictví v tomto panelu zůstává pole číslo
dokladu vždy prázdné, pro evidenci přijatých a vydaných faktur je potřebný údaj variabilní symbol
dokladu, dále konstantní symbol a částka Kč, u přijatých faktur údaje o partnerovi včetně čísla účtu, u
všech daňových dokladů pak datum uskutečnění zdanitelného plnění pro zpracování dat v evidenci DPH.
Po vyplnění údajů v hlavičce dokladu se otevře tabulka s jednotlivými řádky dokladu. Zde zadáme údaje z
dokladu tak, jako bychom je účtovali do účetních dokladů, tj. rozúčtujeme výdaje resp. tržby a DPH a
celkovou částku uvedeme na libovolný protiúčet (možno nastavit v účtové osnově jiný pro přijaté a jiný pro
vydané faktury nebo použít stejný). Při provádění plateb prostřednictvím modulu „Platby" se saldokontní
doklad „překopíruje" do databáze účetních dokladů, místo „protiúčtu" je doplněn účet platby – pokladna
nebo běžný účet. Zápis v databázi saldokontních dokladů může vypadat například takto:
Účet
501000

Příjem Kč
1000,00

Výdej Kč

DPH
1305
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343522
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220,00
1220,00
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3305
(účet nastavený v účtové

Po provedení úhrady prostřednictvím modulu „Platby" zápis zaplaceného dokladu v databázi účetních
dokladů vypadá takto: (úhrada provedena z běžného účtu)
Účet
Příjem Kč
501000
1000,00
faktur se do hlášení
343522
220,00
databáze saldok. dokladů)
221000

Výdej Kč

DPH
0 (kód DPH se vynuluje, u
0

1220,00

DPH použijí data z
(běžný účet)

Stejně jako v modulu „Účetní doklady" i v databázi saldokontních dokladů je možno jednotlivé údaje ať už
v hlavičce dokladu nebo v jednotlivých řádcích rozúčtování kdykoliv opravit do té doby, než je možnost
opravy zablokována samostatnou funkcí (záložka v panelu Saldokontní doklady).
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.

Účtová osnova
Účtová osnova vzorová
Číselník typů dokladů
Číselník středisek
Číselník zakázek
Číselník DPH – základy
Číselník DPH – 343.xxx

4.3.
EVIDENCE MAJETKU
4.3.1. Majetek
4.3.2. Drobný majetek
4.3.3. Drobný majetek do roku 2002
4.3.4. Číselník druhů majetku
4.3.5. Číselník osob
4.3.6. Číselník umístění
4.3.7. Generování odpisů
4.3.8. Oprávky – účetní
4.3.9. Oprávky – daňové
4.3.10. Podklady pro zaúčtování
4.3.11. Inventura
4.3.11.1.
Osoby / majetek
4.3.11.2.
Osoby / drobný majetek
4.3.11.3.
Osoby / celkem
4.3.11.4.
Umístění / majetek
4.3.11.5.
Umístění / drobný majetek
4.3.11.6.
Umístění / celkem
4.4.

IMPORT DAT Z MIS97

5.
6.
7.
8.
9.

DALŠÍ MODULY
INTERNET
SERVIS
NÁPOVĚDA
KONEC (ESC)
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22.34 Přehledy
Přehledy
Účetnictví v Ekonomickém systému manas je určeno obecně pro účtování malého i většího rozsahu
účetních operací. Vhodným nastavením konfigurace lze deklarovat střediska, zakázky atd. Všechny tyto
funkce jsou obecně použitelné.
Kromě těchto obecných funkcí je však program vyvíjen i podle specifických požadavků a potřeb
jednotlivých klientů. Tak se může stát, že daná funkce programu je reálně využitelná opravdu pouze
tímto specifickým klientem, kterému byla vytvořena podle jeho požadavků a zvyklostí dřívějšího
zpracování dat. Do této kategorie funkcí patří i funkce vnořené do části Přehledy. Jsou to tiskové sestavy
používané pouze jedním klientem a pro ostatní klienty nepotřebné.

Přehled zakázek XX-XXXX-XX-XXX
Účetnictví v Ekonomickém systému manas je určeno obecně pro účtování malého i většího rozsahu
účetních operací. Vhodným nastavením konfigurace lze deklarovat střediska, zakázky atd. Všechny tyto
funkce jsou obecně použitelné.
Kromě těchto obecných funkcí je však program vyvíjen i podle specifických požadavků a potřeb
jednotlivých klientů. Tak se může stát, že daná funkce programu je reálně využitelná opravdu pouze
tímto specifickým klientem, kterému byla vytvořena podle jeho požadavků a zvyklostí dřívějšího
zpracování dat. Do této kategorie funkcí patří i funkce vnořené do části Přehledy. Jsou to tiskové sestavy
používané pouze jedním klientem a pro ostatní klienty nepotřebné.

Nedokončená výroba
Účetnictví v Ekonomickém systému manas je určeno obecně pro účtování malého i většího rozsahu
účetních operací. Vhodným nastavením konfigurace lze deklarovat střediska, zakázky atd. Všechny tyto
funkce jsou obecně použitelné.
Kromě těchto obecných funkcí je však program vyvíjen i podle specifických požadavků a potřeb
jednotlivých klientů. Tak se může stát, že daná funkce programu je reálně využitelná opravdu pouze
tímto specifickým klientem, kterému byla vytvořena podle jeho požadavků a zvyklostí dřívějšího
zpracování dat. Do této kategorie funkcí patří i funkce vnořené do části Přehledy. Jsou to tiskové sestavy
používané pouze jedním klientem a pro ostatní klienty nepotřebné.

Nedokončená výroba XX-XXXX-XX-XXX
Účetnictví v Ekonomickém systému manas je určeno obecně pro účtování malého i většího rozsahu
účetních operací. Vhodným nastavením konfigurace lze deklarovat střediska, zakázky atd. Všechny tyto
funkce jsou obecně použitelné.
Kromě těchto obecných funkcí je však program vyvíjen i podle specifických požadavků a potřeb
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jednotlivých klientů. Tak se může stát, že daná funkce programu je reálně využitelná opravdu pouze
tímto specifickým klientem, kterému byla vytvořena podle jeho požadavků a zvyklostí dřívějšího
zpracování dat. Do této kategorie funkcí patří i funkce vnořené do části Přehledy. Jsou to tiskové sestavy
používané pouze jedním klientem a pro ostatní klienty nepotřebné.

22.35 Překlasifikace
2009.06.19a / 13:00
002) Účetnictví / Překlasifikace POS (manasNX.exe)
- oprávnění:
8690 Účto - Překlasifikace POS

22.36 Převod do nového roku
FAQ - Síťová verze - Převod tabulek účetnictví do roku 2021 (Př.: agenda XX)
- před provedením akce zaarchivujte data serveru
- překopírujte s přejmenováním (např. přes pomocný adresář) pokud existují:
XXK_UO11.nx1 -> XXL_UO11.nx1
XXK_UQ11.nx1 -> XXL_UQ11.nx1
XXK_US11.nx1 -> XXL_US11.nx1
XXK_UZ11.nx1 -> XXL_UZ11.nx1
- dále je nutné převést saldokonto z roku 2020 do roku 2021
- popsáno samostatně

FAQ - Síťová verze - Převod tabulek účetnictví do roku 2012 (Př.: agenda XX)
- před provedením akce zaarchivujte data serveru
- překopírujte s přejmenováním (např. přes pomocný adresář) pokud existují:
XXB_UO11.nx1 -> XXC_UO11.nx1
XXB_UQ11.nx1 -> XXC_UQ11.nx1
XXB_US11.nx1 -> XXC_US11.nx1
XXB_UZ11.nx1 -> XXC_UZ11.nx1
- dále je nutné převést saldokonto z roku 2011 do roku 2012
- popsáno samostatně
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22.37 Rozbory
2016.05.11b / 07:00
001) Účetnictví / Sestavy / Rozbory / Maloobchod
- doplněny 2 nové sloupce:
U - Přeb .... Přebytek

= účet 648111 (zahrnuto ve sl. C)

V - ManŠk ... Manka a Škody = účet 549411 (zahrnuto ve sl. G)

2014.03.11a / 13:00
002) Účetnictví / Rozbory
- upraveno

22.38 Sestavy
2016.04.28d / 17:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- u všech účetních sestav rozšířen rozsah středisek z 300-799(800) na 200-799(800)

2015.04.17a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy
- vpravo doplněna záložka Import
- nová funkce a oprávnění
8861 Účetnictví / Sestavy / Import / Import *.CSV s dluhy
- Př. importního CSV souboru:
učet;středisko;MD;DAL
139900;367;-129,57;0
139900;304;-500,89;0
139900;317;-1316,57;0
139900;318;-167,83;0
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139900;321;-114,79;0
139900;328;-427,84;0
139900;324;-58,26;0
139900;326;-268,71;0
139900;325;-495,67;0
139900;327;-844,38;0
315706;1;0;-4324,51
- hlavička CSV může/nemusí být
- pole jsou oddělena středníky
- jako desetinnou tečku lze použít tečku/čárku
- importují se pouze řádky začínající číslicí (číslo účtu)
- importní CSV může mít maximálně 10.000 řádků
- vytváří se protokol a ten je na závěr zobrazen
- import vytvoří nový účetní doklad
- je nutné zadat:
- typ dokladu
- datum dokladu

2015.03.31c / 11:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Ssouhrnné hlášení a DPHEVD

2012.11.05a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy / Bilanční sestavy
- Středisko lze zadat v rozmezí OD - DO

2006.02.05a / 10:00
001) Účetnictví, Daňová evidence / Sestavy
- ve výběrech čísel účtů, středisek a typů dokladů se nabídnou jen ty
skutečně používané
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2005.11.16d / 16:00
001) Účetnictví / Sestavy
- doplněno:
- Rozbory / Účet
- sestava obsahuje pohyby na zvolených účtech za zvolená střediska
- oprávnění: 8318 Účto - Pohyb na účtě za střediska
- jméno partnera je převzato z pole ZakazkaEGP řádku dokladu

2005.11.08b / 10:00
001) Účetnictví - Sestavy - Deník
- doplněno omezení za vybrané typy dokladů a účty

2005.11.08a / 09:00
001) Účetnictví - Sestavy
- doplněna analytická kniha podle Typu dokladu - záložka Typ dokladu
- zadá se datum od do a označí (zaškrtnou) se požadované typy dokladů
z číselníku typů dokladů
- sestava je řazena podle typu dokladu a čísla dokladu

2005.10.12b / 20:00 BETA
001) Účetnictví / Sestavy / Hlavní kniha Synt.
- při volbě označených středisek se odstránkuje po každém středisku
- Výsledovka
- vpravo doplněny Náklady/Výnosy od začátku roku

2003.07.19a / 12:00
02) Účetnictví / Sestavy
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- Hlavní kniha Syntetika
- Hlavní kniha Analytika
- doplněno zaškrtávací pole PS = Datum OD
- při zaškrtnutí se doklady s datumem OD (většinou 1.1.) berou jako
počáteční stav (1.1. by nemělo být účtováno jinak než o počátečním stavu)

2003.07.03b / 12:00
3) Účetní sestavy
- účty zleva doplněny nulou ( 13 -> 013)
- Hlavní kniha / analytika
- doplněno zaškrtávací pole - Každý účet na novou stránku

2003.06.23b / 15:00
02) Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení
- doplněn parametr Náklady 4xx.xxx
- při zaškrtnutí se ve výsledovce bere jako náklad účtová třída 4 místo 5
(má význam pro nevýdělečné organizace)

2002.12.19a / 08:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #6
- Rozvaha
- Výsledovka

2002.12.10b / 14:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Sestavy
- pro rok 2002 i 2003 se použijí odpovídající názvy skupin účtů
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dle platné legislativy
- vybrané datumy se pamatují při dalším spuštění
- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4
- možnosti volby středisek:
- všechna
- označená
- 1xx
- 2xx
- 3xx
- 4xx
- 5xx
- 6xx
- 7xx
- 800-1099
- součet za střediska Xxx
- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Výsledovka
- součty XXX/XX/X na nové straně

2002.12.10a / 08:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Rozvaha
- účetní rozvaha k datu DO
- nemá význam Datum OD
- nemá význam Součty XXX/XX/X
- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #4 / Výsledovka
- účetní výsledovka
- účty kvůli čitelnosti pod sebou

2002.11.18b / 14:00
01) Účetnictví
- Účetnictví / Sestavy
- odděleny tisíce, miliony a miliardy
- lze zvolit počet míst čísla účtu zleva - 6 / 3 / 2 / 1
- rozvahu lze generovat pouze za celý účet, protože analytickým rozlišením
mohou být stejné syntetické účty aktivní i pasivní
- názvy za zkrácený účet jsou prevzaty z aktuálního znění postupů účtování
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2002.07.22a / 17:00
01) Účetnictví
- Předvaha / Rozvaha / Výsledovka
- název účtu 64 znaků místo 32
- doplněn sloupec s rozdílem MD-DAL
- po zaškrtnutí volby obrat od 1.1. do data OD

2002.07.22a / 17:00
01) Účetnictví
- Sestavy / Sestavy #2 / Generování
- pro aktuální rok datumu zpracování nastaví do účtové osnovy
měsíční obraty na jednotlivých účtech pro další zpracování
PS_MD, PS_DAL ... obraty před 1.1.
MD_01, DAL_01 ... obraty 1. měsíc
...
MD_12, DAL_12 ... obraty 12. měsíc
KZ_MD, KZ_DAL ... obraty po 31.12.

Sestavy
V tomto panelu jsou soustředěny všechny typy klasických účetních i výkazových tiskových výstupů z
dat zpracovávaných v účetnictví. Sestavy jsou rozděleny podle svého typu do sedmi záložek:
1.
Bilanční sestavy - klasické účetní přehledové sestavy.
2.
DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní
zdaňovací období.
3.
Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.
4.
Hlavní kniha syntetika - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na
všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé
syntetické účty.
5.
Hlavní kniha analytika - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na
libovolně zvoleném účtu účtové osnovy.
6.
Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a
zkráceném rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro
informaci lze v tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.
7.
Rozbory - poslední záložka panelu Tiskové sestavy umožňuje vytisknout rozborovou sestavu
opět za libovolnou kombinaci omezujících podmínek. Omezit lze typ dokladu, účet, případně středisko.
Funkce sestavy je rozdělena do sedmi záložek.
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1.
Bilanční sestavy - klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od
libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období. Zadáme počáteční a konečné
datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a zatrhneme požadavaný počet
číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny za syntetické účty). Dále
můžeme zatrhnout políčko "Generovat obraty před Datum OD", v tom případě bude každá z
vygenerovaných sestav obsahovat dvě části. V první části budou zpracována všechna data za období
předcházející počátečnímu datu zpracování sestavy, za ní pak následuje sestava s daty zpracovanými za
zvolené období.
1.
DPH - funkce sloužící k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíční či čtvrtletní
zdaňovací období. Nejprve v horní části panelu zatrhneme políčko období, jehož data potřebujeme
zpracovat. Potom ve střední části panelu (pod tlačítky období zpracování) zvolíme funkci Podklady pro
přiznání DPH EU. Výsledná sestava obsahuje B. ODDÍL přiznání k DPH, tj. druhou a třetí stranu
tiskopisu přiznání k DPH. Další sestavy (Souhrnné hlášení a Intrastat budou v nejbližší době dostupné).
1.
Deník - je základní účetní sestavou, obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.
Účetní deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud
nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se
opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. ( Základní členění sestavy je implicitně
zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze
účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné) V pravé části panelu lze omezením typu dokladu
nebo účtu dosáhnout vytisknutí sestavy v námi požadovaném tvaru. Zaškrtneme-li políčko před typem
dokladu 1 - Pokladna příjem, vytiskne se deník obsahující pouze příjmové pokladní doklady ve zvoleném
časovém intervalu. Vhodnou kombinací omezujících podmínek lze dosáhnout prakticky libovolné skladby
dat ve vytisknuté sestavě. Struktura dat je obdobná jako při tisku účetního deníku, sestava obsahuje
pouze data za zvolený typ dokladu (více typů) nebo účet (více účtů) případně kombinaci omezujících
podmínek. Níže uvedená sestava obsahuje pouze typ dokladu 1 - Pokladna příjem.
1.
Hlavní kniha syntetika - sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na
všech účtech v tomto období aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé
syntetické účty. Sestava obsahuje o každém účtu tyto údaje: Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal,
Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a jeho celý název. Uprostřed panelu
funkce jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní kniha –
syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s datumem
01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu, následují obraty MD a DAL a konečné
zůstatky účtů.
1.
Hlavní kniha analytika - v této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na
libovolně zvoleném účtu účtové osnovy. V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi
nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření
sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty, pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy,
v tomto případě je vhodné pro přehlednost zvolit funkci Každý účet na novou stránku. Zvolením funkce
Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla protiúčtu a kódu
DPH použitého na dokladu.
1.
Výkazy - zde jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a
zkráceném rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro
informaci lze v tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.
1.
Rozbory - poslední záložka panelu Tiskové sestavy umožňuje vytisknout rozborovou sestavu
opět za libovolnou kombinaci omezujících podmínek. Omezit lze typ dokladu, účet, případně středisko.
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Sestavy - do 30.4.2004
Zde jsou soustředěny tiskové sestavy pro možnost tiskových výstupů podle legislativy platné do 30. 4.
2004, jejich členění a obsah jsou stejné jako u aktuálních sestav.

Tiskové sestavy
Zde jsou soustředěny všechny typy klasických účetních i výkazových výstupů z dat zpracovávaných v
účetnictví. Sestavy jsou rozděleny podle svého typu do šesti záložek:
Bilanční sestavy
DPH
Deník
Hlavní kniha Synt.
Hlavní kniha Anal.
Výkazy
Rozbory

Bilanční sestavy
v první záložce jsou klasické účetní přehledové sestavy. Téměř všechny sestavy lze vytvořit od
libovolného data k libovolnému datu v rámci jednoho účetního období.
Zadáme počáteční a konečné datum zpracování, zvolíme středisko (pokud účtujeme na střediska) a
zatrhneme požadavaný počet číslic účtu zleva (zvolíme-li např. 3 cifry, výsledky v sestavě budou sečteny
za syntetické účty).
Dále můžeme zatrhnout políčko "Generovat obraty před Datum OD", v tom případě bude každá z
vygenerovaných sestav obsahovat dvě části. V první části budou zpracována všechna data za období
předcházející
počátečnímu datu zpracování sestavy, za ní pak následuje sestava s daty zpracovanými za zvolené
období.
Zadáme-li například Datum OD: 01.11.2003 a Datum DO: 30.11.2003 a zvolíme zároveň funkci Generovat
obraty před Datum OD, budou v první části sestavy údaje za období 01.01.2003 - 30.09.2003.
Až do tohoto okamžiku jsou tlačítka s názvy jednotlivých sestav ztlumena a jasné je pouze tlačítko
Generování:
Po provedení "Generování" se zjasní i další tlačítka a můžeme otevřít libovolnou zde uvedenou sestavu k
prohlížení na obrazovce případně k následnému tisku na tiskárně.

Rozbory
Poslední záložka panelu Tiskové sestavy umožňuje vytisknout rozborovou sestavu opět za libovolnou
kombinaci omezujících podmínek. Omezit lze typ dokladu, účet, případně středisko.
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Typ dokladu
Sestava vygenerovaná funkcí rozbory má jinou strukturu než podobným způsobem vytvořená sestava v
záložce Deník. Sestava obsahuje především údaje týkající se saldokonta, tj. datum, číslo a jméno
partnera, variabilní symbol,
částku k úhradě, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, předmět operace a číslo
věty, v níž je doklad zaúčtován.
Účet
V této záložce lze omezit účet a středisko, za něž se požadovaná sestava vygeneruje. V horní části
záložky zvolíme období, způsob třídění a výsledný tvar sestavy.
V dolní části zaškrtneme jeden nebo více účtů případně středisko a zvolíme tlačítko Generuj.

Přehledy
Účetnictví v Ekonomickém systému manas je určeno obecně pro účtování malého i většího rozsahu
účetních operací. Vhodným nastavením konfigurace lze deklarovat střediska, zakázky atd. Všechny tyto
funkce jsou obecně použitelné.
Kromě těchto obecných funkcí je však program vyvíjen i podle specifických požadavků a potřeb
jednotlivých klientů. Tak se může stát, že daná funkce programu je reálně využitelná opravdu pouze
tímto specifickým klientem, kterému byla vytvořena podle jeho požadavků a zvyklostí dřívějšího
zpracování dat. Do této kategorie funkcí patří i funkce vnořené do části Přehledy. Jsou to tiskové sestavy
používané pouze jedním klientem a pro ostatní klienty nepotřebné.

22.39 Sestavy - Hlavní kniha
2012.07.09a / 14:00
002) Účetnictví / Sestavy
- Hlavní kniha Synt.
- doplněna volba střediska 300-799 za maloobchod

2011.02.08a / 16:00
005) Účetnictví / Sestavy / Hlavní kniha Anal.
- upraveno Třídit podle tak, aby byly pro např. pokladní knihu 211xxx
uvedeny v daném dni nejprve příjmy a teprve potom výdaje, aby v
takto vygenerované pokladní knize nemohly vzniknout záporné zůstatky
v pokladně
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2002.11.26b / 15:00
01) Účetnictví
Účetnictví / Sestavy
- Hlavní kniha / Syntetická evidence / Součty
- jde více méně o obratovou předvahu - počáteční stav (PS), obraty a
konečný zůstatek (KZ) každého použitého účtu
- zadá se datum OD a DO, pro urychlení je možné (v případě potřeby
znát pouze obraty účtů v zadaném období) vypnout generování PS do data
zrušením zaškrtnutí
- sestavu je možné generovat za všechna střediska, nebo za vybraná
označená střediska
- pod obraty za jednotlivé použité účty z účtové osnovy následují obraty
za skupiny účtů XXX, XX a X - jako názvy skupin účtů jsou použity názvy
z aktuálního znění postupů účtování
- Hlavní kniha / Analytická evidence / Položky - základní popis
- zadá se datum OD a DO
- po stisknutí Načíst účty se zobrazí seznam všech účtů z účtové osnovy,
je možné vybrat a označit libovolný počet účtů, nebo zvolit zaškrtnutím
Všechny účty (to má význam snad jen pro archivní tisk účetnictví po jeho
uzavření pro případnou účetní kontrolu, generování je pomalé)
- po zaškrtnutí Rekapitulace účtů se ke každému řádku se zvoleným účtem
doplní ostatní řádky z účetního dokladu - je možné kontrolovat, jak je
pohyb na zvoleném účtu rozúčtován
- pořadí zobrazení řádků účetních dokladů pro zvolený účet je možné zvolit
následující
1 - Datum dokladu + Aktivní + Pasivní
2 - Datum dokladu + Pasivní + Aktivní
3 - Datum dokladu

Hlavní kniha - syntetické účty
Sestava vygenerovaná touto funkcí obsahuje údaje za zvolené období na všech účtech v tomto období
aktivních, tj. vykazujících zůstatek nebo pohyb, sečtená za jednotlivé syntetické účty. Sestava obsahuje
o každém účtu tyto údaje:
Číslo účtu, Počáteční stav MD a Dal, Obraty MD a Dal a Konečný zůstatek MD a Dal, opět číslo účtu a
jeho celý název.
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Zadáme počáteční a konečné datum (kromě sestav DPH, které jsou definovány měsíčním či čtvrtletním
obdobím jsou všechny sestavy zásadně vytvářeny od libovolného do libovolného data – rozvaha vždy od
počátku účetního období), pokud máme v účetnictví deklarována střediska, zvolíme požadovanou
variantu.
Uprostřed panelu jsou hranatá zaškrtávací pole, jejichž implicitní nastavení zabezpečí tisk sestavy Hlavní
kniha – syntetika v požadovaném tvaru, tj. počáteční stavy zadávané v účetnictví vnitřním dokladem s
datumem 01.01.xxxx se zobrazí jako počáteční stav na daném účtu, následují obraty MD a DAL a
konečné zůstatky účtů.
V nabídce tohoto panelu jsou také sestavy Rozvaha a Výsledovka. Jedná se o klasické účetní
přehledové sestavy.

Hlavní kniha - analytické účty
V této záložce panelu lze vytvořit sestavu obsahující všechny pohyby na libovolně zvoleném účtu účtové
osnovy.
V poli v levé části panelu se nabídnou všechny účty námi nastavené účtové osnovy. Kliknutím zvolíme
vlevo od čísla a názvu účtu jeden či více účtů pro vytvoření sestavy. Můžeme zvolit funkci Všechny účty,
pak bude sestava obsahovat všechny účty účtové osnovy, v tomto případě je vhodné pro přehlednost
zvolit funkci Každý účet na novou stránku.
Zvolením funkce Rekapitulace účtu dosáhneme podrobného přehledu všech pohybů na účtu včetně čísla
protiúčtu a kódu DPH použitého na dokladu.
Po nastavení všech potřebných parametrů v panelu klikneme na tlačítko "HK - analytika / položky" a na
monitoru se nabídne k prohlížení sestava obsahující údaje v tomto členění:
Věta/ řádek, Datum dok., Číslo dokladu, Střed., DPH, Účet, MD Kč, DAL Kč, Zůstatek Kč,
Předmět operace, TypD.

22.40 Sestavy - Rozbor za účet a středisko
2007.05.28c / 14:00
001) Účetnictví / Účetnictví / Přehledy / Rozbor za účet + středisko
- doplněna samostatná sestava Součty pro 1 označený účet a datum Od/Do
- Př.:
Stř.
PS
MD
DAL
KZ
===========================================================================
=
7
13 654.84
0.00
0.00
13
654.84
600
0.00
2 249 126.91
2 249 126.91
0.00
601
0.00
641 038.49
641 038.49
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0.00
602
045.00
603
0.00
604
456.26
605
0.00

0.00

1 334 520.22

1 352 565.22

0.00

1 847 858.36

1 847 858.36

-14 456.26

833 584.19

833 584.19

0.00

1 342 399.34

1 342 399.34
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2007.05.28b / 12:00
001) Účetnictví / Účetnictví / Přehledy / Rozbor za účet + středisko
- pro označené Účty a Střediska (naráz lze označit více účtů i středisek)
vygeneruje pro zadané rozmezí datumů Od/Do sestavy se sloupci:
1 - Zmena, Castka MD, Casta DAL, VS, Datum dokladu, Partner, Poznamka, DPH, Veta, Cislo dokladu,
Jmeno partnera
2 - Castka MD, Casta DAL, VS, Datum UskZdPl, Partner, Poznamka, Veta, Cislo dokladu, Jmeno
partnera
3 - Ucet, Zmena, Castka MD, Casta DAL, VS, Datum dokladu, Partner, Poznamka, Str, DPH, Veta,
Cislo dokladu, Jmeno partnera
4 - Ucet, Castka MD, Casta DAL, VS, Datum UskZdPl, Partner, Poznamka, Stredisko, Veta, Cislo
dokladu, Jmeno partnera
- sestava 2 má délku řádku 130 znaků
nastavení tiskárny pro maximální využití plochy papíru:
- Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Tisk #2 / Tisk na výšku
standardně se sestava vytiskne fontem velikosti 7, protože šířka
sestavy 130 znaků je větší, než standardně nastavených 117 znaků
pro font velikosti 8
pro ověření, jaké jsou hraniční hodnoty počtu sloupců a řádků
na stránce na použité tiskárně (parametry jsou lokální platné
pro daný počítač, nastavení je nutné doladit pro každý použitý typ
tiskárny, které se mezi sebou mohou lišit v maximálních hodnotách
parametrů i o 10%), se přepněte do záložky Test tisku, zvolte velikost
fontu 8 a postupně spusťte Test pro Volba tisku - délka řádku
a Volba tisku - počet řádků
např. pro tiskárnu HP LJ 2605 a velikost fontu 8 test ukáže, že
je možné na stránku tisknout 65 řádků (včetně případného odsazení
tisku shora) a 118 znaků v řádku (včetně případného odsazení
tisku zleva) - doporučujeme ale nastavit jako mezní hodnoty vždy
o 1 menší, tedy 64 řádků na stránku a 117 znaků v řádku
takto je možné doladit na konkrétní tiskárně tisky pro všechny
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možné velikosti fontů tisku
pokud je nastaveno nenulové odsazení sestavy počtem sloupců zleva,
počet takto nastavených sloupců sníží celkovou dostupnou šířku řádku
pro zvolený font

2007.05.22d / 18:00
002) Doplněny funkce + oprávnění:
8552 Účto/P - Rozbor za účet + středisko
8553 Účto/P - Rozbor za účet + středisko + PS/KZ
Účetnictví / Přehledy / Rozbor za účet + středisko
funkce je také dostupná ze stromového výběru funkcí

2007.05.18a / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy / Rozbory / Účet
- nová funkce a oprávnění:
8547 Účto - Pohyb na účtě za střediska + PS/KZ

22.41 Sestavy - Účetní deník
2002.11.26b / 15:00
01) Účetnictví
Účetnictví / Sestavy
- Účetní deník - základní popis
- zadá se datum OD a DO, zrušením zaškrtnutí je možné zvolit omezení
datumu účetního dokladu pouze na datum OD (např. 1.1. následujícího
roku pro kontrolu, zda někde nebylo účtováno mimo aktuální účetní období)
a obdobně pouze na datum DO (např. 31.12. minulého roku)
- dále je možné zvolit způsob třídění:
1 - Číslo věty
2 - Datum dokladu
3 - Číslo dokladu
4 - Typ dokladu
5 - Středisko
6 - Kód DPH
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7 - Účet
8 - Částka MD Kč
9 - Částka DAL Kč

Účetní deník
je základní účetní sestavou. Deník obsahuje všechny řádky jednotlivých účetních dokladů.
Účetní deník můžeme vytisknout za libovolné období. Zadáme tedy počáteční a konečné datum a pokud
nepotřebujeme data setřídit speciálně, můžeme kliknout na tlačítko "Účetní deník". Výsledná sestava se
opět nabídne k prohlížení na obrazovce či k následnému tisku. ( Základní členění sestavy je implicitně
zatrhnuto na panelu, tj. řazení podle čísla věty, tj. tak, jak byly věty postupně pořizovány do databáze
účetních dokladů. Lze samozřejmě zvolit třídění jiné, jak je vidět výše na obrázku.)
V pravé části panelu lze omezením typu dokladu nebo účtu dosáhnout vytisknutí sestavy v námi
požadovaném tvaru. Zaškrtneme-li políčko před typem dokladu 1 - Pokladna příjem, vytiskne se deník
obsahující pouze příjmové pokladní doklady ve zvoleném časovém intervalu. Vhodnou kombinací
omezujících podmínek lze dosáhnout prakticky libovolné skladby dat ve vytisknuté sestavě. Struktura dat
je obdobná jako při tisku účetního deníku, sestava obsahuje pouze data za zvolený typ dokladu (více
typů) nebo účet (více účtů) případně kombinaci omezujících podmínek. Níže uvedená sestava obsahuje
pouze typ dokladu 1 - Pokladna příjem.

22.42 Sestavy - Výkazové
2009.12.16a / 00:00
015) Upraveny účetní výkazové sestavy

FAQ - Účetnictví - zaokrouhlení výkazových sestav na tisíce
- výkazové sestavy jsou generovány ve skutečných obratech v korunách
- bohužel není možné algoritmicky zpracovat zaokrouhlení na tisíce tak,
aby bylo správné a všechna pole sestavy na sebe seděla
je to právě z důvodu zaokrouhlení, kdy např.
1.499 Kč je zaokrouhleno na 1 tisíc
2.499 Kč je zaokrouhleno na 2 tisíce
ale
1.499 + 2.499 = 3.998 Kč se zaokrouhlí na 4 tisíce a to neodpovídá
součtu 1 + 2 = 3 tisíce při zaokrouhlení na tisíce
zaokrouhlení na tisíce je proto nutné provést ručně
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2006.12.05a / 04:00
001) Účetnictví / Sestavy / Výkazy / Rozvaha, Výsledovka
- doplněny podsoučty za účetní třídy
- účetní třídy odděleny čarou, platí i pro Předvahu

2006.12.04d / 21:00
001) Účetnictví / Sestavy / Výkazy / Předvaha
- doplněny podsoučty za účetní třídy

2006.02.21e / 18:00
002) Účetnictví
- Výkazové sestavy - Výkaz zisků a ztrát v účelovém členění

2005.11.12d / 19:00
001) Účetnictví / Sestavy / Bilanční sestavy
- pokud je sestava generována za období 1.1. - 31.12., je zvolena
délka účtu 6 číslic a výsledek není omezen na středisko, uloží
se celkové obraty na účtech MD/DAL do účtové osnovy do polí:
Currency_01 ... obrat MD
Currency_02 ... obrat DAL
DateTime_04 ... datum generování
údaje budou použity jako "plovoucí" počáteční stav účetnictví
v následujícím roce až do uzavření účetnictví v roce minulém

2004.10.12a / 09:00
1) Účetnictví
- Sestavy / Výkazy / Výkazové sestavy 2004
- Výkaz zisku a ztráty - druhové čl. / Pln.
- Výkaz zisku a ztráty - druhové čl. / Zj.
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- Výkaz zisku a ztráty - účelové členění
- Rozvaha - plná
- Rozvaha - zjednodušená

2002.12.27a / 06:00
01) Účetnictví
- výkazové sestavy:
- přehled všech účtů:
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
010 - Dlouhodobý nehmotný majetek
011 - Zřizovací výdaje
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky
04 - Pořízení dlouhodobého majetku
040 - Pořízení dlouhodobého majetku
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem
063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly
065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
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066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
097 - Opravná položka k nabytému majetku
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě a v prodejnách
139 - Zboží na cestě
19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
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196 - Opravná položka ke zboží
Účtová třída 2 - Finanční účty
21 - Peníze
210 - Peníze
211 - Pokladna
213 - Ceniny
22 - Účty v bankách
221 - Bankovní účty
23 - Běžné bankovní úvěry
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku
26 - Převody mezi finančními účty
261 - Peníze na cestě
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
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335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
34 - Zúčtování daní a dotací
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace
35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 - Ostatní pohledávky za společníky
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
36 - Závazky ke společníkům a sdružení
361 - Závazky k podnikům ve skupině
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 - Ostatní závazky ke společníkům
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
37 - Jiné pohledávky a závazky
371 - Pohledávky z prodeje podniku
372 - Závazky z koupě podniku
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
374 - Pohledávky z pronájmu
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
376 - Nakoupené opce
377 - Prodané opce
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
382 - Komplexní náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kurzové rozdíly aktivní
387 - Kurzové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
398 - Spojovací účet při sdružení
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Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
411 - Základní kapitál
412 - Emisní ážio
413 - Ostatní kapitálové fondy
414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
419 - Změny základního kapitálu
42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
421 - Zákonný rezervní fond
422 - Nedělitelný fond
423 - Statutární fondy
427 - Ostatní fondy
428 - Nerozdělený zisk minulých let
429 - Neuhrazená ztráta minulých let
43 - Výsledek hospodaření
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
45 - Rezervy
451 - Rezervy zákonné
459 - Ostatní rezervy
46 - Bankovní úvěry
461 - Bankovní úvěry
47 - Dlouhodobé závazky
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473 - Emitované dluhopisy
474 - Závazky z pronájmu
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě
479 - Ostatní dlouhodobé závazky
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka
49 - Individuální podnikatel
491 - Účet individuálního podnikatele
Účtová třída 5 - Náklady
50 - Spotřebované nákupy
500 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
51 - Služby
510 - Služby
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511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
520 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti
523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
526 - Sociální náklady individuálního podnikatele
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
53 - Daně a poplatky
530 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitosti
538 - Ostatní daně a poplatky
54 - Jiné provozní náklady
540 - Jiné provozní náklady
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
542 - Prodaný materiál
543 - Dary
544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 - Ostatní pokuty a penále
546 - Odpis pohledávky
548 - Ostatní provozní náklady
549 - Manka a škody
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Tvorba zákonných rezerv
554 - Tvorba ostatních rezerv
555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období
557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku
558 - Tvorba zákonných opravných položek
559 - Tvorba opravných položek
56 - Finanční náklady
560 - Finanční náklady
561 - Prodané cenné papíry a podíly
562 - Úroky
563 - Kurzové ztráty
564 - Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
566 - Náklady z finančního majetku
567 - Náklady z derivátových operací
568 - Ostatní finanční náklady
569 - Manka a škody na finančním majetku
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57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů
574 - Tvorba rezerv
579 - Tvorba opravných položek
58 - Mimořádné náklady
580 - Mimořádné náklady
581 - Náklady na změnu metody
582 - Škody
584 - Tvorba rezerv
588 - Ostatní mimořádné náklady
589 - Tvorba opravných položek
59 - Daně z příjmů a převodové účty
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená
593 - Daň z příjmů z mimořádné činností - splatná
594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
597 - Převod provozních nákladů
598 - Převod finančních nákladů
Účtová třída 6 - Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za zboží
61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob
610 - Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 - Změna stavu nedokončené výroby
612 - Změna stavu polotovaru
613 - Změna stavu výrobku
614 - Změna stavu zvířat
62 - Aktivace
620 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
64 - Jiné provozní výnosy
640 - Jiné provozní výnosy
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 - Tržby z prodeje materiálu
644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 - Výnosy z odepsaných pohledávek
648 - Ostatní provozní výnosy
65 - Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů
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652 - Zúčtována zákonných rezerv
654 - Zúčtování ostatních rezerv
655 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období
657 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku
658 - Zúčtování zákonných opravných položek
659 - Zúčtování opravných položek
66 - Finanční výnosy
660 - Finanční výnosy
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
667 - Výnosy z derivátových operaci
668 - Ostatní finanční výnosy
67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů
674 - Zúčtování rezerv
679 - Zúčtování opravných položek
68 - Mimořádné výnosy
680 - Mimořádné výnosy
681 - Výnosy ze změny metody
684 - Zúčtování rezerv
688 - Ostatní mimořádné výnosy
689 - Zúčtování opravných položek
69 - Převodové účty
697 - Převod provozních výnosů
698 - Převod finančních výnosů
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
70 - Účty rozvažné
701 - Počáteční účet rozvažný
702 - Konečný účet rozvažný
71 - Účet zisků a ztrát
710 - Účet zisků a ztrát
75 až 79 - Podrozvahové účty
Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví
- přehled účtů z rozvahy:
není v rozvaze:
010 - Dlouhodobý nehmotný majetek
050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
111 - Pořízení materiálu
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131 - Pořízení zboží
386 - Kurzové rozdíly aktivní
387 - Kurzové rozdíly pasivní
395 - Vnitřní zúčtování
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
aktiva:
011 - Zřizovací výdaje
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky
040 - Pořízení dlouhodobého majetku
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem
063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly
065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
097 - Opravná položka k nabytému majetku
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku
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112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
132 - Zboží na skladě a v prodejnách
139 - Zboží na cestě
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží
210 - Peníze
211 - Pokladna
213 - Ceniny
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku
261 - Peníze na cestě
291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
335 - Pohledávky za zaměstnanci
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 - Ostatní pohledávky za společníky
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
371 - Pohledávky z prodeje podniku
374 - Pohledávky z pronájmu
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
376 - Nakoupené opce
378 - Jiné pohledávky
381 - Náklady příštích období
382 - Komplexní náklady příštích období
385 - Příjmy příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
391 - Opravná položka k pohledávkám
pasiva:
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
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241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
255 - Vlastní dluhopisy
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace
361 - Závazky k podnikům ve skupině
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 - Ostatní závazky ke společníkům
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
372 - Závazky z koupě podniku
377 - Prodané opce
379 - Jiné závazky
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
389 - Dohadné účty pasivní
411 - Základní kapitál
412 - Emisní ážio
413 - Ostatní kapitálové fondy
414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
419 - Změny základního kapitálu
421 - Zákonný rezervní fond
422 - Nedělitelný fond
423 - Statutární fondy
427 - Ostatní fondy
428 - Nerozdělený zisk minulých let
429 - Neuhrazená ztráta minulých let
451 - Rezervy zákonné
459 - Ostatní rezervy
461 - Bankovní úvěry
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473 - Emitované dluhopisy
474 - Závazky z pronájmu
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě
479 - Ostatní dlouhodobé závazky
481 - Odložený daňový závazek a pohledávka
491 - Účet individuálního podnikatele
aktiva nebo pasiva:
221 - Bankovní účty
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336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
398 - Spojovací účet při sdružení

2002.12.21a / 18:00
01) Účetnictví
- před tiskem výkazové rozvahy není nutné generovat Výkaz zisku a ztráty
- upravena diakritika
- výkazové sestavy pro rok 2003 z přílohy zákona 500/2002 Sb.
- Vykaz zisku a ztraty - druhove cleneni - plny - 2003:
I.

Tržby za prodej zboží

01

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

+

Obchodní marže

03

II.
II. 1.

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobku
a služeb
Zmena stavu zásob vlastní cinnosti
Aktivace

04

Výkonová spotreba
Spotreba materiálu a energie
Služby

08
09
10

Přidaná hodnota

11

Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmeny clenum orgánu spolecnosti
a družstva
Náklady na sociální zabezpecení
a zdravotní pojištení
Sociální náklady

12
13

D.

Dane a poplatky

17

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

18

A.

2.
3.
B.
B.1.
2.
+
C.
C.1.
2.
3.
4.

05
06
07

14
15
16
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III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu

III.1.
2.
F.
F.1.
2.
G.

Zustatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu
Zustatková cena prodaného dlouhodobého
majetku
Prodaný materiál

19
20
21

22
23
24

Zmena stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladu
príštích období

25

Ostatní provozní výnosy

26

Ostatní provozní náklady

27

Prevod provozních výnosu

28

Prevod provozních nákladu

29

*

Provozní výsledek hospodarení

30

VI.

Tržby z prodeje cenných papíru a podílu

31

Prodané cenné papíry a podíly

32

Výnosy z dlouhodobého financního majetku
Výnosy z podílu v ovládaných a řízených
osobách a v úcetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných
papíru a podílu
Výnosy z ostatního dlouhodobého
financního majetku

33

Výnosy z krátkodobého financního majetku

37

Náklady z financního majetku

38

Výnosy z precenení cenných papíru
a derivátu

39

Náklady z precenení cenných papíru
a derivátu

40

Zmena stavu rezerv a opravných položek
ve financní oblasti

41

Výnosové úroky

42

IV.
H.
V.
I.

J.
VII.
VII.1.

2.
3.

VIII.
K.
IX.

L.

M.

X.
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N.

Nákladové úroky

43

Ostatní financní výnosy

44

Ostatní financní náklady

45

Prevod financních výnosu

46

Prevod financních nákladu

47

Financní výsledek hospodarení

48

Dan z príjmu za bežnou cinnost
— splatná
— odložená

49
50
51

**

Výsledek hospodarení za bežnou cinnost

52

XIII.

Mimorádné výnosy

53

R.

Mimorádné náklady

54

S.
S.1.
2.

Dan z príjmu z mimorádné cinnosti
— splatná
— odložená

55
56
57

Mimořádný výsledek hospodaření

58

Prevod podílu na výsledku hospodarení
spolecníkum (+/-)

59

Výsledek hospodarení za úcetní
období (+/-)

60

XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
2.

*
T.

***

- Vykaz zisku a ztraty - druhove cleneni - zjednoduseny - 2003:
I.

Tržby za prodej zboží

01

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

+

Obchodní marže

03

II.

Výkony

04

Výkonová spotreba

05

Pridaná hodnota

06

C.

Osobní náklady

07

D.

Dane a poplatky

08

A.

B.
+
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E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

09

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu

10

Zustatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu

11

Zmena stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladu
príštích období

12

Ostatní provozní výnosy

13

Ostatní provozní náklady

14

Prevod provozních výnosu

15

Prevod provozních nákladu

16

*

Provozní výsledek hospodarení

17

VI.

Tržby z prodeje cenných papíru a podílu

18

Prodané cenné papíry a podíly

19

VII.

Výnosy z dlouhodobého financního majetku

20

VIII.

Výnosy z krátkodobého financního majetku

21

Náklady z financního majetku

22

Výnosy z precenení cenných papíru
a derivátu

23

Náklady z precenení cenných papíru
a derivátu

24

Zmena stavu rezerv a opravných položek
ve financní oblasti

25

Výnosové úroky

26

Nákladové úroky

27

Ostatní financní výnosy

28

Ostatní financní náklady

29

Prevod financních výnosu

30

III.

F.

G.

IV.
H.
V.
I.

J.

K.
IX.

L.

M.

X.
N.
XI.
O.
XII.
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P.

Prevod financních nákladu

31

Financní výsledek hospodarení

32

Dan z príjmu za bežnou cinnost

33

**

Výsledek hospodarení za bežnou cinnost

34

XIII.

Mimorádné výnosy

35

R.

Mimorádné náklady

36

S.

Dan z príjmu z mimorádné cinnosti

37

Mimorádný výsledek hospodarení

38

Prevod podílu na výsledku hospodarení
spolecníkum (+/-)

39

Výsledek hospodarení za úcetní
období (+/-)

40

*
Q.

*
T.

***

- Vykaz zisku a ztraty - ucelove cleneni - plny - 2003:
I.

Tržby z prodeje výrobku, zboží a služeb

01

Náklady prodeje

02

Hrubý zisk nebo ztráta

03

B.

Odbytové náklady

04

C.

Správní režie

05

Jiné provozní výnosy

06

Jiné provozní náklady

07

Tržby z prodeje cenných papíru a podílu

08

Prodané cenné papíry a podíly

09

Výnosy z dlouhodobého financního majetku
Výnosy z podílu v ovládaných a rízených
osobách a v úcetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných
papíru a podílu
Výnosy z ostatního dlouhodobého
financního majetku

10

Výnosy z krátkodobého financního majetku

14

A.
*

II.
D.
III.
E.
IV.
IV. 1.

2.
3.

V.

11
12
13
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F.

Náklady z financního majetku

15

Výnosy z precenení cenných papíru
a derivátu

16

Náklady z precenení cenných papíru
a derivátu

17

Zmena stavu rezerv a opravných položek
ve financní oblasti

18

Výnosové úroky

19

Nákladové úroky

20

Ostatní financní výnosy

21

Ostatní financní náklady

22

Prevod financních výnosu

23

K.

Prevod financních nákladu

24

L.
L.l.
2.

Dan z príjmu za bežnou cinnost
- splatná
- odložená

25
26
27

**

Výsledek hospodarení za bežnou cinnost

28

X.

Mimorádné výnosy

29

M.

Mimorádné náklady

30

N.
N.l.
2.

Dan z príjmu z mimorádné cinnosti
- splatná
- odložená

31
32
33

Mimorádný výsledek hospodarení

34

VI.

G.

H.

VII.
I.
VIII.
J.
IX.

**
O.

***

Ostatní dane nevykázané ve výše uvedených
položkách
35
Výsledek hospodarení za úcetní období

36

- Vykaz zisku a ztraty - ucelove cleneni - zjednoduseny - 2003:
I.
A.
*

Tržby z prodeje výrobku, zboží a služeb

01

Náklady prodeje

02

Hrubý zisk nebo ztráta

03
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B.

Odbytové náklady

04

C.

Správní režie

05

Jiné provozní výnosy

06

Jiné provozní náklady

07

Tržby z prodeje cenných papíru a podílu

08

Prodané cenné papíry a podíly

09

IV.

Výnosy z dlouhodobého financního majetku

10

V.

Výnosy z krátkodobého financního majetku

11

Náklady z financního majetku

12

Výnosy z precenení cenných papíru
a derivátu

13

Náklady z precenení cenných papíru
a derivátu

14

Zmena stavu rezerv a opravných položek
ve financní oblasti

15

Výnosové úroky

16

Nákladové úroky

17

Ostatní financní výnosy

18

Ostatní financní náklady

19

Prevod financních výnosu

20

K.

Prevod financních nákladu

21

L.

Dan z príjmu za bežnou cinnost

22

**

Výsledek hospodarení za bežnou cinnost

23

X.

Mimorádné výnosy

24

M.

Mimorádné náklady

25

N.

Dan z príjmu z mimorádné cinnosti

26

Mimorádný výsledek hospodarení

27

II.
D.
III.
E.

F.
VI.

G.

H.

VII.
I.
VIII.
J.
IX.

**
O.

Ostatní dane nevykázané ve výše uvedených
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***

položkách

28

Výsledek hospodarení za úcetní období

29
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- výkazové přílohy 2003 doplněné o účty a součty (bez záruky):

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
AKTIVA CELKEM

001

(2+3+31+62)

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

353/2

B.

Dlouhodobý majetek

003

(4+13+23)

B.I.
+12)
B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

(5+6+7+8+9+10+11

1. Zřizovací výdaje

005

011/5

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

3. Software

007

4. Ocenitelná práva

008

5. Goodwill

009

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
012

B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
+20+21+22)
B.II.
1. Pozemky

091A/5)
091A/5)
091A/5)
091A/5)
091A/5)
091A/5)

051/11
-095A/11

013

(14+15+16+17+18+19

014

031/13
-092A/13
021/14
-(081/14, 092A/14)

2. Stavby

015

3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

016

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

017

5. Základní stádo a tažná zvířata

018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020
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-(071/5,
012/6
-(072/5,
013/7
-(073/5,
014/8
-(074/5,
019/0
-(079/5,
019/9
-(079/5,
041/10
-093/10

022/15
-(082/15, 092A/14)
025/16
-(085/16, 092A/14)
026/17
-(086/17, 092A/14)
029/18, 032/18
-(089/18, 092A/14)
042/19
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-094/19

B.III.
+30)
B.III.

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

021

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

Dlouhodobý finanční majetek

052/20
-095A/20
+/- 097/21
-/+ 098/21

023

(24+25+26+27+28+29

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

061/23
-096A/23

2. Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem

025

062/24
-096A/24
063/25, 065/25
-096A/24

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026
4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným
osobám a účetním jednotkám pod
podstatným vlivem

027

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
majetek
030

066/26
-096A/24
067/27, 069/27
-096A/24
043/28
-096A/24
053/29
-095A/29

C.

Oběžná aktiva

031

(32+39+47+57)

C.I.
+38)
C.I.

Zásoby

032

(33+34+35+36+37

1. Materiál

033

2. Nedokončená výroba a polotovary

034

3. Výrobky

035

4. Zvířata

036

5. Zboží

037

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

038

112/32, 119/32
-191/32
121/33, 122/33
-(192/33, 193/33)
123/34
-194/34
124/35
-195/35
132/36, 139/36
-196/36
314A/37
-391A

C.II.
Dlouhodobé pohledávky
+46)
C.II.
1. Pohledávky z obchodních vztahů
313A/39, 314A/39, 315A/39

039

(40+41+42+43+44+45

040

311A/39, 312A/39,
-391A/37

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami

041

351A/41
-391A/37
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3. Pohledávky za účetními jednotkami pod
podstatným vlivem

042

4. Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
043

2823

351A/42
-391A/37
354A/40, 355A/40,

358A/40
5. Dohadné účty aktivní
6. Jiné pohledávky
373A/43, 374A/43, 375A/43, 376A/43, 378A/43
7. Odložená daňová pohledávka

C.III.
Krátkodobé pohledávky
+54+55+56)
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
313A/45, 314A/45, 315A/45

044
045

-391A/37
388A/61
-391A/37
335A/43, 371A/43,

046

-391A/37
481A/0
-391A/37

047

(48+49+50+51+52+53

048

311A/45, 312A/45,
-391A/37

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami

049

351A/49
-391A/37

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod
podstatným vlivem

050

351A/50
-391A/37

4. Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
051
358A/46, 398A/46

354A/46, 355A/46,
-391A/37

5. Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
6. Stát — daňové pohledávky
343/48, 345/48

052
053

7. Ostatní poskytnuté zálohy

054

8. Dohadné účty aktivní

055

9. Jiné pohledávky
373A/51, 374A/51, 375A/51, 376A/51, 378A/51

056

336A/47
-391A/37
341/48, 342/48,
-391A/37
314/0
-391A/37
388A/61
-391A/37
335A/51, 371A/51,
-391A/37

C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.
1. Peníze
+/- 261/53
2. Účty v bankách
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
256/55, 257/55
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
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D.I.
D.I.

A.
A.I.
A.I.

A.II.
A.II.

A.III.
A.III.

A.IV.
A.IV.

A.V.

Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období

062
063
064
065

(63+64+65)
381/59
382/59
385/60

PASIVA CELKEM

066

(67+84+117)

Vlastní kapitál

067

(68+72+77+80+83)

068
069

(69+70+71)
411/65 nebo 491/65

070
071

(-) 252/66
+/- 419/67

072
073
074

(73+74+75+76)
412/69
413/70

075

+/- 414/71

076

+/- 418/72

Rezervní fondy, nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy

077
078
079

(78+79)
421/74, 422/75
423/76, 427/76

Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let

080
081
082

(81+82)
428/78
(-) 429/79

083

*** výkazu zisku a

Základní kapitál
1. Základní kapitál
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní
podíly (-)
3. Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při
přeměnách

Výsledek hospodaření běžného účetního
období /+ - /

ztráty
běžného účetního
období /+ - /
B.
B.I.
B.I.

Cizí zdroje
Rezervy
1. Rezervy podle zvláštních právních
předpisů
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
3. Rezerva na daň z příjmů
4. Ostatní rezervy

B.II.
Dlouhodobé závazky
+97+98+99+100)
B.II.
1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám
3. Závazky k účetním jednotkám pod

084

(85+90+101+113)

085

(86+87+88+89)

086
087
088
089

451/83
459A/0
459A/84
459A/85

090

(91+92+93+94+95+96

091
092

479A/0
471A/88
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podstatným vlivem
4. Závazky ke společníkům, členům družstva
a k účastníkům sdružení
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
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093

471A/89

094
095
096

479A/0
475A/90
473A/91, (-)

7. Dlouhodobé směnky k úhradě
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
372A/93, 373A/93, 377A/93
10. Odložený daňový závazek

097
098
099

478A/92
389A/111
474A/93, 479A/93,

100

481A/86

B.III.
Krátkodobé závazky
+106+107+108+109+110+111+112)
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů
324/95, 325/95, 475A/95, 478A/95, 479A/95
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám
3. Závazky k účetním jednotkám pod
podstatným vlivem
4. Závazky ke společníkům, členům družstva
a k účastníkům sdružení
366/96, 367/96, 368/96, 398A/96, 478A/96, 479A/96
5. Závazky k zaměstnancům
479A/97
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění
7. Stát — daňové závazky a dotace
343/99, 345/99, 346/99, 347/99
8. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Vydané dluhopisy
255A/91
10. Dohadné účty pasivní
11. Jiné závazky
373A/102, 377A/102, 379A/102, 474A/102, 479A/102

101

(102+103+104+105

102

321/95, 322/95,

103

361A/100, 471A/100

104

361A/101, 471A/101

105

364/96, 365/96,

106

331/97, 333/97,

107
108

336A/98, 479A/98
341/99, 342/99,

109
110

324A/95
473A/91, (-)

111
112

389A/111
372A/102,

Bankovní úvěry a výpomoci
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Krátkodobé bankovní úvěry
232/105, 461A/105
3. Krátkodobé finanční výpomoci
473A/106, (-) 255A/106

113
114
115

(114+115+116)
461A/104
221A/105, 231/105,

116

241/106, 249/106,

C.I.
C.I.

117
118
119

(118+119)
383/109
384/110

255A/91

B.IV.
B.IV.

Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
I.
A.

Tržby za prodej zboží

01

604/1

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

504/2
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+

Obchodní marže

03

(1-2)

II.
II. 1.

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace

04

(5+6+7)

05
06
07

601/5, 602/5
+/- 61x/6
62x/7

Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie

08
09

(9+10)
501/9, 502/9,

Služby

10

51x/10

Přidaná hodnota

11

(3+4-8)

Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti
a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

12
13

(13+14+15+16)
521/13, 522/13

14

523/14

15

524/15, 525/15,

Sociální náklady

16

527/16, 528/16

D.

Daně a poplatky

17

53x/17

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

18

551/18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu

19
20
21

(20+21)
641/19
642/19

22

(23+24)

23
24

541/20
542/20

25

+652/21+654/21

2.
3.
B.
B.1.
503/9
2.
+
C.
C.1.
2.
3.
526/15
4.

III.
III.1.
2.
F.
F.1.
2.
G.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období

+655/21
-552/22-554/22555/22
+657/23+658/23
+659/23
-557/24-558/24559/24
IV.
648/25

Ostatní provozní výnosy

26

644/24, 646/25,
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H.
Ostatní provozní náklady
545/26, 546/26, 548/26, 549/26

27

543/26, 544/26,

V.

Převod provozních výnosů

28

(-) 697/27

Převod provozních nákladů

29

(-) 597/28

*
Provozní výsledek hospodaření
22-25+26+27-28+29)

30

(11-12-17-18+19-

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

661/30

Prodané cenné papíry a podíly

32

561/31

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených
osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných
papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku

33

(34+35+36)

34

665A/33

35

665A/34

36

665A/35

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

666/36

Náklady z finančního majetku

38

566/37

Výnosy z přecenění cenných papírů
a derivátů

39

664/38

Náklady z přecenění cenných papírů
a derivátů

40

564/39

Změna stavu rezerv a opravných položek
ve finanční oblasti
+679/42-579/43

41

+674/40-574/41

X.

Výnosové úroky

42

662/44

Nákladové úroky

43

562/45

Ostatní finanční výnosy

44

663/46, 667/46,

O.
Ostatní finanční náklady
568/47, 569/47

45

563/47, 567/47,

XII.

Převod finančních výnosů

46

(-) 698/48

Převod finančních nákladů

47

(-) 598/49

Finanční výsledek hospodaření

48

(31-32+33+37-38

I.

J.
VII.
VII.1.

2.
3.

VIII.
K.
IX.

L.

M.

N.
XI.
668/46

P.
*
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+39-40-41+42-43+44-45-46+47)
Q.
Q.1.
2.

Daň z příjmů za běžnou činnost
— splatná
— odložená

49
50
51

(50+51)
591/52, 595/52
+/- 592

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

(30+48-49)

XIII.

Mimořádné výnosy

53

68x/55

R.

Mimořádné náklady

54

58x/56

S.
S.1.
2.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti
— splatná
— odložená

55
56
57

(56+57)
593/58
+/- 594/59

Mimořádný výsledek hospodaření

58

(53-54-55)

Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)

59

596

Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-)

60

(30+48+59)

01

604/1, 601/5,

Náklady prodeje

02

504/2 [2]

Hrubý zisk nebo ztráta

03

(1-2)

B.
Odbytové náklady
503/9, 51x/10 [9,10]

04

501/9, 502/9,

C.
Správní režie
523/14,-524/15,-525/15,-526/15,

05

-521/13,-522/13,-

*
T.

***

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění
I.
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
602/5, +/- 61x/6, 62x/7 [1,5,6,7 - druhové členění]
A.
*

-527/16,-528/16,53x/17,-551/18,
641/19, 642/19,541/20,-542/20
+652/21+654/21
+655/21
-552/22-554/22555/22
+657/23+658/23
+659/23
-557/24-558/24559/24
[13,14,15,16,17,18
,20,21,23,24,25]
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II.
Jiné provozní výnosy
648/25, -(-) 697/27

06
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644/24, 646/25,
[26,28]

D.
Jiné provozní náklady
545/26, 546/26, 548/26, 549/26, -(-) 597/28

07

543/26, 544/26,
[27,29]

III.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

08

661/30 [31]

Prodané cenné papíry a podíly

09

561/31 [32]

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených
osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných
papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku

10

(11+12+13)

11

665A/33 [34]

12

665A/34 [35]

13

665A/35 [36]

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

14

666/36 [37]

Náklady z finančního majetku

15

566/37 [38]

Výnosy z přecenění cenných papírů
a derivátů

16

664/38 [39]

Náklady z přecenění cenných papírů
a derivátů

17

564/39 [40]

Změna stavu rezerv a opravných položek
ve finanční oblasti
+679/42-579/43 [41]

18

+674/40-574/41

VII.

Výnosové úroky

19

662/44 [42]

Nákladové úroky

20

562/45 [43]

VIII.
Ostatní finanční výnosy
668/46 [44]

21

663/46, 667/46,

J.
Ostatní finanční náklady
568/47, 569/47 [45]

22

563/47, 567/47,

IX.

Převod finančních výnosů

23

(-) 698/48 [46]

K.

Převod finančních nákladů

24

(-) 598/49 [47]

L.
L.l.

Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná

25
26

(26+27)
591/52, 595/52

E.
IV.
IV. 1.

2.
3.

V.
F.
VI.

G.

H.

I.

[50]
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2.

27

+/- 592 [51]

**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
+10+14-15+16-17-18+19-20+21-22-23+24-25)

28

(1-2-4-5+6-7+8-9

X.

Mimořádné výnosy

29

68x/55 [53]

M.

Mimořádné náklady

30

58x/56 [54]

N.
N.l.
2.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená

31
32
33

(32+33)
593/58 [56]
+/- 594/59 [57]

Mimořádný výsledek hospodaření

34

(29-30-31)

**
O.

- odložená

Ostatní daně nevykázané ve výše uvedených
položkách
35

596 [59]

Výsledek hospodaření za účetní období

36

(28+34+35)

AKTIVA CELKEM

001

(2+3+7+12)

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

353/2

B.

Dlouhodobý majetek

003

(4+5+6)

004

011/5, 012/6,

***

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - zjednodušený tvar

B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
013/7, 014/8, 019/9, 041/10, 051/11

-(071/5, 072/5,
073/5, 074/5, 079/5, 091A/5, 093/10, 095A/11)
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
025/16, 026/17, 029/18, 031/13, 032/18, 042/19,

005

021/14, 022/15,
052/20, +/-

097/21
(081/14,082/15,085/16,086/17,089/18,094/19,095A/20,092A/14),
-/+ 098/21
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
063/25, 065/25, 066/26, 067/27, 069/27, 043/28,

006

061/23, 062/24,
053/29
-095A/20, -096A/23

C.

Oběžná aktiva

C.I.
Zásoby
121/33, 122/33, 123/34, 124/35, 132/36, 139/36,

007

(8+9+10+11)

008

112/32, 119/32,
314A/37
-
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(191/32,192/33,193/33,194/34,195/,196/36,391A/37)
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
313A/39, 314A/39, 315A/39, 335A/43, 351A/41,

009

311A/39, 312A/39,
354A/40,

355A/40, 358A/40,
371A/43,
373A/43, 374A/43, 375A/43, 376A/43, 378A/43,
388A/61,481A/0
-391A/37
C.III.
Krátkodobé pohledávky
313A/45, 314A/45, 315A/45,

010

311A/45, 312A/45,
335A/51,

336A/47,
341/48, 342/48,
343/48, 345/48,
351A/49,
354A/46, 355A/46, 358A/46,
371A/51,
373A/51, 374A/51, 375A/51, 376A/51, 378A/51,
388A/61,
398A/46
-391A/37
C.IV.
221A/54,

Krátkodobý finanční majetek

011

211/53, 213/53,
251/55, 253/55,

256/55, 257/55, 259/56
+/- 261/53
-(291/55)
D.I.
385/60

Časové rozlišení

012

381/59, 382/59,

PASIVA CELKEM

013

(14+20+25)

Vlastní kapitál

014

(15+16+17+18+19)

A.I.
Základní kapitál
491/65, +/- 419/67, (-) 252/66

015

411/65 nebo

A.II.
Kapitálové fondy
+/- 414/71, +/- 418/72

016

412/69, 413/70,

Rezervní fondy, nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku
423/76, 427/76

017

421/74, 422/75,

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

018

428/78, (-) 429/79

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního
období /+ - /

019

*** výkazu zisku a

A.

A.III.
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ztráty
běžného účetního
období /+ - /
B.

Cizí zdroje

020

(21+22+23+24)

B.I.

Rezervy

021

451/83, 459A/84

022

471A/88, 473A/91,

B.II.
Dlouhodobé závazky
474A/93, 475A/90, 478A/92, 479A/93, 481A/86,

(-) 255A/91,
372A/93, 373A/93, 377A/93, 389A/111
B.III.
Krátkodobé závazky
324/95, 325/95,

023

321/95, 322/95,
331/97, 333/97,

336A/98,
341/99, 342/99,
343/99, 345/99, 346/99, 347/99,
361A/100,
364/96, 365/96, 366/96, 367/96, 368/96,
372A/102,
373A/102, 377A/102, 379A/102,
389A/111,
398A/96,
471A/100,
473A/91, 474A/102, 475A/95, 478A/95, 479A/95,
(-) 255A/91
B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

024

461A/104
221A/105, 231/105,

232/105,
241/106, 249/106,
473A/106, (-) 255A/106
C.I.

Časové rozlišení

025

383/109, 384/110

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění - zjednodušený tvar
I.

Tržby za prodej zboží

01

604/1

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

504/2

Obchodní marže

03

(1-2)

II.
Výkony
61x/6, 62x/7

04

601/5, 602/5, +/-

B.
Výkonová spotřeba
503/9, 51x/10

05

501/9, 502/9,

+

06

(3+4-5)

A.
+

Přidaná hodnota
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523/14, 524/15, 525/15, 526/15, 527/16, 528/16
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07

521/13, 522/13,

D.

Daně a poplatky

08

53x/17

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

09

551/18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu

10

641/19, 642/19

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu

11

541/20, 542/20

Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období

12

+652/21+654/21

III.

F.

G.

+655/21
-552/22-554/22555/22
+657/23+658/23
+659/23
-557/24-558/24559/24
IV.
648/25

13

644/24, 646/25,

H.
Ostatní provozní náklady
545/26, 546/26, 548/26, 549/26

14

543/26, 544/26,

V.

Převod provozních výnosů

15

(-) 697/27

Převod provozních nákladů

16

(-) 597/28

*
Provozní výsledek hospodaření
+13-14-15+16)

17

(6-7-8-9+10-11-12

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

18

661/30

Prodané cenné papíry a podíly

19

561/31

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

20

665A/33

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

21

666/36

Náklady z finančního majetku

22

566/37

Výnosy z přecenění cenných papírů
a derivátů

23

664/38

I.

J.

K.
IX.

L.

Ostatní provozní výnosy

Náklady z přecenění cenných papírů
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a derivátů

24

564/39

Změna stavu rezerv a opravných položek
ve finanční oblasti
+679/42-579/43

25

+674/40-574/41

X.

Výnosové úroky

26

662/44

Nákladové úroky

27

562/45

Ostatní finanční výnosy

28

663/46, 667/46,

O.
Ostatní finanční náklady
568/47, 569/47

29

563/47, 567/47,

XII.

Převod finančních výnosů

30

(-) 698/48

Převod finančních nákladů

31

(-) 598/49

*
Finanční výsledek hospodaření
+23-24-25+26-27+28-29-30+31)

32

(18-19+20+21-22

Q.
+/- 592

Daň z příjmů za běžnou činnost

33

591/52, 595/52,

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

34

(17+32-33)

XIII.

Mimořádné výnosy

35

68x/55

R.

Mimořádné náklady

36

58x/56

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

37

593/58, +/- 594/59

Mimořádný výsledek hospodaření

38

(35-36-37)

Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)

39

596

Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-)

40

(34+38+39)

M.

N.
XI.
668/46

P.

*
T.

***

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění - zjednodušený tvar
I.
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
602/5, +/- 61x/6, 62x/7 [1,5,6,7 - druhové členění]
A.
*
B.

01

604/1, 601/5,

Náklady prodeje

02

504/2 [2]

Hrubý zisk nebo ztráta

03

(1-2)

Odbytové náklady

04

501/9, 502/9,
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503/9, 51x/10 [9,10]
C.
Správní režie
523/14,-524/15,-525/15,-526/15,

05

-521/13,-522/13,-527/16,-528/16,-

53x/17,-551/18,
641/19, 642/19,541/20,-542/20
+652/21+654/21
+655/21
-552/22-554/22555/22
+657/23+658/23
+659/23
-557/24-558/24559/24
[13,14,15,16,17,18
,20,21,23,24,25]
II.
Jiné provozní výnosy
648/25, (-) 697/27

06

644/24, 646/25,
[26,28]

D.
Jiné provozní náklady
545/26, 546/26, 548/26, 549/26, (-) 597/28

07

543/26, 544/26,
[27,29]

III.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

08

661/30 [31]

Prodané cenné papíry a podíly

09

561/31 [32]

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

10

665A/33 [34]

V.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

11

666/36 [37]

Náklady z finančního majetku

12

566/37 [38]

Výnosy z přecenění cenných papírů
a derivátů

13

664/38 [39]

Náklady z přecenění cenných papírů
a derivátů

14

564/39 [40]

Změna stavu rezerv a opravných položek
ve finanční oblasti
+679/42-579/43 [41]

15

+674/40-574/41

VII.

Výnosové úroky

16

662/44 [42]

Nákladové úroky

17

562/45 [43]

18

663/46, 667/46,

E.

F.
VI.

G.

H.

I.

VIII.
Ostatní finanční výnosy
668/46 [44]
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J.
Ostatní finanční náklady
568/47, 569/47 [45]

19

563/47, 567/47,

IX.

Převod finančních výnosů

20

(-) 698/48 [46]

Převod finančních nákladů

21

(-) 598/49 [47]

L.
Daň z příjmů za běžnou činnost
[50], +/- 592 [51]

22

591/52, 595/52

**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
+10+11-12+13-14-15+16-17+18-19-20+21-22)

23

(1-2-4-5+6-7+8-9

X.

Mimořádné výnosy

24

68x/55 [53]

Mimořádné náklady

25

58x/56 [54]

N.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
594/59 [57]

26

593/58 [56], +/-

**

27

(24-25-26)

K.

M.

Mimořádný výsledek hospodaření
O.

***

Ostatní daně nevykázané ve výše uvedených
položkách
28

596 [59]

Výsledek hospodaření za účetní období

(23+27+28)

29

Součty:

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - 2003

B.
B.I.
+12)
B.II.
+20+21+22)
B.III.
+30)
C.
C.I.
+38)
C.II.
+46)
C.III.
+54+55+56)
C.IV.
D.I.
A.

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

001
003
004

(2+3+31+62)
(4+13+23)
(5+6+7+8+9+10+11

Dlouhodobý hmotný majetek

013

(14+15+16+17+18+19

Dlouhodobý finanční majetek

023

(24+25+26+27+28+29

Oběžná aktiva
Zásoby

031
032

(32+39+47+57)
(33+34+35+36+37

Dlouhodobé pohledávky

039

(40+41+42+43+44+45

Krátkodobé pohledávky

047

(48+49+50+51+52+53

Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál

057
062
066
067

(58+59+60+61)
(63+64+65)
(67+84+117)
(68+72+77+80+83)
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A.I.
Základní kapitál
A.II.
Kapitálové fondy
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního
ztráty
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
+97+98+99+100)
B.III.
Krátkodobé závazky
+106+107+108+109+110+111+112)
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
C.I.
Časové rozlišení
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068
072
077
080
083

(69+70+71)
(73+74+75+76)
(78+79)
(81+82)
*** výkazu zisku a

084
085
090

(85+90+101+113)
(86+87+88+89)
(91+92+93+94+95+96

101

(102+103+104+105

113
117

(114+115+116)
(118+119)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění - 2003
+
II.

Obchodní marže
Výkony
B.
Výkonová spotřeba
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
*
Provozní výsledek hospodaření
22-25+26+27-28+29)
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
*
Finanční výsledek hospodaření
+39-40-41+42-43+44-45-46+47)
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
*
Mimořádný výsledek hospodaření
***
Výsledek hospodaření za účetní

03
04
08
11
12
19
22
30

(1-2)
(5+6+7)
(9+10)
(3+4-8)
(13+14+15+16)
(20+21)
(23+24)
(11-12-17-18+19-

33
48

(34+35+36)
(31-32+33+37-38

49
52
55
58
60

(50+51)
(30+48-49)
(56+57)
(53-54-55)
(30+48+59)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění - 2003
*
IV.

Hrubý zisk nebo ztráta
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
L.
Daň z příjmů za běžnou činnost
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
+10+14-15+16-17-18+19-20+21-22-23+24-25)
N.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
**
Mimořádný výsledek hospodaření
***
Výsledek hospodaření za účetní období

03
10
25
28

(1-2)
(11+12+13)
(26+27)
(1-2-4-5+6-7+8-9

31
34
36

(32+33)
(29-30-31)
(28+34+35)

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) - zjednodušený tvar - 2003

B.

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
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C.
A.
A.V.
ztráty
B.

Oběžná aktiva
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Výsledek hospodaření běžného účetního

007
013
014
019

(8+9+10+11)
(14+20+25)
(15+16+17+18+19)
*** výkazu zisku a

Cizí zdroje

020

(21+22+23+24)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění - zjednodušený tvar - 2003
+
Obchodní marže
+
Přidaná hodnota
*
Provozní výsledek hospodaření
+13-14-15+16)
*
Finanční výsledek hospodaření
+23-24-25+26-27+28-29-30+31)
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
*
Mimořádný výsledek hospodaření
***
Výsledek hospodaření za účetní

03
06
17

(1-2)
(3+4-5)
(6-7-8-9+10-11-12

32

(18-19+20+21-22

34
38
40

(17+32-33)
(35-36-37)
(34+39+39)

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění - zjednodušený tvar - 2003
*
Hrubý zisk nebo ztráta
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
+10+11-12+13-14-15+16-17+18-19-20+21-22)
**
Mimořádný výsledek hospodaření
***
Výsledek hospodaření za účetní období

03
23

(1-2)
(1-2-4-5+6-7+8-9

27
29

(24-25-26)
(23+27+28)

2002.12.20b / 13:00
01) Účetnictví
- výkaz zisku a ztráty - upraven název
- výkaz zisku a ztráty - upraven řádek 08
- rozvaha 2002
- správně součty Netto = Brutto + Korekce
- do řádku 080 se dosadí hospodářský výsledek z výkazu zisku a ztráty
(z posledního generování)
- výkaz zisku a ztráty 2003 - rozdělen na druhové a účelové členění
- vzorová účtová osnova - samostatně pro rok 2002 a 2003
- rozvaha 2003 - plná:

A.

AKTIVA CELKEM

001

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002
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B.
B.I.
B.I.

B.II.
B.II.

B.III.
B.III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C.II.
C.II.

003

Dlouhodobý nehmotný majetek
Zrizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

004
005
006
007
008
009
010
011
012

Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité veci a soubory
movitých vecí
4. Pestitelské celky trvalých porostu
5. Základní stádo a tažná zvírata
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7. Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
9. Ocenovací rozdíl k nabytému majetku

013
014
015

Dlouhodobý financní majetek
1. Podíly v ovládaných a rízených osobách
2. Podíly v úcetních jednotkách pod
podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4. Pujcky a úvery ovládaným a rízeným
osobám a úcetním jednotkám pod
podstatným vlivem
5. Jiný dlouhodobý financní majetek
6. Porizovaný dlouhodobý financní majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý financní
majetek

023
024

C.
C.I.
C.I.

Dlouhodobý majetek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

016
017
018
019
020
021
022

025
026

027
028
029
030

Obežná aktiva

031

Zásoby
Materiál
Nedokoncená výroba a polotovary
Výrobky
Zvírata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby

032
033
034
035
036
037
038

Dlouhodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahu
2. Pohledávky za ovládanými a rízenými
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C.III.
C.III.

C.IV.
C.IV.

D.I.
D.I.

A.
A.I.
A.I.

A.II.
A.II.

osobami
3. Pohledávky za úcetními jednotkami pod
podstatným vlivem
4. Pohledávky za spolecníky, cleny družstva
a za úcastníky sdružení
5. Dohadné úcty aktivní
6. Jiné pohledávky
7. Odložená danová pohledávka

041

Krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahu
2. Pohledávky za ovládanými a rízenými
osobami
3. Pohledávky za úcetními jednotkami pod
podstatným vlivem
4. Pohledávky za spolecníky, cleny družstva
a za úcastníky sdružení
5. Sociální zabezpecení a zdravotní
pojištení
6. Stát — danové pohledávky
7. Ostatní poskytnuté zálohy
8. Dohadné úcty aktivní
9. Jiné pohledávky

047
048

1.
2.
3.
4.

Krátkodobý financní majetek
Peníze
Úcty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Porizovaný krátkodobý financní majetek

Casové rozlišení
1. Náklady príštích období
2. Komplexní náklady príštích období
3. Príjmy príštích období

042
043
044
045
046

049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065

PASIVA CELKEM

066

Vlastní kapitál

067

Základní kapitál
1. Základní kapitál
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní
podíly (-)
3. Zmeny základního kapitálu
Kapitálové fondy
1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Ocenovací rozdíly z precenení majetku
a závazku
4. Ocenovací rozdíly z precenení pri
premenách

068
069
070
071
072
073
074
075
076
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A.III.
A.III.

A.IV.
A.IV.

A.V.

B.
B.I.
B.I.

B.II.
B.II.

B.III.
B.III.

B.IV.
B.IV.

Rezervní fondy, nedelitelný fond
a ostatní fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond/Nedelitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy

077
078
079

Výsledek hospodarení minulých let
1. Nerozdelený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let

080
081
082

Výsledek hospodarení bežného úcetního
období /+ - /

083

Cizí zdroje

084

Rezervy
1. Rezervy podle zvláštních právních
predpisu
2. Rezerva na duchody a podobné závazky
3. Rezerva na dan z príjmu
4. Ostatní rezervy

085
086
087
088
089

Dlouhodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahu
2. Závazky k ovládaným a rízeným osobám
3. Závazky k úcetním jednotkám pod
podstatným vlivem
4. Závazky ke spolecníkum, clenum družstva
a k úcastníkum sdružení
5. Dlouhodobé prijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé smenky k úhrade
8. Dohadné úcty pasivní
9. Jiné závazky
10. Odložený danový závazek

090
091
092

Krátkodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahu
2. Závazky k ovládaným a rízeným osobám
3. Závazky k úcetním jednotkám pod
podstatným vlivem
4. Závazky ke spolecníkum, clenum družstva
a k úcastníkum sdružení
5. Závazky k zamestnancum
6. Závazky ze sociálního zabezpecení a
zdravotního pojištení
7. Stát — danové závazky a dotace
8. Krátkodobé prijaté zálohy
9. Vydané dluhopisy
10. Dohadné úcty pasivní
11. Jiné závazky

101
102
103

Bankovní úvery a výpomoci
1. Bankovní úvery dlouhodobé

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

093
094
095
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099
100

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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C.I.
C.I.

2. Krátkodobé bankovní úvery
3. Krátkodobé financní výpomoci

115
116

Casové rozlišení
1. Výdaje príštích období
2. Výnosy príštích období

117
118
119

- rozvaha 2003 - zjednodušená:
AKTIVA CELKEM

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek

003

B.I.
B.II.
B.III.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý financní majetek

004
005
006

C.

Obežná aktiva

007

C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.

Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý financní majetek

008
009
010
011

D.I.

Casové rozlišení

012

PASIVA CELKEM

013

A.

Vlastní kapitál

014

A.I.
A.II.
A.III.

Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedelitelný fond
a ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodarení minulých let
Výsledek hospodarení bežného úcetního
období /+ - /

015
016

A.IV.
A.V.

017
018
019

B.

Cizí zdroje

020

B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvery a výpomoci

021
022
023
024

C.I.

Casové rozlišení

025

2002.12.19b / 16:00
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01) Účetnictví
- Účetnictví / Sestavy / Sestavy #6
- Výkazové sestavy 2002:
- Rozvaha - plná
- Rozvaha – zjednodušená
- Výkaz zisků a ztrát - plný
- Výkaz zisků a ztrát – zjednodušený
- Výkazové sestavy 2003
- Rozvaha - plná
- Rozvaha - zjednodušená
- Výkaz zisků a ztrát - plný
- Výkaz zisků a ztrát - zjednodušený
- generování výkazu zisků a ztrát musí předcházet generování rozvahy
- pro výkazové sestavy musí být v účtové osnově pro každý účet
definován řádek výkazové sestavy, do kterého se přičte zůstatek
na účtě, a to včetně znaménka:
RVZAZP ... výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
RVZAZZ ... výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu
RRBP ..... rozvaha, sloupec Brutto, v plném rozsahu
RRKP ..... rozvaha, sloupec Korekce, v plném rozsahu
RRBZ ..... rozvaha, sloupec Brutto, ve zjednodušeném rozsahu
RRKZ ..... rozvaha, sloupec Korekce, ve zjednodušeném rozsahu
tyto údaje je nutné nastavit ručně podle konkrétní účtové osnovy
a postupů účtování
vzor je nastaven ve vzorové účetní osnově a vychází z následujícího
aktuálního znění tvaru výkazových sestav:
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni:
Rok:
Měsíc:
IČ:
Název a sídlo účetní jednotky:
AKTIVA
účetní období

Min. úč. obd.

řád.

Korekce

Netto

Běžné
Brutto

Netto

Aktiva celkem

001

2 + 3 + 30 + 57

A.

002

353

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
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B.
Stálá aktiva
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.
1. Zřizovací výdaje
-/071, 091A/
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
-/072, 091A/
3. Software
-/073, 091A/
4. Ocenitelná práva
-/074, 091A/
5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
-/079, 091A/
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
-093
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
-095A

003
004
005

4 + 12 + 22
součet 5 až 11
011

006

012

007

013

008

014

009

019

010

041

011

051

012
013

součet 13 až 21
031

2. Stavby
-/081, 092A/
3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
-/082, 092A/
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
-/085, 092A/
5. Základní stádo a tažná zvířata
-/086, 092A/
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
-/089, 092A/
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
-094
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
-095A
9. Opravná položka k nabytému majetku
-/+098

014

021

015

022

016

025

017

026

018

029, 032

019

042

020

052

021

+/-097

B.III.
B.III.

B.II.
B.II.
-092A

Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky

Dlouhodobý finanční majetek
1. Podílové cenné papíry a podíly
v podnicích s rozhodujícím vlivem

022

součet 23 až 29

023

061

2. Podílové cenné papíry a podíly
v podnicích s podstatným vlivem

024

062

-096A

-096A
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 025

063, 065

4. Půjčky podnikům ve skupině

026

066

5. Jiný finanční majetek

027

067, 069

-096A
-096A
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-096A
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek

028

043

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek

029

053

030

31 + 38 + 44 + 52

031
032

součet 32 až 37
112, 119

2. Nedokončená výroba a polotovary
-/192, 193/
3. Výrobky
-194
4. Zvířata
-195
5. Zboží
-196
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
-391A

033

121, 122

034

123

035

124

036

132, 139

037

314A

C.II.
C.II.

Dlouhodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodního styku

038
039

součet 39 až 43
311A, 312A, 313A,
314A, 315A

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

040

354A, 355A, 358A

3. Pohledávky v podnicích
s rozhodujícím vlivem

041

351A

4. Pohledávky v podnicích
s podstatným vlivem

042

351A

5. Jiné pohledávky

043

335A, 371A, 373A,
374A, 375A, 376A,
378A

Krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodního styku

044
045

součet 45 až 51
311A, 312A, 313A,
314A, 315A

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

046

354A, 355A, 358A,
398A

3. Sociální zabezpečení

047

336A

4. Stát-daňové pohledávky

048

341, 342, 343,
345

-096A

-095A
C.
C.I.
C.I.
-191

Oběžná aktiva
Zásoby
1. Materiál

-391A
-391A

-391A

-391A

-391A
C.III.
C.III.
-391A

-391A
-391A

-391A
5. Pohledávky v podnicích
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s rozhodujícím vlivem

049

351A

6. Pohledávky v podnicích
s podstatným vlivem

050

351A

7. Jiné pohledávky

051

335A, 371A, 373A,
374A, 375A, 376A,
378A

Finanční majetek
1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobý finanční majetek

052
053
054
055

součet 53 až 56
211, 213, +/-261
221A
251, 253, 256,
257

4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek

056

259

057

58 + 61

Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období

058
059
060

59 + 60
381, 382
385

D.II.

Dohadné účty aktivní

061

388

období

PASIVA
Stav v min. úč. období

-391A

-391A

-391A
C.IV.
C.IV.

-/291/
-/291/
D.
D.I.
D.I.

A.
+ 80

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

Stav v běžném

Pasiva celkem

062

63 + 81 + 107

Vlastní kapitál

063

64 + 68 + 73 + 77

A.I.
A.I.
A.I.

Základní kapitál
1. Základní kapitál
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3. Změny základního kapitálu

064
065
066
067

65 + 66 + 67
411 nebo 491
/-/252
+/-419

A.II.
A.II.

Kapitálové fondy
1. Emisní ažio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při
přeměnách

068
069
070

součet 69 až 72
412
413

071

+/-414

072

+/-418

Fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond
2. Nedělitelný fond
3. Statutární a ostatní fondy

073
074
075
076

součet 74 až 76
421
422
423, 427

A.III.
A.III.
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1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let

A.V.
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Výsledek hospodaření
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077
078
079

78 + 79
428
/-/429

080

*** výkazu zisku a
běžného účetního

období /+ -/
B.

Cizí zdroje

081

82 + 87 + 94 + 103

Rezervy
Rezervy zákonné
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Odložený daňový závazek (pohledávka)

082
083
084
085
086

součet 83 až 86
451
459A
459A
+/- 481

Dlouhodobé závazky
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
Dlouhodobé přijaté zálohy
Emitované dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Jiné dlouhodobé závazky

087
088
089
090
091
092
093

součet 88 až 93
471A
471A
475A
473A, /-/255A
478A
474A, 479A, 372A,

B.III.
Krátkodobé závazky
B.III. 1. Závazky z obchodního styku
325, 475A, 478A, 479A
2. Závazky ke společníkům a sdružení
367, 368, 398A, 478A, 479A
3. Závazky k zaměstnancům
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
5. Stát - daňové závazky a dotace
345, 346, 347
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
8. Jiné závazky
379A, 474A, 479A

094
095

součet 95 až 102
321, 322, 324,

096

364, 365, 366,

097
098
099

331, 333, 479A
336A, 479A
341, 342, 343,

100
101
102

361A, 471A
361A, 471A
372A, 373A, 377A,

103
104
105

součet 104 až 106
461A
221A, 231, 232,

3. Krátkodobé finanční výpomoci
473A, /-/255A

106

241, 249,

C.

107

108 + 111

108
109
110

109 + 110
383
384

B.I.
B.I.

B.II.
B.II.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
373A, 377A

B.IV.
B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Běžné bankovní úvěry

461A

C.I.
C.I.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
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C.II.

Dohadné účty pasivní

111

389

Odesláno dne:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
Tel:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni:
Rok:
Měsíc:
IČ:
Název a sídlo účetní jednotky:
Označ.
Text
účetním období

řád.

Skutečnost v
sledovaném

minulém
I.

Tržby za prodej zboží

01

604

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

504

Obchodní marže

03

ř. 1 - 2.

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
2.
Změna stavu vnitropodnikových zásob
vlastní výroby
účtové skupiny 61)
3.
Aktivace
skupina 62)

04

ř. 5 + 6 + 7

05

601, 602

06

(+/- účty

07

(účtová

B.
Výkonová spotřeba
B.1. Spotřeba materiálu a energie
B.2. Služby
skupina 51)

08
09
10

ř. 9 + 10
501 až 503
(účtová

+

Přidaná hodnota

11

3 + 4 - 8

C.

Osobní náklady

12

součet 13 až

C.1.
C.2.

Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti
a družstva
Náklady na sociální zabezpečení

13

521, 522

14
15

523
524, 525, 526

A.
+
II.
II. 1.

16

C.3.
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Sociální náklady
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16

527, 528

17

(účtová

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

18

551

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu

19

641, 642

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu

20

541, 542

Zúčtování rezerv a časového rozlišení
provozních výnosů

21

652, 654, 655

Tvorba rezerv a časového rozlišení
provozních nákladů

22

552, 554, 555

Zúčtování opravných položek do
provozních výnosů

23

657, 658, 659

Zúčtování opravných položek do
provozních nákladů

24

557, 558, 559

VI.

Ostatní provozní výnosy

25

644, 646, 648

I.
548, 549

Ostatní provozní náklady

26

543 až 546,

VII.

Převod provozních výnosů

27

(-) 697

Převod provozních nákladů

28

(-) 597

29

zohlednění

D.
Daně a poplatky
skupina 53)
E.

III.

F.

IV.

G.

V.

H.

J.

*
Provozní výsledek hospodaření
položek římská I.

až písmeno J.
ř. 11-12-17-18
+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)
VIII.
K.
IX.
35
IX.

1.
2.
3.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

30

661

Prodané cenné papíry a podíly

31

561

Výnosy z dlouhodobého finančního maj.

32

součet 33 až

33

665A

34

665A

35

665A

Výnosy z cenných papírů a podílů
v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních dlouhodobých
cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku
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X.
L.
XI.

M.

XII.
N.
XIII.

O.

XIV.
P.
XV.
Q.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

36

666

Náklady z finančního majetku

37

566

Výnosy z přecenění majetkových cenných
papírů

38

664

Náklady z přecenění majetkových cenných
papírů

39

564

Zúčtování rezerv do finančních výnosů

40

674

Tvorba rezerv na finanční náklady

41

574

Zúčtování opravných položek do
finančních výnosů

42

679

Zúčtování opravných položek do
finančních nákladů

43

579

Výnosové úroky

44

662

Nákladové úroky

45

562

Ostatní finanční výnosy

46

663, 667, 668

Ostatní finanční náklady

47

563, 567, 568,

Převod finančních výnosů

48

(-) 698

Převod finančních nákladů

49

(-) 598

50

30-31+32+36-37

569
XVI.
R.

*
Finanční výsledek hospodaření
+38-39+40-41+42-43+44-45+46-47+(-48)-(-49)

zohlednění
položek VIII. až R.
S.
Daň z příjmů za běžnou činnost
S. 1. - splatná
2. - odložená

51
52
53

52 + 53
591, 595
+/- 592

54

29+50-51

XVII.
Mimořádné výnosy
skupina 68)

55

(účtová

T.
Mimořádné náklady
skupina 58)

56

(účtová

57
58

58 + 59
593

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

U.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
U. 1. - splatná
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59

+/- 594

Mimořádný výsledek hospodaření

60

55 - 56 - 57

Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)

61

596

Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-)

62

54 + 60 + 61
(výsledek

hospodaření za běžnou
činnost +
+ mimořádný
výsledek hospodaření - W.)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

63

29 + 50 + 55 -

56
(provozní
výsledek hospodaření +
+ finanční
výsledek hospodaření +
+ XVII. - T.)
Odesláno dne:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
Tel:

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni:
Rok:
Měsíc:
IČ:
Název a sídlo účetní jednotky:
AKTIVA

řád.

Aktiva celkem

001

2 + 3 + 23 + 50

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

002

353

B.
15

Stálá aktiva

003

4 + 5 + 13 + 14 +

004

010

B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
-/070, 091A/
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B.II.
B.II.
-092A

Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky

005
006

součet 6 až 12
031

007

021

008

022

009

025

010

026

011

029, 032

012

+/-097

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek

013

041, 042

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný a hmotný majetek

014

051, 052

2. Budovy, haly a stavby
-/081, 092A/
3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
-/082, 092A/
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
-/085, 092A/
5. Základní stádo a tažná zvířata
-/086, 092A/
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
-/089, 092A/
7. Opravná položka k nabytému majetku
-/+098
B.III.
-/093, 094/
B.IV.
-/095A/
B.V.
B.V.

Dlouhodobý finanční majetek
1. Podílové cenné papíry a podíly
v podnicích s rozhodujícím vlivem

015

součet 16 až 22

016

061

2. Podílové cenné papíry a podíly
v podnicích s podstatným vlivem

017

062

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry
a podíly

018

063, 065

4. Půjčky podnikům ve skupině

019

066

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

020

067, 069

6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek

021

043

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek

022

053

023

24 + 31 + 37 + 45

024
025

součet 25 až 30
112, 119

026

121, 122

-096A

-096A

-096A
-096A
-096A
-/096A/

-/095A/
C.
C.I.
C.I.
-191

Oběžná aktiva
Zásoby
1. Materiál

2. Nedokončená výroba a polotovary
-(192, 193)
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3. Výrobky

027

123

4. Zvířata

028

124

5. Zboží

029

132, 139

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

030

314A

Dlouhodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodního styku

031
032

součet 32 až 36
311A, 312A, 313A,
314A, 315A

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

033

354A, 355A, 358A

3. Pohledávky v podnicích
s rozhodujícím vlivem

034

351A

4. Pohledávky v podnicích
s podstatným vlivem

035

351A

5. Jiné pohledávky

036

335A, 371A, 373A,
374A, 375A, 376A,
378A

Krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodního styku

037
038

součet 38 až 44
311A, 312A, 313A,
314A, 315A

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

039

354A, 355A, 358A

3. Sociální zabezpečení

040

336A

4. Stát-daňové pohledávky

041

341, 342, 343,
345

5. Pohledávky v podnicích
s rozhodujícím vlivem

042

351A

6. Pohledávky v podnicích
s podstatným vlivem

043

351A

7. Jiné pohledávky

044

335A, 371A, 373A,
374A, 375A, 376A,
378A

Finanční majetek
1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobý finanční majetek

045
046
047
048

součet 46 až 49
210, +/-261
221A
251, 253, 256,
257

-194
-195
-196
-391A
C.II.
C.II.
-391A
-391A

-391A

-391A

-391A
C.III.
C.III.
-391A
-391A
-391A

-391A

-391A

-391A

-391A
C.IV.
C.IV.
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-/291A/
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek

049

259

050

51 + 54

Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období

051
052
053

52 + 53
381, 382
385

Dohadné účty aktivní

054

388

Pasiva celkem

055

56 + 72 + 97

Vlastní kapitál

056

57 + 58 + 59 + 64

-/291A/
D.
D.I.
D.I.

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

D.II.

A.
+ 68 + 71
A.I.
A.I.

1. Základní kapitál
2. Úpravy základního kapitálu

057
058

411 nebo 491
-/252, +/-419

A.II.
A.II.

Kapitálové fondy
1. Emisní ažio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při
přeměnách

059
060
061

součet 60 až 63
412
413

062

+/-414

063

+/-418

A.III.
A.III.

Fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond
2. Nedělitelný fond
3. Statutární a ostatní fondy

064
065
066
067

součet 65 až 67
421
422
423, 427

A.IV.
A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let

068
069
070

69 + 70
428
/-/429

071

ř. 1-(+56+59+64+68

A.V.

Výsledek hospodaření běžného
účetního období /+ -/

+72+97
*** výkazu zisku a
ztráty
B.

Cizí zdroje

072

73 + 77 + 84 + 93

B.I.
B.I.

Rezervy
1. Rezervy zákonné
2. Rezerva na daň z příjmů
3. Ostatní rezervy

073
074
075
076

součet 74 až 76
451
459A
459A

B.II.
B.II.

Dlouhodobé závazky
077
1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 078
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
079

součet 78 až 83
471A
471A
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3.
4.
5.
6.
373A, 377A

Dlouhodobé přijaté zálohy
Emitované dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Jiné dlouhodobé závazky
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080
081
082
083

475A
473A, /-/255A
478A
474A, 479A, 372A,

084
085

součet 85 až 92
321, 322, 324,

086

364, 365, 366,

087
088
089

331, 333, 479A
336A, 479A
341, 342, 343,

090
091
092

361A, 471A
361A, 471A
372A, 373A, 377A,

093
094
095

součet 94 až 96
461A
221A, 231, 232,

3. Krátkodobé finanční výpomoci
473A, /-/255A

096

241, 249,

C.

097

98 + 101

098
099
100
101

99 + 100
383
384
389

B.III.
Krátkodobé závazky
B.III. 1. Závazky z obchodního styku
325, 475A, 478A, 479A
2. Závazky ke společníkům a sdružení
367, 368, 398A, 478A, 479A
3. Závazky k zaměstnancům
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
5. Stát - daňové závazky a dotace
345, 346, 347
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
8. Jiné závazky
379A, 474A, 479A
B.IV.
B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Běžné bankovní úvěry

461A

C.I.
C.I.
C.II.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

Odesláno dne:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
Tel:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zjednodušeném rozsahu

ke dni:

Rok:
Měsíc:
IČ:
Název a sídlo účetní jednotky:
Označení

Text
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Skutečnost v účetním období
řád.

sledovaném

Tržby za prodej zboží

01

604

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

504

+

Obchodní marže

03

1 - 2

II.
II. 1.

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob
vlastní výroby
Aktivace

04

5 + 6 + 7

05

600

06
07

(+/- 610)
620

Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby

08
09
10

9 + 10
500
510

Přidaná hodnota

11

3 + 4 - 8

C.

Osobní náklady

12

520

D.

Daně a poplatky

13

530

Jiné provozní výnosy

14

640

E.

Jiné provozní náklady

15

540

F.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

16

551

Zúčtování rezerv a časového rozlišení
provozních výnosů

17

652, 654, 655

Tvorba rezerv a časového rozlišení
provozních nákladů

18

552, 554, 555

Zúčtování opravných položek do
provozních výnosů

19

657, 658, 659

Zúčtování opravných položek do
provozních nákladů

20

557, 558, 559

Převod provozních výnosů

21

(-) 697

Převod provozních nákladů

22

(-) 597

23

11-12-13+14-

minulém
I.
A.

2.
3.
B.
B.1.
B.2.
+

III.

IV.

G.

V.

H.

VI.
I.

*
Provozní výsledek hospodaření
15-16+17-18+19-20+(-21)-(-22)

zohlednění
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položek výnosů (I. až VI.)
a nákladů (A.
až I.)
VII.
J.
VIII.
K.
IX.

L.

X.
M.

Finanční výnosy

24

660

Finanční náklady

25

560

Zúčtování rezerv do finančních výnosů

26

674

Tvorba rezerv na finanční náklady

27

574

Zúčtování opravných položek do
finančních výnosů

28

679

Zúčtování opravných položek do
finančních nákladů

29

579

Převod finančních výnosů

30

(-) 698

Převod finančních nákladů

31

(-) 598

32

24-25+26-27

*
Finanční výsledek hospodaření
+28-29+(-30)-(-31)

(zohlednění
položek VII. až M.)
N.
Daň z příjmů za běžnou činnost
N. 1. - splatná
2. - odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

33
34
35
36
37

34 + 35
591, 595
+/- 592

23 + 32 - 33
(provozní

výsledek hospodaření +
+ finanční
výsledek hospodaření - N.)
XI.
O.

Mimořádné výnosy

38

680

Mimořádné náklady

39

580

40
41
42

41 + 42
593
+/- 594

Mimořádný výsledek hospodaření

43

38 - 39 - 40

Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)

44

596

Výsledek hospodaření za úč. období (+/-)

45

37 + 43 - 44
(výsledek

P.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
P. 1. - splatná
2. - odložená
*
R.

***
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hospodaření za běžnou činnost +
+ XI. - O. P. - R.)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

46

23 + 32 + 38 -

39
provozní
výsledek hospodaření +
+ finanční
výsledek hospodaření + XI. - O.
Odesláno dne:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
Tel:

Výkazy
V této záložce jsou soustředěny účetní výkazové sestavy, tj. Výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném
rozsahu v členění druhovém či účelovém a Rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Pro informaci lze v
tomto panelu vytisknout i přehledné účetní sestavy Předvaha, Rozvaha a Výsledovka.
Pro zabezpečení správných výsledků a urychlení práce je vhodné nejprve zaškrtnout v levé části panelu
políčka u počátečních stavů a námi zvolených období a zadat Generování - obraty účtů.
Poté zvolíme období, do jehož ukončení se budou data zpracovávat (zvolíme-li např. měsíc 05, bude
sestava obsahovat počáteční stav, obrat za měsíc 05, obrat za období od 1.1. do měsíce 05 a konečný
stav ke konci měsíce 05).
Pak už jenom kliknutím na příslušné tlačítko volíme požadovaný druh tiskové sestavy. Vzhledem ke
změnám v zákoně o účetnictví jsou v záložce k výběru jak sestavy definované podle starších verzí
zákona, tak i sestava nová, odpovídající požadavkům aktuálních znění zákona o účetnictví.

22.43 Tabulky
===================================================
Účetnictví
--------------------------------------------------Druh: UH00
Druh: UH99 ... údaje z hlavičky pro doplnění do řádku
Druh: UHPL ... 15 platby
Druh: UHPL ... 16 úhrady
Druh: UHZR ... pomocné
Druh: UHS1 ... pomocné saldo a banka
Druh: UHS2 ... pomocné saldo a banka
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Typ: UH00
Název: Hlavičky účetních dokladů
Soubor: aar_UH11 ... aktuální rok
Soubor: aar_UH12 ... minulý rok
Soubor: aar_UH13 ... zrušeno
Soubor: aar_UH14 ... zrušeno minulý rok
Soubor: aar_UH15 ... platby
Soubor: aar_UH16 ... úhrady
Soubor: aar_UH31 ... opakované platby
Indexy: Cislo, CisloDesc, ...
--------------------------------------------------Druh: UR00
Druh: URZR ... pomocné
Typ: UR00
Název: Řádky účetních dokladů
Soubor: aar_UR11 ... aktuální rok
Soubor: aar_UR12 ... minulý rok
Soubor: aar_UR13 ... zrušeno
Soubor: aar_UR14 ... zrušeno minulý rok
Soubor: aar_UR31 ... opakované platby
Indexy: Cislo
--------------------------------------------------Druh: UO00
Druh: UO01 ... vzorová účtová osnova
Typ: UO00
Název: Účtová osnova
Soubor: aar_UO11
Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Účtová osnova
Funkce: Účetnictví / Daňová evidence / Účtová osnova
Soubor: X___UO00 ... rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2002
Soubor: X___UO03 ... rozvaha a výkaz zisku a ztrát 2003
Soubor: X___UO04NO
Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Účtová osnova vzorová - NO
Soubor: X___UO05
Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Účtová osnova vzorová
Soubor: X___UOJU
Funkce: Účetnictví / Daňová evidence / Účtová osnova vzorová
--------------------------------------------------Druh: UQ00 ... Číselník typů účetních dokladů
Druh: UQ01 ... Číselník typů dokladů
Druh: UQ99 ... Sklad / Účetnictví / Číselník typů zaúčtování skladu
Typ: UQ00
Název: Číselník typů účetních dokladů
Soubor: aar_UQ11
Soubor: aar_UQ99
--------------------------------------------------Druh: US00
Druh: US01
Typ: DBXX_U
Název: Číselník středisek
Soubor: aar_US11
Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Číselník středisek
--------------------------------------------------© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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Druh: UZ00
Typ: DBXX_U
Název: Číselník zakázek
Soubor: aar_UZ11
Funkce: Účetnictví / Účetnictví / Číselník zakázek
--------------------------------------------------Druh: UDEU
Typ: DBXX_U
Název: Číselník DPH - 1+2
Soubor: aaraUDEU
--------------------------------------------------Druh: UDPH
Druh: UDPH1 ... jiný účet než 343
Typ: DBXX_U
Název: Číselník DPH - 1+2
Soubor: aar_UDP4
--------------------------------------------------Druh: UDEU1 ... zaškrtnuto DPH
Druh: UDPH3 ... nezaškrtnuto DPH, účet jiný než 343
Druh: UDPH31 ... nezaškrtnuto DPH, účet 343
Typ: DBXX_U
Název: Číselník DPH - 3+4+5+6
Soubor: aar_UDP5
Funkce: Řádky účetního dokladu
--------------------------------------------------Druh: MUSTR
Typ: MUSTR
Název: MUSTR - pomocné databáze
Soubor: SQLUSYST
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto
Soubor: SQLUUZIV
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto
Soubor: SQLUSYHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto - Pekárna
Soubor: SQLUUZHP
Funkce: Servis / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto - Pekárna
--------------------------------------------------Druh: P299
Typ: P299
Název: Číselník partnerů - kopie na účetním serveru
Soubor: aa__P299
--------------------------------------------------Druh: PRE1
Typ: PRE1
Název: Překlasifikace
Soubor: asr_PRE1
Funkce: Účetnictví / Překlasifikace MO
===================================================
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22.44 Testy
2016.02.01b / 14:00
001) Účetnictví
- Testy účto / Test - Kontrolní hlášení
- zatím potlačeno oprávnění
- lze spustit opakovaně

2012.05.16b / 10:00
001) Účetnictví / Sestavy / Test - 344.XXX
- lze datumově omezit OD/DO podle datumu dokladu z hlavičky dokladu

2009.02.25a / 14:00
001) Test účetních dokladů
- doplněno zaškrtávací pole
i aktuální rok
pro funkci Oprava účetních dokladů minulých let - datum

2009.01.22b / 14:00
001) Účetnictví / Testy - Účto
- vlevo dole funkce
Oprava účetních dokladů minulých let - datum
funkce opraví případné některé porušené datumové pole v řádcích
účetních dokladů minulých let

2009.01.13d / 14:00
001) Účetnictví - Test DPH pro rok 2008
- upraveno

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2861

2862

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- uživatel MUSÍ být přihlášen v roce 2008 - pro kontrolu číselník DPH
začíná čísly 2xxx
- k testu slouží 2 funkce ve spodní části okna

2008.07.24a / 06:00
004) Účetnictví / Testy
- doplněn test s oprávněním:
8613 Účto/Test - Nepřiřazené řádky do dokladu 0
Při výpadku napájení na PC nevybaveném záložním zdrojem došlo k situaci, kdy nebyl
dokončen zápis hlavičky účetního dokladu a v pořízených řádcích bylo jako číslo dokladu
uvedeno 0
tento test tuto situaci řeší a pokud nalezne řádky účetních dokladů, které mají nastaveno
číslo dokladu 0 nastaví číslo dokladu na 1 a tyto řádky jsou pak vidět v rámci
prvního účetního dokladu a v něm mohou být např. obraty na účtech a kódy DPH vynulovány,
aby nezkreslovaly účetní sestavy a přiznání DPH

2008.07.10a / 10:00
001) Uživatel 112016
- Účetnictví / Testy účto
vlevo dole funkce
Test NexusDB
funkce projde všechna datumová pole v tabulkách
HR8_UH12
HR8_UR12
případná nulová datumová pole nastaví na 1.1.1900
po provedení funkce pracuje správně:
Účetnictví / Účetnictví / Saldokonto / Saldokonto / SALDO.F5 / Generuj SALDO.F5 ...

2007.12.19e / 19:00
001) Účetnictví
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- upraven test dokladů pro přiznání DPH

2006.12.14a / 12:00
003) Test účto NexusDB2
- nulová datumová pole nastaví na 1.1.1900
DatumDokladu
DatumUskZdPl
DateTime_01

2006.12.06a / 11:00
001) Účetnictví / Testy účto
- doplněna funkce Test NexusDB2
- oprávnění: 8430 ÚČTO - Test NexusDB2
- ve FlashFiler213 mohlo datumové pole obsahovat hodnotu 0000.00.00
(nulový datum), v NexusDB to již možné není
test projde hlavičky a řádky všech účetních tabulek aktuální agendy
a roku a v takovýchto případech nastaví 1980.01.01
tato úprava je nutná, pokus se mají datumová pole DatumDokladu
a DatumUskZdPl použít ve WHERE SQL dotazu

2005.11.18b / 09:00
001) Účetnictví / Testy
- Test Saldo x částka
- doplněn popis nutnosti nastavit v
Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty
typy dokladů, pro které se má test ignorovat

2005.11.16e / 18:00
001) Účetnictví / Testy
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- funkce Test účetních dokladů + Test účetních dokladů minulých let
rozšířeny o doplnění jména partnera z hlavičky účetního dokladu do pole
ZakazkaEGP v řádku účetního dokladu, pokud není
před použitím funkce doporučujeme zálohovat data účetnictví !

2005.11.12c / 14:00
002) Účetnictví / Testy účto
- doplněn test s oprávněním
8316 Účto - Saldokontní účty x Částka

2005.07.27a / 08:00
002) Účetnictví - Test
- Rozšířena funkce Test účetních dokladů
- doplní případné chybějící údaje pro částečné úhrady
- spusťte: Účetnictví - Testy účto / Test účetních dokladů + T. u. d. minulých let

2004.10.25a / 05:00
5) Účetnictví - Testy
- přepracovány, v samostatné funkci přímo pod Účetnictvím, společné
pro všechny typy účetnictví
- testy doporučujeme spouštět pravidelně, především před generováním
důležitých výstupů
- Test účetních dokladů
- Test účetních dokladů minulých let
- komplexní testy, které odhalí každou nesrovnalost v účetních dokladech
(mimo jiné se testuje existence účtu, střediska, partnera a kódu DPH)
- Test obraty MD/DAL
- za hlavičky i řádky dokladů
- Nevyrovnané doklady
- Neuzavřené doklady
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2002.10.31a / 18:00
01) Účetnictví
- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Generuj PS z 701
- najde doklady, na kterých bylo účtováno na účtech 701.xxx (počáteční účet
rozvažný) a obraty na účtech na řádcích těchto dokladů nastaví do polí
MDPS a DALPS v databázi nápočtů
- tato akce se musí provést jednorázově před generováním účetních sestav
(během plného provozu)
- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Nastav AP z UO
- pro celou databázi nápočtů doplní z účtové osnovy pole Aktivní / Pasivní
- tato akce se musí provést jednorázově před generováním účetních sestav
(během plného provozu)

2002.10.30c / 18:00
01) Účetnictví
- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetnictví / Test / Test nápočtů účtů
- obraty na straně MD/DAL by měly být trojnásobkem obratu předvahy
- Rozdíl by měl být nulový

Testy
Funkce Testy je určena ke zjištění nesrovnalostí v zápisu účetních dokladů, ke kterým mohlo dojít při
nestandardním ukončení programu způsobeném například krátkodobým výpadkem proudu, prudkým
zvýšením či snížením el. napětí atd..
Pokud se program chová jakkoliv nestandardně a je pravděpodobné, že byl při předchozí práci ukončen
násilně nebo mohlo dojít k jiné výše popsané situaci (i bez násilného ukončení programu), je velmi
vhodné spustit některou ze zde nabízených funkcí, případně postupně všechny.
Funkce Testy je určena ke zjištění nesrovnalostí v zápisu účetních dokladů, ke kterým mohlo dojít při
nestandardním ukončení programu způsobeném například krátkodobým výpadkem proudu, prudkým
zvýšením či snížením el. napětí atd..
Pokud se program chová jakkoliv nestandardně a je pravděpodobné, že byl při předchozí práci ukončen
násilně nebo mohlo dojít k jiné výše popsané situaci (i bez násilného ukončení programu), je velmi
vhodné spustit některou ze zde nabízených funkcí, případně postupně všechny.
Nabízené možnosti pro testování:
1. Test účetních dokladů
- zkontroluje obsah účetních dokladů, použité účty na účtovou osnovu, čísla partnerů atd.
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2. Test účetních dokladů minulých let (saldokontních dokladů v daňové evidenci)
- provede obdobnou kontrolu jako v předchozím bodě, pouze ji provádí v databází účetních dokladů
minulých let
3. Test obraty MD/Dal
- odsouhlasí součty obratů na jednotlivých stranách v účetních dokladech
4. Nevyrovnané doklady
5. Neuzavřené doklady
6. Saldokontní účty x Částka
- provede test shody saldokontní částky uvedené v hlavičce dokladu (faktury přijaté a vydané, dobropisy
...) s částkou účtovanou v řádcích téhož dokladu na saldokontním účtě. Protože v případě dokladů o
platbách (bankovní výpisy, pokladní příjmové a výdajové doklady) je saldokontní doklad uveden pouze v
řádcích dokladu a není v hlavičce, je nutno
v záložce Servis / Konfigurace / Účto / Saldokonto / Saldokontní účty doplnit typy dokladů, pro které se
má test ignorovat. Lze doplnit až 6 typů dokladů, pro které se nemá provádět test shody Částky
(hlavička dokladu) s celkovým obratem na saldokontních účtech (nastavených v konfiguraci) jako první
typ dokladu se implicitně nastaví 3 (v číselníku typů dokladů jako bankovní výpis).

22.45 Tisk košilky
2011.10.09a / 17:00
002) Účetnictví - řádky účetních dokladů
- pro přímý tisk košilky účetního dokladu doplněna vedle Alt+A
klávesa F4

2010.09.16a / 08:00
002) Účetnictví - Tisk košilky v řádcích účetních dokladů
- doplněno logování

2006.03.29b / 14:00
001) Řádky účetních dokladů
- Košilka - přímý tisk
- košilku účetního dokladu vytiskne přímo na tiskárnu a vrátí se do
seznamu dokladů
- klávesová zkratka:
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Alt + A
- oprávnění:
8343 Účto - Košilka - přímý tisk

2005.12.23b / 08:00
001) Účetnictví - řádky - Tisk (košilka)
- po tisku se řádky uzavřou

2003.04.23a / 10:00
01) Tisk košilky účetních dokladů
- zablokováno pro nevyrovnaný doklad

2002.11.19c / 13:00
01) Účetnictví
Servis / Konfigurace / Účto
- parametr Košilka - datum zaúčtování = datum dokladu
- na košilce účetního dokladu bere jako datum zaúčtování datum dokladu

2002.10.24a / 08:00
01) Účetnictví
- košilka účetního dokladu
- podtržen název firmy a oddělen řádkem
- po Celkem prázdný řádek
- na závěr se tiskne:
Vyhotovil(a)
Datum zaúčtování
Poznámka
Za likvidaci a formální správnost odpovídá
Za věcnou správnost odpovídá
- pro uživatele přihlášeného administrátorským heslem se nastaví
jméno v číselníku uživatelů pod číslem 255
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2002.06.14c / 23:00
01) Účetnictví
- košilka účetního dokladu
- za Vyhotovil se považuje Opravil
- doplněn VS
- upraveno DPH

22.46 Účetnictví
Účetnictví
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi/zneni-20160101/uplne/
Předpis č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví - znění od 01. 01. 2016 (úplné znění)
Znění od 1. 1. 2016
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-12-srpna-2015-kterym-se-meni-zakon-c5631991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-20682.html
ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-v-ucetnictvi-2016-ve-vyhlaskach-v-overovani-ucetni-zaverky/?
utm_content=buffer8f5a8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm_
source=rss
Účetní čekají změny v účetnictví, ve vyhláškách i v ověřování účetní závěrky
- nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty)
http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zakona-o-ucetnictvi-od-roku-2016/
Novela zákona o účetnictví od roku 2016
http://www.podnikatel.cz/clanky/novela-zakona-o-ucetnictvi-2016-zjednodusene-ucetnictvi/
Novela zákona o účetnictví 2016. Kdo povede zjednodušené účetnictví?
http://www.podnikatel.cz/clanky/nove-povinnosti-ucetnich-jednotek-od-roku-2016/
Nové povinnosti účetních jednotek od roku 2016
http://www.podnikatel.cz/clanky/co-budou-muset-obsahovat-ucetni-knihy-pokud-povedete-jednoducheucetnictvi/?
utm_content=buffer1e5de&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#utm
_source=rss
Co budou muset obsahovat účetní knihy, pokud povedete jednoduché účetnictví

2005.01.17a / 04:00
02) Účetnictví
- agenda, označení agendy a rok zpracování je v titulním řádku všech
oken
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2002.06.20a / 02:00
01) Účetnictví
- Doplnění datumu RRRRMMdd
- protokol v C:\RRRRMMDD.TXT
- Hruška - jméno partnera + doklady k úhradě
- lze použít ke správnému nastavení HIZ na 99 (musí být neuhrazeno a ZP)
- protokol v C:\HIZ.TXT
- Shift + F9 - reálné účetní doklady v aktuálním roce / minulých letech

2002.06.19a / 11:00
01) Účetnictví
- generování UHS1 - paralelně se vytváří soubor C:\UHS1.TXT určený pro import
do tabulky UHS1 na jiné provozovně (podstatně menší než tabulka UHS2)

2002.06.18c / 17:00
01) Účetnictví
- verze SW manas je uložena:
- v tabulce UH v poli Int_03
- v tabulce UR v poli Int_02
- Servis / Data / Import dat / Účetnictví / Hruška - doplnění datum_RRRRMMdd
- projde celé tabulky UH/UR za aktuální rok a doplní datumy ve tvaru RRRRMMdd

Účetnictví
Po dvojkliku na nápis "Účetnictví" v levém rozbalovacím menu se zobrazí jednotlivé složky - skupiny
funkcí modulu Účetnictví:
•
Účetní doklady - obsahují databázi účetních dokladů a účetních dokladů minulých let.
Prostřednictvím této funkce vstupují do účetnictví všechna data z prvotních dokladů (pokladní doklady,
faktury přijaté i vydané, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady). Funkce Účetní doklady minulých let
soustřeďuje doklady z účetních agend minulých let nutné pro zaúčtování plateb převážně doposud
neuhrazených saldokontních dokladů, tj. doposud neuhrazené faktury přijaté a vydané.
•
Platby / Úhrady - zadávání plateb saldokontních dokladů prostřednictvím banky či pokladny,
vytvoření a tisk příkazu k úhradě, zadávání opakovaných plateb
•
Saldokonto - generování a tisk seznamu neuhrazených závazků a pohledávek, kniha závazků a
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pohledávek, generování saldokontních údajů podle různých zadávaných kritérií
•
Import ze skladu - import deníku dokladů při pořizování daňových dokladů prostřednictvím
modulu Sklad
•
Sestavy - účetní a výkazové sestavy (předvaha, rozvaha, výsledovka, hlavní kniha a účetní deník,
výkazy DPH atd.) v aktuálním nastavení a pro možnost tisků zpracovaných dat i v nastavení do 30.4.2004
•
Číselníky - obsahuje číselníky nutné pro zpracování účetnictví, tj. účtovou osnovu (i vzorovou),
číselník typů dokladů, středisek, zakázek a DPH
•
Filtry - funkce sloužící k výběru účetních dokladů podle zadaných kritérií
•
Zakázky - přehled zakázek pro specifického partnera
•
Nedokončená výroba - týká se opět pouze jednoho partnera
•
Import dat - zabezpečuje import dat ze staršího typu účetnictví, pro nové uživatele nemá význam
•
Testy - testy pro kontrolu správnosti zadání prvotních dokladů
•
Saldo F5 - saldokontní údaje pro pobočky
Ekonomický systém manas byl a je vyvíjen především jako nástroj ke zpracování Účetnictví.
Typ zpracovávaného účetnictví se nastaví při volbě nové agendy v konfiguraci celého systému.

Účetnictví (dříve Podvojné účetnictví)
Informační systém manas byl a je vyvíjen především jako nástroj ke zpracování Účetnictví (dříve Podvojné
účetnictví). obsahuje však také modul Daňové evidence (jednoduché účetnictví), který lze vhodným
zjednodušením a nastavením parametrů v číselnících použít jako nástroj k evidenci daňových příjmů a
výdajů a případně k evidenci DPH pro podnikatele nepodléhající povinnosti vést účetnictví. Typ
zpracovávaného účetnictví se nastaví při volbě nové agendy v konfiguraci celého systému.
Program Účetnictví (Podvojné účetnictví) důsledně vyžaduje dodržování podvojnosti účetních zápisů.
Všechna data vstupují do účetnictví (pokladní doklady, faktury přijaté i vydané, bankovní výpisy, vnitřní
účetní doklady) prostřednictvím dokladů v databázi účetních dokladů. Data prvotních dokladů včetně
údajů týkajících se saldokonta i DPH se zadávají přímo do panelu účetní doklady, doklady o platbách
dříve zaúčtovaných saldokontních dokladů se vytvoří automaticky po zadání platby dokladu v modulu
platby. V panelu Doklady minulých let jsou soustředěny doklady z účetních agend minulých let nutné
pro zaúčtování plateb převážně doposud neuhrazených saldokontních dokladů, tj. pro úhrady faktur
přijatých a vydaných. Také v modulu Účetnictví (Podvojné účetnictví) lze vhodným nastavením parametrů
v databázích a číselnících (především v účtové osnově) docílit velkého zjednodušení při zpracování
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Je zde k dispozici rovněž účtová osnova pro nevýdělečné
organizace (občanská sdružení …), předdefinované výstupní sestavy budou v nejbližší době připraveny.

22.47 Účetní doklad
2019.08.15a / 12:00
001) Účto - řádky účetních dokladů dole - Odpočet DPH pro zjednodušený daňový doklad
- upraveno

2019.08.12d / 16:00
001) Účto - řádky účetních dokladů dole - Odpočet DPH pro zjednodušený daňový doklad
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- úprava 1182
- od 1.4.2019
Nově se daň shora vypočte jako rozdíl mezi úplatou a podílem úplaty a koeficientu
1.21, 1.15 nebo 1.10.

2011.10.09b / 18:00
002) Účetnictví - seznam účetních dokladů
- pro vytvoření Nového dokladu doplněna klávesa F5 vedle Alt+N
- upraven návrat z nového dokladu

2009.06.05a / 09:00
004) Změna údajů v hlavičce účetního dokladu o zaplacení - povoleno záporné číslo

2008.10.27a / 00:00
001) Účetnictví / Hlavička účetního dokladu
- upraven Kurzovní listek
- částku v cizí měně lze zadat:
a) v pravé části hlavičky účetního dokladu
- zadá se Částka v cizí měně, vybere se Měna a Datum kurzu
a načte se odpovídající kurs měny
- funkcí Nastav: Částka saldo se výsledná částka v Kč dosadí do pole Částka saldo
- v záložce Kurzovní lístek jsou načtená data
b) v poli Částka saldo se zadá *
- zobrazí se okno
- zadá se Částka v cizí měně, vybere se Měna a Datum kurzu
a načte se odpovídající kurs měny
- po Enter se výsledná částka v Kč dosadí do pole Částka saldo
- v záložce Kurzovní lístek jsou načtená data
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2871

2872

ES manas 2022 - Technická dokumentace

2008.10.08b / 14:00
003) Řádky účetních dokladů
- sloupec Zakázka se zobrazuje z řádků účetních dokladů místo z hlavičky

2008.07.24a / 06:00
005) Účetnictví
- lépe ošetřeno zadání hlavičky účetního dokladu - po posledním Enter

2008.02.10a / 00:00
002) Účetnictví - hlavička účetního dokladu
- po Esc při výběru partnera se položky spojené s partnerem nastaví jako
prázdné

2007.12.10b / 12:00
001) Účetnictví - úprava pro uživatele 112016
- kontrola Částky z hlavičky účetního dokladu se provádí pouze
na tom dokladě, který obsahuje saldokontní účet

2007.12.07c / 19:00
001) Hlavička účetního dokladu
- upraveno načtení kursu měny po změně URL pro download Českou národní bankou
- ošetřen stav, kdy nelze kurzovní lístek z Internetu načíst
002) Řádky účetního dokladu
- při havárii programu před zápisem řádků účetního programu může nastat
situace, kdy je vytvořen účetní doklad, po vstupu do jeho řádků ale
žádný řádek účetního dokladu neexistuje a ani není možné jej přidat
za tímto účelem je doplněna funkce:
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Zpřístupnění řádků dokladu
která doplní 1. prázdný řadek takového účetního dokladu a ten je pak možné
řádně vyplnit
oprávnění 8567 ÚČTO - Zpřístupnění řádků dokladu

2007.12.07a / 09:00
001) Seznam účetních dokladů - Filtr podle Čísla partnera - verze NexusDB
- upraveno pro použití indexu CisloPartnera2, ten je složen z pole
CisloPartnera a Neuhrazeno
- index podle CisloPartnera je možné v EM doplnit např.:
drop index if exists hr7_uh11.cislopartnera;
create index cislopartnera on hr7_uh11 (cislopartnera);

2007.11.04a / 16:00
002) Účetnictví - Seznam účetních dokladů / Hlavička
- funkce Tisk hlavičky + řádků účetního dokladu rozšířena o tisk řádků
účetního dokladu v podobě košilky účetního dokladu

2007.02.21a / 17:00
009) Seznam účetních dokladů
- zobrazeno pole Blokování - pro zablokovaný účetní doklad obsahuje
číslo uživatele, který jej zablokoval
010) Hlavička účetního dokladu
- vedle datumu dokladu zobrazen minimální při blokaci účetních dokladů

2006.10.30a / 09:00
002) Doplněno oprávnění pro vstup do rozpracovaného účetního dokladu
8428 Vstup do rozpracovaného účetního dokladu
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2006.10.11a / 10:00
003) Účetnictví - Hlavička účetního dokladu
- v poli Částka saldo je možné jednoduše bez použití myši doplnit
údaje o případné Částce v cizí měně po zadání znaku
*
v tomto případě se otevře malé okno se stejným zadáním, jako
část v pravém horním rohu pro zadání Zahraniční platby
(ta zůstává pro možnost opravy zahraniční platby)
a po posledním Enter na poli Kurz se uzavře a automaticky
se nastaví pole Částka saldo vypočítanou hodnotou v Kč

2006.10.05a / 14:00
002) Řádky účetních dokladů
- pokud je zadáváno / měněno číslo střediska a toto středisko má
v číselníku středisek nastaven datum inventury, testuje se, zda
datum dokladu spadá do dekády, v níž má být inventura střediska
provedena - pokud ano, zobrazí se upozornění na aktuální inventuru

2006.10.04b / 21:00
001) Účetní doklady - Hlavička
- samostatně lze změnit saldokontní údaje v hlavičče účetního dokladu:
VS
Datum splatnosti
Partner
HIZ
provedené změny se protokolují
při změně se provedou rovněž změny v odpovídajících polích v řádcích
účetního dokladu
002) Doplněna oprávnění:
8414 Účto/Hlavička - Změna VS
8415 Účto/Hlavička - Změna Datumu splatnosti
8416 Účto/Hlavička - Změna Partnera
8417 Účto/Hlavička - Změna HIZ
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FAQ Účto - Význam speciálních polí v seznamu účetních dokladů
HIZ:
0 - není určeno k úhradě
97 - odesláno do banky
98 - zařazeno do tabulky úhrad
99 - určeno k úhradě (neuhrazeno + ZP=1/11/-2/-12)
HP - hromadný příkaz:
pro HIZ=98 datum RRRRMMDD zařazení do tabulky úhrad
ZP - závazek/pohledávka:
1 - závazek
-1 - dobropis jako závazek
2 - pohledávka
-2 - dobropis jako pohledávka
3 - značka nebo uhrazeno účtem 211xxx
4 - uhrazeno jiným účtem než 211xxx
11 - závazek - saldokontní typ dokladu, nesaldokontní účet
-11 - dobropis jako závazek - saldokontní typ dokladu, nesaldokontní účet
12 - pohledávka - saldokontní typ dokladu, nesaldokontní účet
-12 - dobropis jako pohledávka - saldokontní typ dokladu, nesaldokontní účet
99 - jiný saldokontní typ dokladu než 1/2
Barva:
zelená
- Značka = 12 - zahájení storna nápočtů - NELZE OPRAVIT
modrá
- Značka = 14 - zahájení nápočtů - NELZE OPRAVIT
červená
- Značka = 11/13/15 - s dokladem pracuje jiný uživatel
světle žlutá - ZP = 1/-1/2/-2
žlutá
- ZP = 11/-11/12/-12/99
světle modrá - Neuhrazený závazek - ZP = 1/-2
světle zelená - Neuhrazená pohledávka - ZP = 2/-1
Značka - síťový přístup:
11 - vstup do řádků - není problém
12 - zahájení storna nápočtů - NELZE OPRAVIT
13 - konec storna nápočtů - OPRAVUJI
14 - zahájení nápočtů - NELZE OPRAVIT
15 - konec nápočtů - není problém

2006.08.08b / 14:00
002) Účetnictví / Daňová evidence
- upraveno barevné podbarvení řádků účetních dokladů
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- žlutě se podstvítí pouze ty řádky, které mají nastaveno pole
ZP na +/-11, +/-12 a 99 (saldokontní typ doklady podle typu dokladu),
který neobsahuje saldokontní účet (podle účtové osnovy)

2006.07.25b / 14:00
001) Účetnictví / Daňová evidence
- doplněny funkce v seznamu účetních dokladů na pravé
tlačítko myši s následujícími oprávněními:
8395 Účto - Změna HIZ 98/99 => 97
8396 Účto - Změna HIZ 97/99 => 98
8397 Účto - Změna HIZ 97/98 => 99

2006.06.29a / 17:00
001) Účetnictví - řádky dokladu
- výběr F9/F10 účtu, střediska a kódu DPH je pomocí SQL, výběr
podle názvu je fulltextový
- pole zakázka je automaticky pro všechny řádky dokladu převzato
z hlavičky dokladu
pro libovolný řádek dokladu je možné zakázku změnit výběrem
zakázky podle čísla nebo názvu - buď samostatnými funkcemi nebo
na pravé tlačítko myši pro zvolený řádek dokladu
oprávnění:
8384 Účetnictví - zakázka podle čísla
8385 Účetnictví - zakázka podle názvu
002) Účetnictví - hlavička dokladu
- pod jménem partnera uvedena splatnost dní nastavená v číselníku partnerů
- číselník partnerů je dostupný na klávesovou zkratku Ctrl + F9
(kdekoliv v programu)

2006.01.22e / 15:00
001) Řádky účetních dokladů
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- Odpočet DPH pro zjednodušený daňový doklad
- ve spodní části okna se pro částku z aktuálního řádku dokladu
stanoví pomocí koeficientu základ daně / daň pro 5/19% DPH

2005.11.10b / 11:00
001) Účetnictví
- řádky - F8 - Přeúčtování maloobchodu
- všechna pole lze procházet klávesnicí
- hlavička - Partner
- partnera lze vybrat podle názvu přímo textovým vstupem do pole

2005.11.07g / 18:00
001) Účetnictví
- při změně čísla účtu se automaticky změní i kód DPH asociovaný v účtové
osnově

2005.10.12a / 16:00 BETA
001) V seznamu účetních dokladů a řádcích účetního dokladu lze v
Servis / Konfigurace / Účto / Definice sloupců
definovat zobrazené sloupce, jejich pořadí a šířku + velikost fontu
obdobně jako ve skladu/POS
v záložce Nastavení lze zvolit, zda se má projevit síťové nastavení
společné pro všechny počítače, nebo je možné zvolit lokální nastavení
samostatně na každém počítači. Dále je možné nastavit velikost fontu
jako lokální parametr.
V záložce Seznam dokl. - síťové a Seznam dokl. - lokální lze
nastavit následujíci sloupce (každému sloupci 1-19 se přiřadí
data zvolená z následujícího seznamu):
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Věta
2 - Typ
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3 - Číslo
4 - Datum
5 - Suma MD/DAL Kč
6 - Předmět operace
7 - VS
8 - Saldo Kč
9 - Neuhrazeno Kč
10 - Partner
11 - HIZ
12 - ZP
13 - HP
14 - Datum splatnosti
15 - Bankovní účet partnera
16 - Jméno partnera
17 - Poznámka
18 - KS
19 - SS
V záložce Řádky dokladu - síťové a Řádky dokladu - lokální lze
nastavit následujíci sloupce (každému sloupci 7-31 se přiřadí
data zvolená z následujícího seznamu, sloupce 1-6 jsou pevně
definovány):
0 - sloupec nebude zobrazen
7 - Číslo
8 - Věta
9 - Typ dokladu
10 - Číslo dokladu
11 - Činnost
12 - Značka
13 - Číslo partnera
14 - Zakázka
15 - Zakázka EGP
16 - Databáze Doklad
17 - Stav
18 - Barva
19 - Změna Datum
20 - Změna Datum Server
21 - Změna kód
22 - Změna kdo
23 - Změna PC
24 - VS
25 - Datum dokladu
26 - Datum dokladu RRRRMMDD
27 - Datum UskZdPl
28 - Datum UskZdPl RRRRMMDD
29 - Opravil
30 - Datum Opravil
31 - Blob Memo Stav
V záložce Šířka lze nastavit šířku všech sloupců, včetně sloupců
1-6 v Řádcích dokladu:
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1 - Věta
2 - Typ
3 - Číslo
4 - Datum
5 - Suma MD/DAL Kč
6 - Předmět operace

2005.06.16a / 10:00
02) Účetnictví
- seznam účetních dokladů
- při omezení na číslo jedné věty stačí zadat číslo do pole Od a 2x stisknout
Enter

2005.04.14b / 12:00
01) Účetnictví
- seznam účetních dokladů
- doplněna záložka Platby s přehledem o všech 12-ti platbách

2004.10.12d / 12:00
1) Účetnictví - řádky dokladů
- Účet, středisko a DPH lze vybrat ze seznamu v rámci pole pomocí F4

2004.09.12b / 21:00
03) Účetnictví / hlavička účetního dokladu
- partnera lze vybrat podle názvu tak, že se do pole Partner zadá
1. znak názvu partnera a pokračuje se vy výběrovém okně partnera
podle názvu

2004.08.04f / 20:00
01) Účetnictví
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- dočasně zablokována funkce rušení posledního účetního dokladu

2004.08.04b / 12:00
01) Účetnictví - hlavička účetního dokladu
- upraveno zadávání
- pro výběr z číselníků podle čísla doplněna výběrová tlačítka ke žlutým polím
- datum splatnosti má význam POUZE u saldokontních dokladů
- datum uskutečnění zdanitelného plnění má význam POUZE u dokladů s DPH
- v ostatních případech se nastaví na datum dokladu a nemá vliv na
zpracování

2004.05.06e / 13:00
02) Účetnictví - řádky účetního dokladu
- doplněno zaškrtávací pole DPH EU
- nastaví se automaticky podle datumu uskutečnění zdanitelného plnění
- při zrušení zaškrtnutí se pracuje s typy DPH platnými do 30.4.2004

2004.03.29a / 21:00
01) Účetnictví
- seznam účetních dokladů
- nad tabulkou se zobrazí k aktuálnímu účetnímu dokladu:
- Datum splatnosti
- Jméno partnera
- Poznámka
- Bankovní účet

2003.09.25a / 17:00
01) Účetnictví
- Zrušení posledního účetního dokladu
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- v seznamu účetních dokladů na pravé tlačítko myši nad posledním účetním dokladem
- lze použít POUZE pro poslední účetní doklad
- doporučujeme použít POUZE při práci jednoho klienta v síti
- zrušení proběhne po potvrzení
- zruší se hlavička posledního účetního dokladu a všechny řádky
- AutoInc pole Cislo se nastaví tak, aby nový doklad měl stejné číslo jako
poslední zrušený doklad
- údaje z hlavičky a všech řádků se před zrušením zapíší do logového souboru L4
- oprávnění 2107 - Zrušení posledního účetního dokladu
- v záložce Hlavička je možné změnit následující údaje:
Castka ............... oprávnění 2108
ZaplacenoCastka_01 ... oprávnění 2110
ZaplacenoCastka_02 ... oprávnění 2111
ZaplacenoCastka_03 ... oprávnění 2112
ZaplacenoCastka_04 ... oprávnění 2113
ZaplacenoCastka_05 ... oprávnění 2114
ZaplacenoCastka_06 ... oprávnění 2115
ZaplacenoCastka_07 ... oprávnění 2116
ZaplacenoCastka_08 ... oprávnění 2117
ZaplacenoCastka_09 ... oprávnění 2118
ZaplacenoCastka_10 ... oprávnění 2119
ZaplacenoCastka_11 ... oprávnění 2120
ZaplacenoCastka_12 ... oprávnění 2121
do pole Neuhrazeno se automaticky dosadí Castka-(ZaplacenoCastka_01 az 12)

2003.09.10a / 11:00
01) Účetnictví
- pro kódy DPH 2534/2535/6534/6535 není prováděna kontrola, lze je použít samostatně i
v kombinaci

2003.08.19a / 18:00
01) Účetnictví
- kód DPH 6534 a 6535 - vrácení DPH zahraničnímu turistovi je možné
použít na dokladě samostatně
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03) Konfigurace / Účto / Účto
- doplněn parametr DPH - řádek 534/535 záporně - pro vrácení daně
se implicitně obsah polí Daň na výstupu v přiznání odečítá

2003.07.21d / 22:00
01) Konfigurace / Účto / Účto
- Kontrola DPH podle účtové osnovy
- nutno zaškrtnout, je-li požadována kontrola typu DPH na nastavení
v účtové osnově

2003.07.21d / 22:00
03) Řádky účetního dokladu
- nelze opustit, pokud neplatí kontrola na typ DPH podle účtové osnovy
- nelze opustit, pokud
- účet není v účtové osnově
- typ DPH není v číselníku DPH
- typ DPH je jiný než předepsaný v účtové osnově
- středisko není v číselníku středisek
- při změně řádku účetního dokladu se nemění údaje o změně v hlavičce dokladu
změní se pouze pole:
- Opravil ... číslo uživatele
- DatumOpravil ... datum a čas serveru
- údaje o tom, kdo pořídil hlavičku dokladu jsou v polích:
- Int_07 ... PC
- Int_08 ... uživatel
- DateTime_04 ... datum a čas serveru

2003.07.03b / 12:00
1) Při zaškrtnutém poli
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Servis / Konfigurace / Účto / Účto / DPH podle datumu dokladu
se do pole DatumUskZdPl_RRRRMM bere měsíc z datumu dokladu místo
z datumu uskutečnění zdanitelného plnění

2003.06.25a / 01:00
02) Účetnictví
- v seznamu účetních dokladů doplněna záložka Hlavička obsahující zatím
obsah polí aktuálního dokladu, které slouží pro saldokonto

2003.04.29d / 22:00
01) Podvojné účetnictví - 701/702
- na dokladě musí být uvedeno nenulové číslo partnera

2002.11.25a / 10:00
01) Účetnictví
- Servis / Konfigurace / Účto
parametr DPH podle datumu dokladu - při zaškrtnutí se berou údaje DPH
do přiznání DPH z datumu dokladu místo datumu uskutečnění zdanitelného
plnění (má význam pro uplatnění DPH mimo zdaňovací období)

2002.10.30b / 12:00
01) Účetnictví
- na řádku účetního dokladu lze pravým tlačítkem myši vybrat možnost
zkopírovat aktuální řádek se všemi údaji
- v hlavičce dokladu nelze zadat datum dokladu starší než datum uskutečnění
zdanitelného plnění

2002.10.30b / 12:00
01) Účetnictví
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- doplněna funkce Účetnictví / Podvojné účetn. / Pracovní účetní doklady
- číslo oprávnění 2068
- v označení tabulek je Ux2x místo Ux1x
- nemá žádný vliv na aktuální stav účetnictví
- na pravé tlačítko myši doplněna funkce Zaúčtovat, která prenese
účetní doklad včetně řádků do účetního deníku
- před výstupem z řádků je kontrolován použitý kód DPH
- pokud je použit kód DPH 1xxx a 2xxx (základ daně), musí být použit
i kód 3xxx/4xxx/5xxx/6xxx (daň) a opačně

2002.10.30a / 07:00
02) Účetnictví
- řádek účetního dokladu
- při použití účtu, který má definován kód DPH, nelze ukončit
aktualizaci řádků, dokud není pro daný účet kód DPH zadán

2002.10.30a / 07:00
02) Účetnictví
- v Konfigurace / ÚČTO doplněno zaškrtávací pole Číslo dokladu v rámci typu dokladu
- při zaškrtnutí se do pole Číslo dokladu dosadí typ dokladu / pořadové číslo
v rámci typu dokladu (pole CiselnaRadaAutoInc v číselníku typů dokladů + 1)
případné změny typu dokladu je nutné řešit formou opravných účetních dokladů

2002.10.24a / 08:00
01) Účetnictví
- pořízení hlavičky účetního dokladu
- do datumu uskutečnění zdanitelného plnění se poprvé převezme
datum dokladu
- název typu dokladu se zobrazí až po potvrzení Enter
- číslo dokladu se dosadí při všech změnách v poli typ dokladu
- pořízení řádku účetního dokladu
- v poli částka MD a částka DAL lze jako oddělovač desetin použít čárku i tečku
- jako oddělovač desetin lze použít čárku i tečku

2002.10.22b / 18:00
01) Účetnictví
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- pole Značka účetního dokladu
pro hodnotu jinou než 0 je řádek v tabulce dokladů podsvícen červeně
a řádky účetního dokladu jsou dostupné pouze pro administrátora,
kterému se při vstupu do řádků dokladu zobrazí zpráva o hodnotě
a významu pole Značka pro neuzavřený doklad:
0 ... účetní doklad není obsazen
11 ... vstup do řádků - není problém
12 ... zahájení storna nápočtů - NELZE OPRAVIT ... podsvíceno zeleně
13 ... konec storna nápočtů - OPRAVUJI
... v tomto případě se provede závěrečný nápočet, který nebyl
proveden například při havárii
14 ... zahájení nápočtů - NELZE OPRAVIT ... podsvíceno modře
15 ... konec nápočtů - není problém
pro hodnotu 12 a 14, kdy dojde k havárii během aktualizace nápočtů,
je v logu rrmmddL2.TXT seznam dokončených akci pro další analýzu

2002.09.04b / 21:00
01) Účetnictví
- při změně hlavičky účetního dokladu se provede změna ve všech řádcích
účetního dokladu pro následující pole:
TypDokladu
ČísloDokladu
DatumDokladu
VS
Partner
DatumUskZdPl
Zakázka
- při ukončení pořízení nebo editace řádků účetního dokladu se kontroluje,
zda Částka v hlavičce účetního dokladu odpovídá obratu na saldokontních
účtech 311/321/379 na saldokontních dokladech
případný rozdíl je signalizován

2002.07.25a / 11:00
01) Účetnictví
- Účetní doklady / Blokování
- Zablokovat / Odblokovat pro Datum dokladu OD/DO
- Akce oprávnění: 2063 - Zablokovat / 2064 - Odblokovat
- při zablokování se do věty do pole Blokovani zapíše číslo
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uživatele, který blokaci provádí
- zablokované doklady lze jen prohlížet, nelze je měnit

2002.07.23b / 12:00
01) Účetnictví
- dobropisy - ZP=2 a Neuhrazeno je záporné - mají nastaveno HIZ=99

2002.07.23a / 07:00
01) Účetnictví
- Blokování vstupu do rozpracovaného účetního dokladu (červený)
- lépe ošetřeno
- implicitně se provede Refresh aktuálního stavu

2002.06.17a / 07:00
03) Účetnictví
- při editaci řádků účetního dokladu se v seznamu účetních dokladů nastaví barva řádku
účetního dokladu na červenou a jiný uživatel (kromě admina) nemá do editace řádků
povolen přístup
při havárii takto označené řádky nebyly standardně uzavřeny - opravu může provést
pouze uživatel s právy admina

2002.06.15a / 10:00
01) Účetnictví
- v okně pro zadání/editaci hlavičky účetního dokladu doplněno
- pole částka - má význam pro saldokontní doklady, jde o částku k úhradě
- pole KS
- pole SS
- po ukončení editace řádků účetního dokladu se správně nastaví
pole ZP a HIZ v hlavičce dokladu
---> pro již pořízené saldokontní doklady, je nutné:
1) vstoupit do opravy hlavičky a zadat částku
2) po Enter vstoupit do řádků a následně stisknout Esc
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2002.06.14b / 16:00
01) Účetnictví
- v seznamu účetních dokladů doplněno:
- Filtr:
- zatím pro neuhrazené závazky a záporné pohledávky k úhradě
- datum splatnosti
- bankovní účet partnera
- jméno partnera
- poznámka
- editace hlavičky účetního dokladu
- ošetřeno zadání čísla partnera
- jméno partnera se převezme do hlavičky dokladu

2002.06.14a / 08:00
02) Účetnictví
- v řádcích účetního dokladu tisk účetního dokladu - "košilky"
- v hlavičce účetního dokladu možnost zadat/změnit bankovní účet partnera
změna po F10, bankovní účet 1. a 2. se bere z číselníku partnerů
- seznam účetních dokladů - zobrazen bankovní účet partnera

2002.06.13a / 10:00
01) Účto - částka MD a DAL může být záporná

2002.06.10c / 18:00
01) Účetnictví:
- v hlavičce nového dokladu se nabízí datum zpracování při přihlášení
- v hlavičce dokladu se pro zadávaný typ dokladu a partnera zobrazí název
- pro typ dokladu 0 se po Enter přímo nabídne výběr z číselníku typů dokladu
02) Servis / Konfigurace / Účto:
- Typ dokladu / Tlačítko - podle názvu - při zaškrtnutí se nabídne po stisknutí
tlačítka nebo Enter po typu dokladu výběr z číselníku typů dokladu podle názvu,
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jinak podle čísla
- Číslo dokladu ručně
po zaškrtnutí se číslo dokladu v hlavičce dokladu generuje jako AAA/BBBBBB
kde AAA je typ dokladu 000-999
BBBBBB je pořadové číslo věty hlavičky účetního dokladu
(ne v rámci číselné řady typu dokladu)

2002.06.08c / 22:00
02) Úprava editace hlavičky účetních dokladů
- Typ dokladu
- F9 ... výběr podle čísla
- F10 ... výběr podle názvu
- dosadí se Předmět operace a číslo dokladu ve tvaru TYP/C.VETY
- Partnera
- F9 ... výběr podle čísla
- F10 ... výběr podle názvu
- datum se zadává jako DDMMRRRR, tečky doplněny automaticky,
nutno zadat úvodní nulu

2002.06.08b / 10:00
01) Účetnictví
- výběr DPH podle účtu
- barevné rozlišení dokladů
- saldokontní doklady 311/321/379 - světle žlutá
- saldokontní doklady ostatní účty - žlutá
- neuhrazeno - podle závazek / pohledávka (světle zeleně)
- každá změna v řádku účetního dokladu se zaznamená do tabulky
změněných řádků aar_UR13

2002.06.04b / 23:59
01) Účetnictví
- editace v poli Poznámka po stisknutí F2
- Konfigurace / Účto:
- Povinné středisko pro nákladové a výnosové účty ... nutno ručně zapnout
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2002.06.04a / 08:00
03) Účetnictví
- editace řádků účetního dokladu v samostatném okně
- zobrazení aktuálního obratu MD a DAL
- v poli Účet lze:
- zadat účet přímo číslem
- vybrat myší účet
- klávesou F4 a šipkami vybrat účet
- klávesou F10 vyhledat účet podle názvu
- v poli Středisko lze:
- zadat středisko přímo číslem
- vybrat myší středisko
- klávesou F4 a šipkami vybrat středisko
- v poli DPH lze:
- zadat DPH přímo číslem
- vybrat myší DPH
- klávesou F4 a šipkami vybrat DPH
- po kliknutí myší v poli Účet, Středisko a DPH se zobrazí název
účtu, střediska, DPH
- nepovolí ukončit editaci, pokud:
- nebyl zadán účet a nebo účet není v účtové osnově
- středisko není v číselníku středisek
- DPH není v číselníku DPH
- Suma MD se nerovná Suma DAL
- je částka na straně MD i DAL
- pro nákladový 5xxxxx a výnosový 6xxxxx účet není zadáno středisko

Účetní doklady
Složka Účetní doklady obsahuje dvě spustitelné funkce (zobrazí se po kliknutí na název složky):
1.
2.

Účetní doklady
Účetní doklady minulých let

Všechna prvotní data se do programu vkládají prostřednictvím jedné centrální databáze - účetních
dokladů. Doklady aktuálního roku se ukládají v databázi účetních dokladů, databáze účetních dokladů
minulých let obsahuje saldokontní neuhrazené doklady. Údaje z této databáze vstupují do zpracování
saldokonta a slouží k provádění a účtování plateb těchto dokladů.
Data prvotních dokladů se zadávají přímo do databáze účetních dokladů (ručně, prostřednictvím importu
pokud byly pořízeny jinými moduly ekonomického systému manas nebo se vytvoří automaticky při
zadávání plateb saldokontních dokladů prostřednictvím modulu platby) - faktury přijaté, vydané, pokladní
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doklady, bankovní výpisy - a z této databáze jsou následně generovány tematicky zaměřené sestavy
(faktury přijaté a vydané...).
Způsob práce s dokladem v účetnictví je dán typem dokladu. Typ dokladu zvolíme z číselníku nebo
zadáme přímo při zadávání hlavičky dokladu.
Hlavička dokladu obsahuje údaje potřebné pro další zpracování dat z dokladu v účetnictví, saldokontu,
evidenci DPH, evidenci středisek, zakázek atd..
Vlastní zaúčtování částek z dokladu se děje na jednotlivých řádcích dokladu, jejichž počet je maximálně
999 na jednom dokladu.
Data prvotních dokladů se zadávají přímo do databáze účetních dokladů (ručně, prostřednictvím importu
pokud byly doklady pořízeny jinými moduly ekonomického systému manas nebo se vytvoří automaticky
při zadávání plateb saldokontních dokladů prostřednictvím modulu platby) - faktury přijaté, vydané,
pokladní doklady, bankovní výpisy - a z této databáze jsou následně generovány tematicky zaměřené
sestavy (faktury přijaté a vydané...).
Způsob práce s dokladem v účetnictví je dán typem dokladu. Typ dokladu zvolíme z číselníku nebo
zadáme přímo při zadávání hlavičky dokladu (faktury přijaté, faktury vydané, pokladna příjem, výdej,
banka, vnitřní zúčtování ...).
Po otevření je aktuální záložka Seznam účetních dokladů, seznam je řazen vzestupně, tj. naposledy
pořízený doklad je uveden v nejvyšším řádku databáze (shora první v pořadí).
Obsah dalších záložek databáze účetních dokladů se vztahuje buď k aktuálně zvolenému účetnímu
dokladu (řádek s aktuálním dokladem je označen černou šipkou v levé šedé liště vedle dokladů a volíme
jej pomocí kurzoru myši či šipkami z klávesnice počítače) nebo k celé databázi účetních dokladů.
•

K aktuálnímu dokladu se vztahují následující záložky:
>Memo doklad - zde je možno pro aktuálně zvolený doklad zapsat libovolně dlouhou poznámku
>Změny hlavičky - v této záložce jsou zaznamenány změny postupně provedené v hlavičce aktuálního
účetního dokladu
>Hlavička dokladu" - zde jsou všechny údaje z aktuální hlavičky dokladu a je možno provádět případné
změny
>Platby" - v saldokontním dokladu jsou po provedení platby poznamenány údaje o zaúčtované platbě,
tj. číslo věty a částka platby atd.,
•

Celé databáze se týká záložka:
>Blokování (blokuje možnost opravy a zápisu do dokladů ve zvoleném časovém rozmezí).

Záložky aktivujeme kliknutím myší nebo klávesovou zkratkou „ALT + podtržené písmeno" v názvu
tlačítka.
Hlavička dokladu obsahuje údaje potřebné pro další zpracování dat z dokladu v účetnictví, saldokontu,
evidenci DPH, evidenci středisek, zakázek atd..
Vlastní zaúčtování částek z dokladu se děje na jednotlivých řádcích dokladu, jejichž počet je maximálně
999 na jednom dokladu.
Nový doklad
pořizujeme v otevřené databázi účetních dokladů. Aktivujeme tlačítko „Nový doklad" (kliknutím „myší"
nebo klávesovou zkratkou „ALT+N"), nad seznamem účetních dokladů se otevře okno s hlavičkou nového
účetního dokladu, v němž vyplňujeme postupně jednotlivá pole údaji z prvotního dokladu.
Po vyplnění všech polí hlavičky se otevře tabulka s jednotlivými řádky účetního dokladu. Do horní části
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tabulky se přenesou údaje z hlavičky (typ dokladu, číslo dokladu, datum dokladu, DUZP, předmět
operace, partner, VS, zakázka a poznámka). Další údaje se aktualizují při vyplňování řádků účetního
dokladu. Každý řádek účetního dokladu obsahuje všechny údaje týkající se daného účetního případu, pro
vlastní účtování je vyhrazeno prvních šest sloupců. Dokud není SUMA stran MD a Dal shodná, je
informace o tom zobrazena červeně včetně vyčísleného rozdílu. Po vyrovnání stran se informace zobrazí
černě a je možno ukončit pořizování řádků účetního dokladu (kliknutím na křížek v pravém horním rohu
okna nebo klávesou „ESC"). V již pořízeném účetním dokladu je možno provádět změny pouze do
okamžiku jeho zablokování (záložka panelu účetní doklady), stejně tak je možno opravovat některé údaje
v hlavičce dokladu.
Tisk dokladu
Zaúčtovaný doklad je možno vytisknout a přiložit k prvotnímu dokladu. Tisk dokladu je možný ihned po
ukončení pořizování nebo kdykoliv později při otevření řádků dokladu (v seznamu účetních dokladů
umístíme kurzor na řádek s požadovaným dokladem a doklad otevřeme "dvojklikem" myší nebo stiskem
klávesy Enter na klávesnici počítače. Vytisknutí je možno několika způsoby:
1.
"Tisk" - tlačítko v pravé části nad řádky dokladu zvolíme kurzorem myší nebo kombinací kláves
2.
"Alt+T" - doklad se nabídne v náhledu na monitoru, nad řádky dokladu jsou umístěna tlačítka pro
volbu dalších funkcí, pro volbu počtu kopií a pro samotný tisk na tiskárně.
3.
"Alt+A" - doklad se vytiskne přímo na tiskárně (bez náhledu) a program se vrátí do seznamu
účetních dokladů pro další pořizování dokladu.

Účetní doklady minulých let
Po volbě funkce "Účetnictví - Podvojné účetnictví - Účetní doklady minulých let" se otevře tabulka s
databází saldokontních účetních dokladů doposud neuhrazených převedených z minulých let. Údaje z
nich jsou nutné pro zaúčtování přijatých a vydaných plateb vztahujících se k těmto dokladům. Při převodu
účetnictví z minulého roku se doposud neuhrazené saldokontní doklady automaticky převedou do
databáze dokladů minulých let. V této databázi lze v případě potřeby (změny v minulém roce účetnictví
provedené po převodu dat ...) buď údaje v jednotlivých větách opravovat nebo případně doplnit věty nové,
podobně jako v panelu "Účetní doklady". Data z této databáze nevstupují do účetních sestav aktuálního
roku, jsou používána výhradně pro zaúčtování plateb a vytváření saldokontních sestav.

Účetní doklady
Zvolíme-li funkci "Účetnictví - Podvojné účetnictví - Účetní doklady" (lze otevřít prostřednictvím rychlé
volby přímo z hlavní pracovní plochy programu), otevře se panel obsahující tabulku účetních dokladů
doposud zaúčtovaných. Panel je rozdělen do několika záložek, aktuální záložka po spuštění je Seznam
účetních dokladů, obsah každé další záložky se vztahuje buď k aktuálně zvolenému účetnímu dokladu
(řádek s aktuálním dokladem je označen černou šipkou v levé šedé liště vedle dokladů a volíme jej
pomocí kurzoru myši či šipkami z klávesnice počítače) - to jsou tyto záložky funkce Účetní doklady:
„>> Memo doklad" - zde je možno pro aktuálně zvolený doklad zapsat libovolně dlouhou poznámku
„>> Změny hlavičky" - v této záložce jsou zaznamenány změny postupně provedené v hlavičce
aktuálního účetního dokladu
">> Hlavička dokladu" - zde jsou všechny údaje z aktuální hlavičky dokladu a je možno provádět
případné změny
">>Platby" - v saldokontním dokladu jsou po provedení platby poznamenány údaje o zaúčtované platbě,
tj. číslo věty a částka platby atd.,
nebo k celé databázi účetních dokladů - to je záložka „Blokování" (blokuje možnost opravy a zápisu do
dokladů ve zvoleném časovém rozmezí). Záložky aktivujeme kliknutím myší nebo klávesovou zkratkou
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„ALT + podtržené písmeno" v názvu tlačítka.
V aktuální zvolené záložce - „Seznam účetních dokladů"
jsou doklady řazeny sestupně, na obrazovce se tedy vždy nabídnou naposledy pořízené doklady. Nad
řádky se seznamem účetních dokladů se zobrazují doplňující informace k aktuálně zvolenému dokladu
(typ dokladu a partner) a jsou zde umístěna ovládací tlačítka pro pohyb po databázi dokladů - viz kapitola
Ovládání programu , tlačítka pro vlastní účtování - tedy tlačítko „Nový doklad", „Oprava hlavičky", a dále
tlačítka pro práci s databázi, vyhledávání a třídění - „Filtr dokladů / zapnut (vypnut)" a „Filtr složený"
Funkce tlačítek vyplývá přímo z jejich názvu. Při zapnutém filtru (výběru dokladů podle jednoho nebo více
kritérií) není možno použít funkci Nový doklad a Oprava hlavičky.
Pořízení dokladu
Pořizujeme-li nový účetní doklad, otevřeme databázi účetních dokladů a dále postupujeme podle popisu v
kapitole Pořízení dokladu
Oprava hlavičky
Zvolením funkce „Oprava hlavičky" (kliknutím levým tlačítkem „myši" nebo klávesovou zkratkou „ALT+O"
při současném umístění kurzoru v libovolném poli řádku dokladu, který chceme opravovat) se otevře
hlavička již existujícího dokladu. Opravit můžeme (dokud není obsah účetních dokladů ve zvoleném
rozmezí datumů zablokován pro opravu funkcí „Blokování") libovolný údaj v hlavičce dokladu s výjimkou
zvoleného typu dokladu a čísla dokladu při použití automatického číslování dokladů. Po skončení opravy
ukončíme funkci klávesou „ESC" nebo kliknutím na tlačítko „Konec" v levém horním rohu otevřeného
okna. Tímto způsobem lze ukončit práci v libovolném právě otevřeném okně programu.
Oprava zaúčtování
Pokud chceme (opět před zablokováním) opravit údaje v zaúčtování dokladu – číslo účtu, částku, údaje
týkající se DPH, umístíme kurzor myši na libovolné pole v řádku dokladu, který potřebujeme opravit, a
kliknutím "myší" nebo stiskem klávesy „ENTER" otevřeme tabulku obsahující řádky dokladu.
Filtr dokladů
Funkce „Filtr dokladů / vypnut (zapnut)" aktivuje jednoduchý filtr pro omezení výběru dokladů podle
různých kritérií. Tato funkce slouží k výběru dokladů pouze podle jednoho kritéria, můžeme zvolit pouze
jednu možnost z nabídky v libovolné záložce. Jednotlivá pole účetního dokladu jsou rozdělena podle
svého charakteru do tří skupin: celé číslo, reálné číslo a řetězec. Označíme námi vybrané kritérium pro
výběr dokladů (pole účetního dokladu), v horní části okna zadáme minimální a maximální hodnotu
vybraného pole a aktivujeme tlačítko „Zapni filtr". Nyní tabulka „Seznam účetních dokladů" obsahuje
pouze doklady odpovídající zadanému kritériu a tlačítko má popis „Filtr dokladů / zapnut". Výběr zrušíme
aktivací tohoto tlačítka a poté zvolením funkce „Vypni filtr".
Filtr složený
Tato funkce umožňuje postupným přidáváním omezujících kritérií vybrat ze seznamu účetních dokladů
libovolně definovanou množinu účetních dokladů. Aktivací tlačítka otevřeme nové okno, v jehož horní části
jsou umístěna tři tlačítka: „Přidej filtr", „Zruš filtr" a „Tisk". Po zvolení funkce „Přidej filtr" se objeví stejná
nabídka jako v předchozí funkci „Filtr dokladů", označíme libovolné kritérium pro výběr (pole účetního
dokladu) a zadáme jeho minimální a maximální hodnotu, zvolíme „Zapni filtr" a program provede výběr
podle tohoto zadaného kritéria. Nyní můžeme pokračovat v dalším „omezování" výběru dokladů. Opět
zvolíme funkci „Přidej filtr" a označíme další kritérium pro výběr, nastavíme jeho hodnotu a zvolíme „Zapni
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filtr". Tento postup můžeme opakovat několikrát za sebou, dokud nemáme v seznamu účetních dokladů
doklady podle našich požadavků. Tento seznam je pak možno aktivací tlačítka „Tisk" vytisknout.
Kdykoliv v průběhu „filtrování" dokladů je možno všechna již nastavená kritéria pro výběr zrušit funkcí
„Zruš filtr" a poté buď zadávat jiná kritéria pro výběr nebo výběr ukončit (kliknutím myší na křížek v
pravém horním rohu okna nebo klávesou „ESC").
Filtr podle věty
Dvě pole umístěna přímo nad seznamem účetních dokladů slouží k rychlému pohybu po databázi při
větším počtu vět.
Do pole "Od" zadáme číslo požadované počáteční věty (v našem případě 5), do pole "Do" číslo konečné
věty a zvolíme tlačítko "Filtr podle věty". Seznam účetních dokladů se nyní skládá pouze z námi
vybraných vět a vypadá následovně:
Výběr zrušíme kliknutím na tlačítko Filtr podle věty, seznam účetních dokladů bude opět úplný.
Účetní doklady - minulých let
Po volbě funkce "Účetnictví - Podvojné účetnictví - Účetní doklady minulých let" se otevře tabulka s
databází saldokontních účetních dokladů doposud neuhrazených převedených z minulých let. Údaje z
nich jsou nutné pro zaúčtování přijatých a vydaných plateb vztahujících se k těmto dokladům. Při převodu
účetnictví z minulého roku se doposud neuhrazené saldokontní doklady automaticky převedou do
databáze dokladů minulých let. V této databázi lze v případě potřeby (změny v minulém roce účetnictví
provedené po převodu dat ...) buď údaje v jednotlivých větách opravovat nebo případně doplnit věty nové,
podobně jako v panelu "Účetní doklady". Data z této databáze nevstupují do účetních sestav aktuálního
roku, jsou používána výhradně pro zaúčtování plateb a vytváření saldokontních sestav.
Pořízení nového účetního dokladu
Nový doklad pořizujeme v databázi účetních dokladů. Při umístění kurzoru na libovolném poli seznamu
účetních dokladů aktivujeme tlačítko „Nový doklad" (kliknutím levým tlačítkem „myši" nebo klávesovou
zkratkou „ALT+N"). Tím se otevře nad seznamem účetních dokladů okno s hlavičkou nového účetního
dokladu, v němž vyplňujeme postupně jednotlivá pole - viz obrázek:
Pole dokladu
Typ dokladu
ve formě jedno až trojciferného kódu zadáme ručně z numerické klávesnice nebo
vybereme z číselníku typů dokladů, který otevřeme (podobně jako všechny ostatní číselníky) třemi
způsoby: klávesou F9 nebo kliknutím na tlačítko umístěné v pravé části pole otevřeme číselník seřazený
podle čísel, klávesou F10 se otevře číselník seřazený podle abecedy. Pole typ dokladu slouží k rozlišení
účetního druhu dokladu (pokladní příjmový či výdajový, faktura přijatá a vydaná …) a k zabezpečení
jedinečných číselných řad v rámci jednotlivých typů dokladů.
Číslo dokladu lze zadat ručně nebo se vygeneruje automaticky dvojím způsobem, který je možno zvolit v
konfiguraci. Buď se číslo dokladu skládá z trojmístného kódu typu dokladu a šestimístného čísla věty
zaúčtování účetního dokladu odděleného lomítkem nebo je to opět trojmístný kód typu dokladu a dále za
lomítkem je šestimístné pořadové číslo v rámci daného typu dokladu. Tento druh číslování je v distribuční
verzi nastaven automaticky a pokud chceme typ číslování dokladů změnit, musíme toto v konfiguraci
nastavit před účtováním.
Datum dokladu ve tvaru DD.MM.RRRR se nabídne aktuální a lze je změnit buď přepsáním z numerické
klávesnice nebo výběrem z kalendáře, který se otevře kliknutím na tlačítko v pravé části pole „Datum
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dokladu".
Předmět operace vyjadřuje obsah účetního zápisu. V číselníku typů dokladu lze zadat ke každému typu
dokladu libovolný textový řetězec, který se automaticky převezme do pole předmět operace a je možno k
němu dopsat doplňující informace.
Variabilní symbol VS
Konstantní symbol KS
Specifický symbol SS vyplňujeme pouze u saldokontních dokladů. Je nutné vyplnit (stejně jako
následující pole) pro možnost vytvoření příkazu k úhradě u přijatých faktur a k provádění automatických
úhrad saldokontních dokladů pomocí funkce „Platby/úhrady" (viz dále).
Partner - doplníme výběrem z číselníku partnerů (F9, F10, tlačítko na pravé straně pole)
Bankovní účet - doplní se po výběru partnera z číselníku partnerů, lze vepsat ručně nebo účet převzatý z
číselníku partnerů změnit přepsáním.
Částka – nutno vyplnit pouze u saldokontních dokladů, lze zadat přímo nebo použít kalkulačku, která se
vybere kliknutím na tlačítko v pravé části pole
* Zahraniční platba – pokud zadáváme doklad ze zahraniční, na němž je částka uvedena v cizí měně,
zvolíme při prázdném poli částka na numerické klávesnici hvězdičku *. Otevře se okno umožňující
přepočet cizí měny na koruny
Zadáme částku v cizí měně, vybereme pomocí šipky vpravo od pole měnu, zadáme datum kurzu a
klikneme na tlačítko "Kurzovní lístek / Internet. Z údajů na webu České národní banky je převzat kurz
podle uvedeného datumu a přepočítaná částka v korunách. Ta je po kliknutí na tlačítko Nastav: částka
saldo převzata do pole částka saldo v hlavním panelu hlavičky dokladu. Zadáváné údaje jsou uvedeny v
pravém horním rohu panelu hlavička dokladu a je možno je případně změnit.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD.MM.RRRR se nastaví automaticky podle datumu
dokladu, lze je také obdobně změnit. Pokud účtujeme doklad netýkající se DPH (nedaňový z hlediska
DPH), není datum uskutečnění zdan. plnění uvedené na dokladě na závadu - údaje pro přiznání k DPH
čerpá program podle kódů DPH použitých na dokladu, nikoliv podle aktivního pole data uskutečnění
zdan. plnění.
Datum splatnosti - týká se pouze saldokontních dokladů, v ostatních případech opět nemá praktický
význam.
Zakázka - lze zadat ručně (bude možný i výběr z číselníku) jako čtrnáctimístný kód, který je zároveň
využíván k číslování dodávek a nákladů souvisejících s plněním předmětu díla u jednotlivých smluv. Při
účtování účetních případů souvisejících s plněním zakázek se uvede příslušné číslo zakázky a takto
označené účetní doklady se nasčítávají do sestav nedokončené výroby.
Poznámka – možno vyplnit libovolný text, který se stane součástí účetního dokladu.
Po vyplnění všech polí hlavičky se otevře tabulka s jednotlivými řádky účetního dokladu. Do horní části
tabulky se přenesou údaje z hlavičky (typ dokladu, číslo dokladu, datum dokladu, DUZP, předmět
operace, partner, VS, zakázka a poznámka). Další údaje se aktualizují při vyplňování řádků účetního
dokladu. Každý řádek účetního dokladu obsahuje všechny údaje týkající se daného účetního případu, pro
vlastní účtování je vyhrazeno prvních šest sloupečků:
Účet - možno zadat ručně z numerické klávesnice ve formě šestimístného kódu nebo vybrat z číselníku
(F9 seřazeno podle čísla, F10 seřazeno podle abecedy nebo tlačítkem na pravé straně pole)
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Středisko - možno zadat ručně nebo vybrat z číselníku u nákladových a výnosových účtů, povinné
vyplnění tohoto pole lze zadat v konfiguraci.
Částka MD
Částka DAL - nutno vyplnit pouze jedno z těchto polí
DPH – lze zadat ručně nebo vybrat z číselníku DPH (F9 seznam podle četnosti výskytu – na prvním
místě základní typy, F10 seřazeno podle čísel řádků v přiznání DPH, tlačítkem na pravé straně pole).
Toto pole je nutno vyplnit v řádku, v němž se účtuje základ daně a daň z přidané hodnoty, aby se tyto
údaje projevily v přiznání DPH. Kód DPH lze zadat i v účtové osnově ke každému jednotlivému účtu, v
tom případě je při zadání účtu do řádků účetního dokladu kód automaticky převzat a je možno ho změnit.
Poznámka - lze zadat poznámku ke každému řádku účetního dokladu
Zůstatek účtu - zvolíme kurzorem pole se zadaným účtem a klikneme pravým tlačítkem myši, poté
vybereme první
volbu - Zůstatek účtu - a na obrazovce se objeví panel s
konečným zůstatkem účtu k právě aktuálnímu datumu.
Při pořizování jednotlivých řádků účetního dokladu se v horní části tabulky aktualizují údaje. Dokud není
SUMA stran MD a Dal shodná, je informace o tom zobrazena červeně včetně vyčísleného rozdílu. Po
vyrovnání stran se informace zobrazí černě a je možno ukončit pořizování řádků účetního dokladu
(kliknutím na křížek v pravém horním rohu okna nebo klávesou „ESC"). V již pořízeném účetním dokladu
je možno provádět změny pouze do okamžiku jeho zablokování (záložka panelu účetní doklady), stejně
tak je možno opravovat některé údaje v hlavičce dokladu.
Tisk dokladu
Tisk dokladu
Zaúčtovaný doklad je možno vytisknout a přiložit k prvotnímu dokladu. Tisk dokladu je možný ihned po
ukončení pořizování nebo kdykoliv později při otevření řádků dokladu (v seznamu účetních dokladů
umístíme kurzor na řádek s požadovaným dokladem a doklad otevřeme "dvojklikem" myší nebo stiskem
klávesy Enter na klávesnici počítače. Vytisknutí je možno několika způsoby:
1.
"Tisk" - tlačítko v pravé části nad řádky dokladu zvolíme kurzorem myší nebo kombinací kláves
2.
"Alt+T" - doklad se nabídne v náhledu na monitoru, nad řádky dokladu jsou umístěna tlačítka pro
volbu dalších funkcí, pro volbu počtu kopií a pro samotný tisk na tiskárně.
1.
"Alt+A" - doklad se vytiskne přímo na tiskárně (bez náhledu) a program se vrátí do seznamu
účetních dokladů pro další pořizování dokladu.
Oprava dokladu
Pokud chceme opravit údaje v zaúčtování dokladu – číslo účtu, částku, údaje týkající se DPH - umístíme
kurzor myši na libovolné pole v řádku opravovaného dokladu a doklad otevřeme „dvojklikem" nebo
stiskem klávesy „ENTER".
V již pořízeném účetním dokladu je možno provádět změny pouze do okamžiku jeho zablokování.
Rozsah dokladů pro zablokování volíme v záložce panelu účetní doklady. Do okamžiku zablokování je
možno v řádcích účetního dokladu měnit všechny údaje s výjimkou úplného smazání nadbytečného
řádku se zadaným číslem účtu, v tomto případě je řádek na dokladu s nulovými hodnotami.
Oprava hlavičky dokladu
Zvolením funkce „Oprava hlavičky" (kliknutím levým tlačítkem „myši" nebo klávesovou zkratkou „ALT+O"
při současném umístění kurzoru v libovolném poli řádku dokladu, který chceme opravovat) se otevře
hlavička již existujícího dokladu. Opravit můžeme (dokud není obsah účetních dokladů ve zvoleném
rozmezí datumů zablokován pro opravu funkcí „Blokování") libovolný údaj v hlavičce dokladu s výjimkou
zvoleného typu dokladu a čísla dokladu při použití automatického číslování dokladů. Po skončení opravy
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ukončíme funkci klávesou „ESC" nebo kliknutím na tlačítko „Konec" v levém horním rohu otevřeného
okna. Tímto způsobem lze ukončit práci v libovolném právě otevřeném okně programu.

22.48 Účetní doklad - Hlavička
2016.02.01b / 14:00
001) Účetnictví
- Hlavička účetního dokladu
- původně se do pole DPPD při vytvoření nového účetního dokladu kopírovalo
již Datum dokladu s tím, že pokud má být DÚZP jiný je nutné ho nastavit ručně
a stejné platí pro DPPD, které je nutné nastavit ručně
nyní (od této verze programu) se při pořízení nového účetního dokladu
do DPPD kopíruje až DÚZP a pokud má být DPPD jiný, je nutné jej nastavit ručně
v Test - Kontrolní hlášení se potom do nenastaveného DPPD (rok starší než 2000)
automaticky doplní DÚZP

2016.02.01a / 00:00
002) Hlavička účetního dokladu
- vpravo dole doplněno nové pole:
Období pro dodatečné přiznání k DPH
- číselná hodnota ve tvaru RRRRMM nebo 0
Př.: 201605 ... doklad má být zařazen do dodatečného hlášení k DPH
za květen 2016
- uloženo v poli Int_02 ve větě hlavičky účetního dokladu
- zadávaný údaj RRRRMM je kontrolován na správnost

22.49 Účtová osnova
2014.12.02a / 00:00 BETA
002) Účetnictví / Účtová osnova
- doplňte (připravte) účty pro DPH 10% od 1.1.2015
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2006.08.01c / 15:00
001) Účetnictví
- urychlen test účtové osnovy při vstupu/výstupu do/z účetních dokladů
- test lze vypnout v konfiguraci v lokálním parametru:
4. Účto / Testovat účtovou osnovu v účetních sestavách
při vypnutí je test dostupný v Účetnictví / Testy účto

2006.04.18a / 14:00
001) Účto
- doplněn test účtové osnovy
Účetnictví / Testy účto / Test účtové osnovy
- oprávnění: 8344 Účto - Test účtové osnovy
- test odhalí případné duplicity účtů a účet 0, který by v účtové
osnově neměl být
ve zprávě je na tyto účty upozorněno a stačí je ručně zrušit
v účtové osnově

2006.02.21e / 18:00
002) Účetnictví
- Účtová osnova - doplněn sloupec RVZAZU - řádek pro Výkaz zisků a ztrát
v účelovém členění

2004.10.19c / 13:00
1) Účetnictví / Účtová osnova
- v sloupci Vzor lze nastavit číslo účtu ze vzorové účtové osnovy
- v tomto případě se ze vzorové účtové osnovy převezme nastavení následujících
sloupců výkazových sestav:
VZAZP, VZAZZ, RBP, RKP, RBZ a RKZ
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2897

2898

ES manas 2022 - Technická dokumentace

- číslo lze zapsat i záporně - nastavení ze vzorové účtové osnovy se potom
také převezme záporně
- není tak nutné složitě přiřazovat jednotlivé účty z vlastní účtové osnovy
k polím výkazových sestav (každý rok se většinou mění) a stačí jen pro
vlastní účty nastavit jejich vzor (číslo účtu ve vzorové účetní osnově)
- pokud není pole Vzor nastaveno na nenulovou hodnotu nebo zadaný vzorový
účet ve vzorové účtové osnově neexistuje, zachová se nastavení z vlastní
účtové osnovy
z tohoto důvodu by mělo být nastavení provedeno pro každý účet vlastní
účtové osnovy

2004.08.04b / 12:00
03) Účtová osnova
- pokud je v účtové osnově účet 0, je možné ukončit nový účetní doklad
bez zadání údajů
má význam při zkoušení v agendě, kde není definována účtová osnova - v tomto
případě se do účtové osnovy automaticky doplní účty 0 a 999999 pro testování
a do číselníku typů dokladů typ dokladu 9999

2004.05.06a / 08:00
01) Účetnictví / Účtová osnova
- doplněno pole DPH EU (Int_02) se stejným významem jako pole EU (Int_01)
platné pro datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1.5.2004

2003.07.21d / 22:00
02) Účtová osnova
- doplněno pole DPH M/D s významem
0 = typ DPH požadován ke straně MD nebo DAL, původní význam
1 = typ DPH požadován ke straně MD
2 = typ DPH požadován ke straně DAL

2002.10.30a / 07:00
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02) Účetnictví
- účtová osnova
- doplněn sloupec DPH (pole INT_01)
- hodnota kódu DPH se dosadí do řádku účetního dokladu
02) Účetnictví
- účtová osnova obsahuje pole Středisko - pro nenulovou hodnotu v tomto poli
je požadováno zadání střediska pro řádek účetního dokladu s takto nastaveným
účtem a nelze ukončit aktualizaci řádků, dokud není pro tento účet nenulové
středisko zadáno

2002.10.29a / 12:00
02) Účetnictví
- vzorová účtová osnova X___UO00 aktualizována podle aktuálního stavu legislativy

2002.08.29a / 14:00
01) Účetnictví
- při výběru z účtové osnovy podle čísla účtu jsou nabízeny 6-ti místné
účty zleva - např. po stisknutí 5 se nastaví účty od 500000
- je nutné jednorázově vstoupit do Účtové osnovy

Účtová osnova
Panel Účtová osnova je tvořen přehlednou tabulkou se seznamem všech námi zvolených účtů.
Pro každou účtovanou firmu je možno definovat jinou účtovou osnovu. V levé horní části panelu nad řádky
se seznamem účtů jsou ovládací tlačítka pro pohyb po jednotlivých řádcích seznamu účtů a pro přidávání
(tlačítko „+"), či pro mazání (tlačítko „-„) jednotlivých řádků účtové osnovy.
Sloupce mají následující význam:
Číslo - zadáme šestimístné číslo účtu, ve sloupci se levé nuly nevypisují, i při použití pouze
syntetických účtů (typ xxx000) je nutno tři pravé nuly zadat nejenom v panelu účtové osnovy, ale i při
pořizování dokladů
Název - zde napíšeme název účtu včetně údajů sloužících k jeho odlišení od jiných účtů téhož druhu
(např. typ a sazbu DPH pro analytickou evidenci DPH, název banky u více bankovních účtů …). Zde
zadané údaje jsou přebírány do všech tiskových výstupů účetnictví.
Akt. - hodnota tohoto pole je buď 1 (aktivní ANO) u účtů majících zůstatek na aktivní straně nebo 0
(aktivní NE) u účtů s pasívním zůstatkem.
Saldo - v tomto poli je nastavena 0 s výjimkou těch účtů, které chceme sledovat v saldokontu, tj.
převážně účet dodavatelů a odběratelů, pak jsou závazky označeny hodnotou 1 a pohledávky hodnotou
2.
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Rozvaha - u všech účtů rozvažných musí být v tomto poli zadána hodnota 1 (aktiva) nebo 2 (pasíva),
ostatní účty mají zadánu hodnotu 0
Výsledovka - opět nutno vyplnit obdobným způsobem – hodnota 1 (náklady) nebo 2 (výnosy), u
ostatních účtů hodnota 0.
Středisko – v tomto poli je standardně nastavena hodnota 0, pokud ji změníme na aktivní hodnotu 1,
bude při zadání tohoto účtu do řádku účetního dokladu požadováno doplnění střediska (doplnění je
požadováno při ukončení pořizování dokladu).
DPH - do tohoto pole můžeme u námi zvolených účtů (v praxi zejména u účtů DPH a vybraných
nákladových či výnosových účtů) zadat kód DPH z číselníku DPH (např. u účtu 343505 – DPH přijatá zd.
plnění 5 % lze zadat kód 3150). Hodnota tohoto pole se při pořizování účetního dokladu dosadí do řádku
účetního dokladu při použití účtu číslo 343505, což významně zrychlí práci při pořizování dokladů.
Převzatý kód lze přepsat jiným kódem nebo i vymazat – toto je potřeba rozhodně provést na účetním
dokladě při přeúčtování DPH na konci zdaňovacího období, aby nedošlo k „vynulování" daňového přiznání
DPH.
DPH M/D - lze nastavit následující hodnoty: 0 – typ DPH požadován ke straně MD nebo DAL, 1 – typ
DPH požadován ke straně MD, 2 – typ DPH požadován ke straně DAL, lze použít jako kontrolní
mechanismus při pořizování dokladů, není nutno vyplňovat
VZAZP - výkaz zisku a ztráty v plném znění – zde je nutno zadat u nákladových a výnosových účtů číslo
řádku příslušné výkazové sestavy, obdobně se postupuje u dalších sloupců účtové osnovy. Ve vzorové
účtové osnově jsou čísla řádků uvedena podle aktuálního platného stavu.
VZAZZ - výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
RBP - rozvaha brutto v plném rozsahu
RKP - rozvaha korekce v plném rozsahu
RBZ - rozvaha brutto ve zkráceném rozsahu
RKZ - rozvaha korekce ve zkráceném rozsahu
Zůstatek účtu - zvolíme kurzorem pole se zadaným číslem účtu a klikneme pravým tlačítkem myši, poté
vybereme první volbu - Zůstatek účtu - a na obrazovce se objeví panel s konečným zůstatkem účtu k
právě aktuálnímu datumu.
Účtová osnova vzorová 2003
Účtová osnova vzorová pro NO
V těchto panelech jsou uvedeny všechny účty účtové osnovy včetně nastavení základních parametrů tak,
aby bylo možno vytisknout účetní výkazy (výkaz zisku a ztráty a rozvahu).

22.50 Úhrady
2006.07.25b / 14:00
001) Účetnictví / Daňová evidence
- Úhrady
- při zařazení dokladu k příkazu do banky se do pole
DateTime_03 - Datum zařazení k úhradě: HIZ 98->97
zapíše aktuální datum a čas zařazení
pole je v tabulce aar_UH16.FF2
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2005.06.16a / 10:00
02) Účetnictví
- Banka - úhrady
- doplněna funkce Vyřadit pro vyřazení účetního dokladu z úhrady
- oprávnění 8248 UBANO - Vyřazení úhrady

2003.02.05b / 14:00
01) Účetnictví
- Úhrady
- lze vyřadit úhradu zahrnutou z dokladů minulých let

2002.07.23a / 07:00
01) Účetnictví
- Úhrady / KBHRUSKA.TXT
- lze vybrat z 5-ti různých účtů
- všechny exportované úhrady (HIZ=97) se zruší
- export je nutné zatím provádět postupně pro jednotlivé bankovní účty
- věta vyřazená z úhrady se následně opět nabídne k úhradě (HIZ=99)

2002.07.22a / 17:00
01) Účetnictví
- Filtr - doklady k úhradě
- doplněn filtr pro Č, Ř, Š, Ž

2002.06.20b / 15:00
01) Účetnictví
- úhrady - možnost zrušení věty (není logováno)
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2002.06.20a / 02:00
01) Účetnictví
- úhrady
- protokol je v C:\UHRADY.TXT

2002.06.18a / 12:00
01) Účetnictví
- úhrady
- na pravé tlačítko doplněna funkce pro výpočet součtu dosavadních úhrad

2002.06.15a / 10:00
01) Účetnictví
- Výběr úhrady - pole HIZ se z 99 změní na 98 pro vybranou úhradu
(nebude se nabízet mezi doklady k úhradě)

2002.06.14b / 16:00
01) Účetnictví
- Podvojné účetnictví / Platby/Úhrady / Úhrady (Export do banky)
- oprávnění 2010
- tabulka aar__UH16.FF2
- v seznamu dokladů se pravým tlačítkem myši u zvoleného dokladu vybere, ze kterého
bankovního účtu má uhradit
- vybraný účetní doklad se zapíše do tabulky úhrad a nastaví se v něm pole HP
na aktuální datum RRRRMMDD
zatím bez vytvoření hromadného příkazu k úhradě a souboru KBHRUSKA.TXT
- doklad musí být neuhrazeným závazkem (ZP=1,11) nebo zápornou pohledávkou (-2,-12)
(žlutě podsvíceno)

Platby / Úhrady
Po kliknutí na název složky Platby / Úhrady se rozbalí seznam následujících spustitelných funkcí:
1.
2.
3.

Platby
Úhrady (Export do banky)
Opakované platby
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Všechny prvotní doklady se pořizují do databáze účetních dokladů. V hlavičce dokladu u dokladů
vstupujících do saldokonta je uvedena částka pohledávky či závazku. V řádku dokladu při otevření
databáze účetních dokladů je uvedena také neuhrazená částka pohledávky či závazku.
Abychom mohli u saldokontních dokladů sledovat stav pohledávek a závazků, je potřeba platby
vystavených či přijatých saldokontních dokladů zadávat prostřednictvím funkce Platby. Pouze v tomto
případě je částka úhrady zaznamenána do placeného dokladu a pracuje se s ní při dalším zpracování
dokladu v účetnictví.

Úhrady (Export do banky/HP)
Funkce Úhrady slouží k vystavení příkazu k úhradě přijatých saldokontních dokladů.
a) Nejprve je nutno v panelu Účetní doklady vybrat doklady, které chceme zaplatit, tj. vystavit hromadný
příkaz k jejich úhradě. Při větším počtu dokladů omezíme výběr dokladů na obrazovce vhodným
nastavením parametrů filtru tak, abychom vybírali pouze z dokladů určených k úhradě, tj. přijatých
daňových dokladů (faktur) nebo zálohových faktur, pokud účtujeme i předpis platby těchto dokladů.
Doklady určené k úhradě (tzn. podle číselníku dokladů vedené jako závazky) jsou po pořízení opatřeny
příznakem HIZ (v seznamu dokladů sloupec napravo od čísla partnera). Tento příznak má následující
hodnoty:
HIZ = 99 - doklad je určen k úhradě a doposud nebyl přiřazen do databáze příkazů k úhradě
HIZ = 98 - doklad byl přiřazen do databáze příkazů k úhradě, ale doposud nebyl vystaven příkaz k úhradě
- v této fázi lze ještě doklad z databáze vyřadit prostřednictvím tlačítka "Vyřadit" a dokladu je vrácen
příznak HIZ = 99.
HIZ = 97 - k dokladu byl vystaven (a vytisknut) příkaz k úhradě - doklad je odstraněn z databáze dokladů
k úhradě a ani v případě jeho nezaplacení jej již nelze automaticky zařadit do úhrad (nutno provést buď
změnu v hlavičce dokladu nebo vystavit příkaz k úhradě ručně), čímž se brání duplicitě platby.
HIZ = 0 - doklad byl zaplacen a platba zaúčtována.
Po provedení výběru kurzorem zvolíme řádek dokladu, který požadujeme uhradit a klikneme na
libovolném poli tohoto řádku pravým tlačítkem myši, v otevřeném okně zvolíme kurzorem funkci Úhrada z
účtu (při větším počtu běžných účtů se zobrazí všechna čísla účtů nastavená v konfiguraci programu), do
dokladu se tento údaj zaznamená (příznak HIZ se změní na 98) a zároveň je doklad zařazen do databáze
dokladů k úhradě. Všechny takto označené doklady se nabídnou k úhradě v seznamu dokladů po
otevření funkce Úhrady / Export do banky / HP.
b) Tímto postupem vybrané údaje o platbě z dokladů označených k úhradě jsou shromažďovány v
seznamu v hlavní části panelu funkce Úhrady (Export do banky / HP). Každý řádek seznamu obsahuje
údaje z jednoho dokladu. V horní části panelu funkce jsou ovládací tlačítka, kterými volíme požadovanou
akci, napravo od tlačítek jsou výběrová pole s možností volby datumu úhrady a datumu vyhotovení, které
se objeví na vytvořeném hromadném příkazu k úhradě. Vždy při spuštění se nastaví aktuální systémové
datum počítače.
Klikneme-li na tlačítko Suma úhrad, objeví se v levé dolní části informace o celkové částce k úhradě.
Chceme-li některý doklad ze seznamu dokladů pro platbu vyřadit, klikneme po jeho aktivaci (umístění
kurzoru kdekoliv v řádku tohoto dokladu ) na tlačítko Vyřadit. Zároveň s odstraněním dokladu ze
seznamu dokladů k úhradě program nastaví v databázi účetních nebo saldokontních dokladů tomuto
dokladu příznak umožňující opětovné provedení úhrady dokladu (HIZ = 99).
Dále uprostřed horní lišty panelu prostřednictvím přepínacích tlačítek 1 - 5 a HVB volíme účet, z něhož
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2904

ES manas 2022 - Technická dokumentace

se bude úhrada provádět (všechny účty, z nichž chceme platit, musí být nastaveny v konfiguraci
programu).
Další tlačítko již slouží k volbě způsobu platby - vytvoření souboru do banky (KB, HVB) nebo vytisknutí
příkazu k úhradě.

2. Úhrady
a) Příprava úhrad - výběr dokladů
Úhrady zaúčtovaných saldokontních dokladů (závazků) provádíme pomocí funkce Úhrady. Nejprve v
panelu Účetní doklady vybereme doklady, které chceme zaplatit, tj. vystavit hromadný příkaz k úhradě.
Při větším počtu dokladů omezíme výběr dokladů na obrazovce vhodným nastavením parametrů filtru tak,
abychom vybírali pouze z dokladů určených k úhradě, tj. přijatých daňových dokladů (faktur) nebo
zálohových faktur, pokud účtujeme i předpis platby těchto dokladů. Doklady určené k úhradě (tzn. podle
číselníku dokladů vedené jako závazky) jsou po pořízení opatřeny příznakem HIZ (v seznamu dokladů
sloupec napravo od čísla partnera). Tento příznak má následující hodnoty:
HIZ = 99 - doklad je určen k úhradě a doposud nebyl přiřazen do databáze příkazů k úhradě
HIZ = 98 - doklad byl přiřazen do databáze příkazů k úhradě, ale doposud nebyl vystaven příkaz k úhradě
- v této fázi lze ještě doklad z databáze vyřadit prostřednictvím tlačítka "Vyřadit" a dokladu je vrácen
příznak HIZ = 99.
HIZ = 97 - k dokladu byl vystaven (a vytisknut) příkaz k úhradě - doklad je odstraněn z databáze dokladů
k úhradě a ani v případě jeho nezaplacení jej již nelze automaticky zařadit do úhrad (nutno provést buď
změnu v hlavičce dokladu nebo vystavit příkaz k úhradě ručně), čímž se brání duplicitě platby.
HIZ = 0 - doklad byl zaplacen a platba zaúčtována.
Po provedení výběru kurzorem zvolíme řádek dokladu, který požadujeme uhradit a klikneme na
libovolném poli tohoto řádku pravým tlačítkem myši. Objeví se následující okno:
V tomto okně zvolíme kurzorem funkci Úhrada z účtu (při větším počtu běžných účtů se zobrazí všechna
čísla účtů nastavená v konfiguraci programu), do dokladu se tento údaj zaznamená (příznak HIZ se
změní na 98) a zároveň je doklad zařazen do databáze dokladů k úhradě. Všechny takto označené
doklady se nabídnou k úhradě v seznamu dokladů po otevření funkce Úhrady / Export do banky / HP.
b) Úhrady - export do banky, hromadný příkaz k úhradě
Údaje o platbě z dokladů označených k úhradě jsou shromažďovány v seznamu v hlavní části panelu
funkce Úhrady (Export do banky / HP). Každý řádek seznamu obsahuje údaje z jednoho dokladu. V
horní části panelu jsou ovládací tlačítka, kterými volíme požadovanou funkci.
- šipky slouží k posunu po jednotlivých řádcích seznamu dokladů,
tlačítko "-" slouží ke zrušení právě aktivní věty ze seznamu (po dotazu a potvrzení, doklad není zařazen
do hromadného příkazu).
Napravo od tlačítek jsou výběrová pole s možností volby datumu úhrady a datumu vyhotovení, které se
objeví na vytvořeném hromadném příkazu k úhradě. Vždy při spuštění se nastaví aktuální systémové
datum počítače.
Klikneme-li na tlačítko Suma úhrad, objeví se v levé dolní části informace o celkové částce k úhradě.
Chceme-li některý doklad ze seznamu dokladů pro platbu vyřadit, klikneme na tlačítko Vyřadit. Zároveň s
odstraněním dokladu ze seznamu dokladů k úhradě program nastaví v databázi účetních nebo
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saldokontních dokladů tomuto dokladu příznak umožňující opětovné provedení úhrady dokladu (HIZ = 99).
Dále uprostřed horní lišty panelu prostřednictvím přepínacích tlačítek 1 - 5 a HVB volíme účet, z něhož
se bude úhrada provádět (všechny účty, z nichž chceme platit, musí být nastaveny v konfiguraci
programu
Další tlačítko již slouží k volbě způsobu platby - vytvoření souboru do banky (KB, HVB) nebo vytisknutí
příkazu k úhradě.

22.51 UniCredit Bank
2020.07.07a / 00:00
001) Účto - Import UniCredit Bank
2036 - UnicreditBank - nové prodejny
- doplněno 5 nových požadovaných středisek

2020.05.22a / 00:00
001) Import XLS UniCredit Bank
- 2008 - Ucto - Import XLS banka - 80000
- maximální počet řádků importního XLS souboru zvětšen z 60000 na 80000

2020.03.24b / 17:00
001) Import XLS UniCredit Bank
- maximální počet řádků importního XLS souboru zvětšen z 39999 na 60000

2019.09.03a / 07:00
001) Pro uživatele 112016:
doplněny účty UniCredit Bank:
15251133 ... 221
15251134 ... 220

2019.05.31a / 00:00
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000) Pouze pro uživatele 112016
001) Doplněno 7 požadovaných středisek Unicredit Bank

2018.06.28a / 00:00
002) Uživatel 112016 - účetnictví - import z banky Unicredit
- doplněno přečíslování středisek dle zaslaného podkladu

2015.07.14a / 00:00
001) Import XML z UniCredit Bank - uživatel 112016
- upraveno pro nový tvar XML

2015.04.22a / 15:00
002) Unicredit
- doplněno přečíslování středisek

2014.08.28a / 00:00
001) Import Unicredit
- zvětšen max. počet řádků Excelové tabulky pro import 39.999

2014.07.29a / 00:00
001) Import UniCredit Bank
- zadání:
účtování bude následující:
z XLS naimportovat pod typem dokladu 25:
- hodnotu poplatku - MD 568/112 (střediskově) a DAL 261/333 (střediskově)
- hodnotu cash back - MD 261/333 (střediskově) a DAL 261/444 (střediskově)
- při importu se automaticky vytvoří datový soubor
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\DATA\UCB_rrrrmmdd.XML
kde rrrrmmdd je datum výpisu z XLS tabulky
určený k importu do účetnictví, obdobně jako například z mezd, ...
- po importu vygenerovaného XML dokladu do účetnictví, vstupu do dokladu a výstupu z něj
se zobrazí zpráva:
[NEW] Na dokladě nesouhlasí Částka z hlavičky [0]
s obratem na saldokontním účtu [191606.31]!
zobrazenou (aktuální) částku stačí doplnit do hlavičky dokladu

2014.07.28a / 00:00
001) Import UniCredit Bank - Test
Účetnictví / Účetnictví / Platby/úhrady / Platby
- v záložce Import XLS UniCredit Bank záložky:
- 1. Načti soubor *.XLS
- funkce Načti XLS - tlačítko vlevo dole
- vyčkejte, až se zobrazí okno s výběrem souboru
- zvolte XLS soubor z banky
- testováno na:
Kopie - 20140401_HRUSKA_0000000000057249.xls
- soubor se načte a zobrazí v tabulce, cca. 10.000 řádků
- 2. Podklady pro zaúčtování
- údaje z tabulky, které lze zaúčtovat
- 3. Zaúčtování
- podklady pro zaúčtování - ověřte prosím správnost zaúčtování
v další verzi programu bude po odsouhlasení správnosti doplněno
zaúčtování pomocí automaticky generovaného účetního dokladu nebo XML
souboru pro import do účetnictví - co je prosím výhodnější?
- na konci je celkový poplatek a CashBack
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- do poznámky v řádku se uvede pořadové číslo z XLS souboru
- číslo střediska se přebírá z názvu provozovny v řádku STA
Př.: HRUSKA 415 - středisko 415

2014.03.27a / 00:00
001) Unicredit Bank - doplněno přečíslování středisek:
15251775 15251833

2013.07.31a / 00:00
004) Unicredit Bank Import pro uživatele 112016 - doplněno 33 středisek
15251751 ... 392
15251752 ... 382
15251753 ... 396
15251754 ... 398
15251755 ... 368
15251756 ... 372
15251757 ... 373
15251758 ... 375
15251759 ... 387
15251760 ... 393
15251761 ... 397
15251762 ... 446
15251763 ... 449
15251764 ...
15251765 ... 481
15251766 ... 485
15251767 ... 489
15251768 ... 502
15251769 ... 529
15251770 ... 590
15251771 ... 595
15251772 ... 599
15251773 ... 612
15251774 ... 636
15251775 ...
15251776 ... 659
15251777 ...
15251778 ... 665
15251779 ...
15251780 ... 669
15251781 ... 670
15251782 ... 694
15251783 ... 772
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15251784 ... 781
15251785 ... 796
15251786 ... 798
15251787 ... 357

2012.08.20a / 10:00
001) Doplněno přečíslování UniCredit Bank na Středisko:
15251663 na 399
15251664 na 402
15251665 na 405
15251666 na 406
15251667 na 425
15251668 na 435
15251669 na 436
15251670 na 439
15251671 na 445
15251672 na 453
15251673 na 461
15251674 na 463
15251675 na 468
15251676 na 470
15251677 na 474
15251678 na 475
15251679 na 476
15251680 na 496
15251681 na 497
15251682 na 498
15251683 na 505
15251684 na 506
15251685 na 508
15251686 na 510
15251687 na 512
15251688 na 514
15251689 na 516
15251690 na 519
15251691 na 523
15251692 na 527
15251693 na 528
15251694 na 530
15251695 na 533
15251696 na 537
15251697 na 538
15251698 na 542
15251699 na 552
15251700 na 555
15251701 na 571
15251702 na 572
15251703 na 580
15251704 na 594
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15251705 na 596
15251706 na 603
15251707 na 606
15251708 na 607
15251709 na 608
15251710 na 609
15251711 na 614
15251712 na 615
15251713 na 616
15251714 na 618
15251715 na 620
15251716 na 621
15251717 na 625
15251718 na 630
15251719 na 641
15251720 na 642
15251721 na 643
15251722 na 647
15251723 na 648
15251724 na 651
15251725 na 653
15251726 na 654
15251727 na 655
15251728 na 656
15251729 na 657
15251730 na 658
15251731 na 660
15251732 na 661
15251733 na 663
15251734 na 702
15251735 na 709
15251736 na 715
15251737 na 724
15251738 na 737
15251739 na 751
15251740 na 770
15251741 na 771
15251742 na 774
15251743 na 776
15251744 na 778
15251745 na 779
15251746 na 780
15251747 na 782
15251748 na 784
15251749 na 785
15251750 na 789

2012.04.11a / 16:00
003) UniCredit bank - pevný převodník VS 15251xxx UniCredit Bank na účetní středisko:
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ostatní nová VS se převedou na číslo VS a je nutné je doplnit v programu
VS

stř

15251501
15251502
15251503
15251504
15251505
15251506
15251507
15251508
15251509
15251510
15251511
15251512
15251513
15251514
15251515
15251516
15251517
15251518
15251519
15251520
15251521
15251522
15251523
15251524
15251525
15251526
15251527
15251528
15251529
15251530
15251531
15251532
15251533
15251534
15251535
15251536
15251537
15251538
15251539
15251540
15251541
15251542
15251543
15251544
15251545
15251546
15251547
15251548
15251549

415
421
422
423
429
430
432
434
451
452
454
469
472
482
483
484
491
493
494
499
503
504
509
511
513
517
518
520
521
522
524
526
541
543
546
547
548
549
556
557
558
560
562
563
564
565
566
567
568
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15251550
15251551
15251552
15251553
15251554
15251555
15251556
15251557
15251558
15251559
15251560
15251561
15251562
15251563
15251564
15251565
15251566
15251567
15251568
15251569
15251570
15251571
15251572
15251573
15251574
15251575
15251576
15251577
15251578
15251579
15251580
15251581
15251582
15251583
15251584
15251585
15251586
15251587
15251588
15251589
15251590
15251591
15251592
15251593
15251594
15251595
15251596
15251597
15251598
15251599
15251600
15251601
15251602

569
573
574
575
576
577
578
579
581
582
583
584
586
588
592
598
600
601
602
604
605
610
611
617
622
623
624
626
627
628
629
631
632
633
635
637
638
639
640
644
646
650
652
699
700
703
704
705
706
708
710
711
712
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15251603
15251604
15251605
15251606
15251607
15251608
15251609
15251610
15251611
15251612
15251613
15251614
15251615
15251616
15251617
15251618
15251619
15251620
15251621
15251622
15251623
15251624
15251625
15251626
15251627
15251628
15251629
15251630
15251631
15251632
15251633
15251634
15251635
15251636
15251637
15251638
15251639
15251640
15251641
15251642
15251643
15251644
15251645
15251646
15251647
15251648
15251649
15251650
15251651
15251652
15251653
15251654
15251655

713
714
716
717
718
719
720
721
722
723
725
726
728
731
732
733
734
735
736
738
739
741
742
745
746
747
748
749
750
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
773
775
777
783
786
787
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15251656
15251657
15251658
15251659
15251660
15251661
15251662

788
790
791
792
793
795
799

2012.04.03b / 16:00
002) UniCredit bank
- upraven import *.STA souboru:
- formátování pro VS 0
- název společnosti neobsahuje VS:
- číslo výpisu z pole :28C:
- upraveno automatické zaúčtování
- číslo partnera se nastaví na 137000 + číslo střediska
- v poznámce uvedeno STA a číslo výpisu

2012.04.03a / 12:00
001) UniCredit bank
- doplněno podrobné logování převodu středisek

2012.03.29a / 11:00
001) UniCredit bank
- do číselníku středisek do okna Editace střediska doplněno pole UNICREDIT
pro nastavení střediska pro import z UniCredit Bank
- do pole se nastaví VS 15251xxx odpovídající účetnímu středisku

2012.03.28b / 14:00
001) UniCredit bank
- Hruška / Banka / HRr_UH15 - zaúčtování UniCredit Bank 15251xxx
- automatické zaúčtování
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40
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- doplněno oprávnění:
8798 - Hruška / HRr_UH15 - zaúčtování UniCredit Bank 15251xxx
- Vyberte účet banky pro zaúčtování - nabídne se z účtové osnovy pro účet 221.xxx
- zvolte bankovní účet UniCredit Bank
- do pole Účet nastavte účet 261xxx
- může se brát účet z konfigurace
- účet musí existovat v účtové osnově
- v číselníku středisek musí být defonována střediska pro všechny VS UniCredit Bank 15251xxx
- zaškrtávací pole Zaúčtovat vedle tlačítka funkce zaškrtněte a skutečné zaúčtování
spusťte teprve tehdy, kdy tvar zaúčtování v protokolu je správný a není signalizováno
žádné chybějící středisko k VS UniCredit Bank 15251xxx

22.52 Výkazy
2016.05.09b / 09:00
001) Účetnictví / Sestavy / Výkazy
- do Výkazové sest. 2016+ doplněny obraty za minulý rok
- do účtové osnovy za rok 2015 musí být doplněno nastavení nových 3 polí
- doplněna funkce
Generování - obraty účtů - minulý rok
- správný postup generování Výkazů 2016+ (Generování ručně nespouštějte!):
1) zaškrtněte vlevo nahoře požadované PS/měsíce 01-12/KZ
2) zvolte Měsíc
3) Výkazové sestavy 2016+:
- Výkaz zizku a ztráty - druhové čl./Pln.
nebo
- Rozvaha - plná

2016.05.05c / 18:00
001) Účetnictví / Sestavy / Výkazy
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- upraveny výkazy
- řádek 48
- PASIVA 2 sloupce

2016.05.04a / 19:00
001) Účetnictví / Sestavy / Výkazy
- upraveny oba výkazy

2016.05.03c / 19:00
001) Účetnictví / Sestavy / Výkazy
- doplněny 2 nové aktuální výkazy:
- Výkazové sest. 2016+:
- Výkaz zisku a ztráty - druhové čl./Pln.
- Rozvaha - plná

2016.04.25b / 01:00
001) Účetnictví - Výkazy 2016
- Účtová osnova
- doplněny 3 nové sloupce, obsah lze zadat do polí vpravo nahoře:
- VZAZP2016 ... výkaz zisku a ztráty, druhové členění, v plném rozsahu, 2016+
0, řádek 01 - 56
- RBP2016 ..... rozvaha brutto v plném rozsahu, 2016+
0, řádek 001 - 143
- RKP2016 ..... rozvaha korekce v plném rozsahu, 2016+
- odpovídající pole pro SQL: Int_04, Int_06, Int_07
- hodnota v poli může být i záporná, pokud se obrat na účtu má brát záporně
- pro každý účet v účtové osnově ručně nastavte všechna 3 pole, obdobně jako
původní pole VZAZP, RBP a RKP platná do roku 2015, podle vzoru aktuálních
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výkazů pro rok 2016

2016.04.25b / 01:00
002) Účetnictví / Sestavy / Výkazy
- doplněny výkazy pro rok 2016:
- Výkaz zisku a ztráty, druhové členění, v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty - druhové čl./Pln.
- Rozvaha, v plném rozsahu
Rozvaha - plná
- doplněna oprávnění:
8880 Účetnictví / Sestavy - Výkaz zisku a ztráty - druhové ... 2016
8881 Účetnictví / Sestavy - Rozvaha - plná 2016

Výkazové sestavy 2016
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2015/sb0102-2015.pdf
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/priloha-c-1-rozvaha_4324.pdf
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/priloha-c-2-vzz-druhove-cleneni_4325.pdf
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/priloha-c-3-vzz-ucelove-cleneni_4326.pdf
http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-kpripominkam/132-15-novela-vyhlasky-c-500-2002-sb-o-ucetnictvi-t-8-7-2015.aspx
Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-16-zari-2015-kterou-se-meni-vyhlaska-c5002002-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-5631991-sb-o-ucetnictvi-ve-znenipozdejsich-predpisu-pro-ucetni-jednotky-ktere-jsou-podnikateli-uctujicimi-v-soustave-podvojnehoucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-20715.html
250 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
http://www.ucetni-portal.cz/novela-vyhlasky-c-250-2015-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-500-2002-sb-propodnikatele-818-x.html
Novela vyhlášky č. 250/2015 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.,pro podnikatele

FAQ - 2016 - připravujeme v účetnictví
4) Výkazové sestavy 2016
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http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2015/sb0102-2015.pdf
http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-kpripominkam/132-15-novela-vyhlasky-c-500-2002-sb-o-ucetnictvi-t-8-7-2015.aspx
Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/priloha-c-1-rozvaha_4324.pdf
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/priloha-c-2-vzz-druhove-cleneni_4325.pdf
http://www.ucetni-portal.cz/stahnout/priloha-c-3-vzz-ucelove-cleneni_4326.pdf
http://www.ucetni-portal.cz/novela-vyhlasky-c-250-2015-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-500-2002-sb-propodnikatele-818-x.html
Novela vyhlášky č. 250/2015 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.,pro podnikatele

22.53 Zápočet
2006.02.16b / 12:00
003) Zápočet za partnera / IČO:
- doplněn Tisk
- oprávnění
8335 Zápočet za partnera / IČO

3. Vzájemné zápočty
Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž
prostřednictvím modulu Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro
vzájemné zápočty (např. 395000 Vnitřní zúčtování) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně
započítávaných dokladů až do výše zápočtu. Ke každé takto provedené "platbě" je vytvořen doklad
(většinou tzv. vnitřní doklad, typ dokladu zadáme při zadávání platby do příslušného pole), kde závazek či
pohledávka nejsou proúčtovány proti účtu pokladny nebo běžnému účtu, ale právě proti námi zadanému
"spojovacímu" účtu. Po správně provedeném a zaúčtovaném vzájemném zápočtu budou strany
spojovacího účtu vyrovnané a případný doplatek bude doúčtován na odpovídající stranu pokladny nebo
běžného účtu.

22.54 Zatížení maloobchodu
2019.01.16a / 07:00
002) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu
- pro typ dokladu 438 změněn koeficient z 0.2424 na 0.2537
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2018.04.05a / 13:00
002) Sestavy - Účetnictví - XML - Zatížení maloobchodu
- pouze uživatel 112016
- Volba typu dokladu - 438 - dekády Pekárna
- upraven SQL dle zadání

2013.08.09a / 13:00
001) Zatížení maloobchodu - upraveno

2013.07.31a / 00:00
006) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu
- pro 438 Pekárna použito 24% = 0.1935 koeficient

2013.02.27a / 15:00
01) Účetnictví / Sestavy / XML
- upraveno generování XML dokladu se zatížením maloobchodu pekárny

2013.01.21a / 13:00
001) Účetnictví / XML / Zatížení maloobchodu
- upraven koeficient z DPH v XML pro rok 2013 a další (z konfigurace)

2012.01.26b / 16:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu
- pro typ dokladu 438 - pekárna obrácena znaménka u MD/DAL
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2011.12.30b / 13:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu - pro uživatele 112016
- pro 438 - dekády Pekárna
použit stejný algoritmus jako v uživatelském SQL
SQL 100006 - Vratky či překlasifikace prodejen - pro účetní
a generuje shodný výstup pro zaúčtování jako SQL 100006
pro datumy do 31.12.2011 je použit koeficient 0.0909, od 1.1.2012 koeficient 0.1228,
ten je nutné pro rok 2012 nastavit i v SQL 100006

2011.09.08a / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu
- pro volbu 438 - dekády Pekárna - -139900/-132201/504302 (MD)
se zpracovávají pouze doklady FZ - Zálohová faktura

2011.08.29a / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu
- lze zvolit typ dokladu a zaúčtování:
430 - dekády
436 - dekády
434 - dekády
438 - dekády
439 - dekády

Ostrava - 139900/132201/395112, drogerie 113
Hradec - 139900/132201//395115
Uh. Brod - 139900/132201/395114
Pekárna - -139900/-132201/504302 (MD)
bourárna - 139900/132201/395906

jméno exportního XML souboru do účetnictví je:
SKL_ttt_ZatizeniMO_rrrrmmdd.xml
kde ttt je typ účetního dokladu 430/436/434/438/439
XML soubor je zatím možné zaslat do účtárny e-Mailem, připravujeme doručení
přes novou webovou službu

2011.07.15a / 11:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML
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- pod tlačítkem Generuj XML doplněno zaškrtávací pole HD
při zaškrtnutí je použita agenda skladu HD místo HR

2010.10.11a / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu
- upraveno Generuj XML
- do XML souboru se nedostanou střediska, u kterých neplatí
Základ = Celkem cena bez DPH + Marže
údaje o takovém středisku se zobrazí v hlášení a zaúčtování je nutné provést ručně

2010.06.09a / 17:00
002) Účto / Sestavy / XML - Zatížení maloobchodu
- Generuj XML
- přehozeny strany MD/DAL

2010.05.27a / 00:00
002) Účto / Sestavy / XML - Zatížení maloobchodu
- Generuj XML
Oprávnění: 8232 Účto - XML - Zatížení MO
- je možné definovat typ účetního dokladu a účty pro zaúčtování,
datum OD/DO a generovaný XML soubor
- agenda a rok pro generování se berou z aktuálního přihlášení
- typ dokladu VP a VR
- před generováním se automaticky uzavřou případné neuzavřené doklady
a zobrazí jejich seznam

22.55 Zobrazení stavu účtu
2005.06.30a / 00:00

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2921

2922

ES manas 2022 - Technická dokumentace

020) Zobrazení stavu účtu
- oprávnění 8249
- funkce je dostupná v:
- Řádky účetních dokladů - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu
- Účtová osnova - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu
- dostupné odkudkoliv pomocí Ctrl + F3
- stejná funkce na poli Číslo
- Platby - pole Účet platby - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

22.56 ZP
2002.09.04b / 21:00
02) Poznámky:
- význam pole ZP v účetních tabulkách (závazky/pohledávky):
1 ... saldokontní účet (Saldo=1), závazky 321.xxx nebo 379.xxx
11 ... saldokontní účet (Saldo=1), závazky jiné než 321.xxx nebo 379.xxx
2 ... saldokontní účet (Saldo=2), závazky 311.xxx
12 ... saldokontní účet (Saldo=1), závazky jiné než 311.xxx
99 ... saldokontní účet (Saldo jiné než 1 nebo 2)

23

Zabezpečení

23.1 Akce oprávnění - seznam
1000 [2011.02.10a]
1001 Pořízení dokladu - DD / daňový dobropis
1002 Pořízení dokladu - DL / dodací list
1003 Pořízení dokladu - DP / dodací list na přesun
1004 Pořízení dokladu - DR / dodací list z rozvozu
1005 Pořízení dokladu - DV / daňový vrubopis
1006 Pořízení dokladu - EX / doklad na export
1007 Pořízení dokladu - FA / faktura
1008 Pořízení dokladu - FD / dávková faktura
1009 Pořízení dokladu - FP / proforma faktura
1010 Pořízení dokladu - FR / faktura z rozvozu
1011 Pořízení dokladu - FZ / zálohová faktura
1012 Pořízení dokladu - HO / prodej za hotové
1013 Pořízení dokladu - HR / hotově z rozvozu
1014 Pořízení dokladu - OD / objednávka dodavateli
1015 Pořízení dokladu - OO / objednávka odběratele
1016 Pořízení dokladu - PA / paragon
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1017 Pořízení dokladu - PB / přijatý paragon
1018 Pořízení dokladu - PD / výdajový pokladní doklad
1019 Pořízení dokladu - PE / přijatý doklad z exportu
1020 Pořízení dokladu - PF / přijatá faktura
1021 Pořízení dokladu - PH / přijatý doklad za hotové
1022 Pořízení dokladu - PJ / přijatý zjednodušený daňový doklad
1023 Pořízení dokladu - PL / přijímací list
1024 Pořízení dokladu - PO / doklad o použití
1025 Pořízení dokladu - PQ / příjmový pokladní doklad
1026 Pořízení dokladu - PR / přijatá reklamace
1027 Pořízení dokladu - PV / přijatý daňový vrubopis
1028 Pořízení dokladu - PW / přijatá proforma faktura
1029 Pořízení dokladu - PX / přijímací list z přesunu
1030 Pořízení dokladu - PY / přijatý daňový dobropis
1031 Pořízení dokladu - PZ / přijatá zálohová faktura
1032 Pořízení dokladu - RE / reklamace
1033 Pořízení dokladu - RL / rozvozový list
1034 Pořízení dokladu - VP / doklad na vlastní prodejnu
1035 Pořízení dokladu - ZJ / zjednodušený daňový doklad
1036 Deník dokladů
1037 Oprava zablokovaného dokladu - POZOR ! Nemění nápočty za doklad!
1038 Pořízení dokladu - CA / prodej CASH
;
1044 Objednávka jinému skladu
1047 Číselník zboží
1048 Číselník partnerů
1049 Číselník agend
1050 Číselník agend skladů
1051 Číselník středisek
1052 Číselník PC
1053 Reporty - systémové
1054 Číselník obcí
1055 Měsíční obraty
1056 Týdenní obraty
1057 Číselník aut
1058 Číselník řidičů
1059 Číselník čárkového kódu
1060 Číselník obalů
1061 Seznam akcí oprávnění
1062 Povolení akcí oprávnění
1063 Seznam skupin oprávnění
1064 Číselník skupin zboží
1065 Číselník dodavatelů
;
1069 Reporty - uživatelské
1070 SQL dotazy systémové
1071 SQL dotazy uživatelské
1072 SQL dotaz kombinovaný / SYST
1073 Oprava čárkového kódu
1074 Zrušení čárkového kódu
1075 Číselník dodavatelů - Objednávka
;
1077 Doklady - Tisk
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1078 Doklady
1079 Doklady
1080 Doklady
1081 Doklady
1082 Doklady
1083 Doklady
1084 Doklady

- Nový doklad
- Pohyb obalů
- Nové zboží
- Čárkový kód
- Storno
- Samolepky
- Test doklad x objednávka

;
1087 Import dat - PARTNER
1088 Import dat - ZBO_2
1089 Import dat - AUTO
1090 Import dat - RIDIC
1091 Import dat - BARCODE0
1092 Import dat - SALDO.F5
1093 Import dat - OBALKONT
1094 Import dat - SKUPINY2
1095 Import dat - ZASOBYPC
1096 Import dat - ZASOBYOO
1097 Import dat - ZAKSKL00
1098 Import dat - Doplnění polohy podle PSČ do P200
1099 Import dat - Název zboží do CK
1100 Import dat - Obal2 z CK do ZB
1101 Tisk saldo partner
1102 Tisk saldo IČO
1103 Tisk neplatiči
1104 Tisk neplatiči - dny
1105 Tisk neplatiči - index
;
1107 Měsíční obraty - Graf
;
1114 Partner - Přidat
1115 Partner - Zrušit
1116 Partner - Opravit
1117 Partner - Nákup
1118 Partner - Pohyb
;
1120 Partner - Graf M
1121 Partner - Graf T
1122 Partner - Tisk
1123 INFO Partner - Číselník
1124 INFO Partner - Nákup
1125 INFO Partner - Pohyb
;
1127 INFO Partner - Graf M
1128 INFO Partner - Graf T
1129 INFO Partner - Tisk #2
1130 INFO Partner - Tisk saldo
1131 INFO Partner - Tisk saldo za IČO
1132 INFO Partner - Tisk suma saldo za IČO
;
1136 SQL dotaz - Generuj (Nabídka)
1137 SQL RUN - Sestava
1138 SQL RUN - SQL
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1139 SQL vyber - SQL
1140 SQL vyber - Sestava
1141 Tisk deníku dokladů
;
1146 TISK97 - Tisk
1147 TISK98 - Editace
1148 TISK98 - Tisk
1149 TISK98 - Tisk do souboru
;
1157 Zakladač - Přidat
1158 Zakladač - Zrušit
1159 Zakladač - Opravit
;
1161 Zakladač
1162 Zakladač
1163 Zakladač
1164 Zakladač

- Soubor PS
- Editace pozice - zapiš
- Příjem
- Výdej

;
1167 Zboží - Přidat
1168 Zboží - Zrušit
1169 Zboží - Opravit
1170 Zboží - Nákup
1171 Zboží - Pohyb
;
1173 Zboží - Graf M
1174 Zboží - Graf T
1175 Zboží - Tisk
;
1178 INFO zboží - Číselník
1179 INFO zboží - Nákup
1180 INFO zboží - Pohyb DP
;
1182 INFO zboží - Graf M
1183 INFO zboží - Graf T
1184 INFO zboží - Tisk
1185 INFO zboží - Ceny
1186 Číselník skupin zboží - Objednávka
;
1193 Obalové konto za obal
1194 Zakladač - Příjem na zakladač
1195 Zakladač - Výdej ze zakladače
1196 Zakladač - Zakladač
1197 Shift F9 - Číselník partnerů - Informace o partnerovi
1198 Shift F10 - Číselník zboží - Informace o zboží
;
1200 F11 - INFO
;
1218 Výraz - Kalkulačka
;
1222 Doklady - F8
1223 Doklady - F7
1224 Číselník partnerů - Editace - F2
1225 Zakladač - Editace - F2
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2925

2926

ES manas 2022 - Technická dokumentace

;
1227 Číselník zboží - Editace - F2
1228 INFO Partner - Tisk poznámky
;
1234 Hruška - MO síť
;
1238 Tisk dokladu WIN
1239 Pokladna - vstup po přihlášení
1240 Pokladna - vstup po volbě funkce
;
1255 Dávková fakturace
1256 Bilance K1
;
1258 Agenda
1259 POS - Rozbory
1260 Saldokonto
;
1267 Funkce v číselníku partnerů
1268 Funkce v číselníku zboží
1269 Import diskety + Test / XML
;
1272 Test Z200 x CK00
;
1274 Ctrl+F10 ČK/zboží
1275 Zobrazení zdrojové ceny
;
1277 POS - Vyúčtování pokladny - den
1278 POS - Storna zboží za den
1279 POS - Vyúčtování pokladny - měsíc
1280 POS - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
1281 POS - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
1282 POS - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
1283 POS - OLD - Vyúčtování pokladny - den
1284 POS - OLD - Vyúčtování pokladny - měsíc
1285 POS - OLD - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
1286 POS - OLD - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
1287 POS - OLD - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
1288 POS - Vyúčtování pokladny - den + Storna zboží za den
1289 POS - Storna stravenek za den
1290 POS - Storna lahví za den
1291 POS - Zboží s nulovým DPH
1292 POS - Nejprodávanější zboží
1293 POS - INFO z ČK
1294 POS - Otevření šuplíku
1295 POS - Odměny - Měsíc
;
1297 ÚČTO - Obraty MD/DAL - Doklady
;
1299 ÚČTO - Nevyrovnané doklady
1300 ÚČTO - Neuzavřené doklady
1301 Graf 01 - P / Číslo
1302 Graf 02 - P / Skupina
1303 Graf 03 - IČO / P
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1304 Graf 04 - P / Obec
1305 Graf 05 - P / Okres
1306 Graf 06 - P / Kraj
1307 Graf 07 - P / Celek
1308 Graf 08 - P / Celek EU
1309 Graf 09 - P / Čtverec 10
1310 Graf 10 - P / Čtverec 25
1311 Graf 11 - P / Čtverec 50
1312 Graf 12 - P / Čtverec 100
1313 Graf 13 - Vlastní prodejna
1314 Graf 14 - P / Typ ceny
1315 Graf 15 - P / Cenová skupina
1316 Graf 16 - Z / Číslo
1317 Graf 17 - Z / Skupina
1318 Graf 18 - Obal
1319 Graf 19 - Z/Hmotnost
1320 Graf 20 - Z/Prodejní cena
1321 Graf 21 - Marže
1322 Graf 22 - Marže 1323 ÚČTO - Test účto
1324 Graf 24 - Marže 10
1325 ÚČTO - Sestavy
1326 Graf 26 - Z/Cenová skupina
1327 Graf 27 - Z/Jakost
1328 Graf 28 - DPH
1329 Graf 29 - Druh dokladu
1330 Graf 30 - Soupis
1331 Graf 31 - RL
1332 Graf 32 - Pořizovač
1333 Graf 33 - Vychystávač
1334 Graf 34 - Skladník
1335 Graf 35 - Expedient
1336 Graf 36 - Řidič
1337 Graf 37 - Dealer
1338 Graf 38 - Uživatel
1339 Graf 39 - Auto
1340 Graf 40 - Scaner
1341 Graf 41 - Dispečer
1342 Graf 42 - Přepisovač
1343 ÚČTO - Účtová osnova vzorová 2003
1344 ÚČTO - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
1345 ÚČTO - Filtr řádků účetních dokladů - složený
1346 Graf 46 - Den v týdnu
1347 ÚČTO - JU - Účetní doklady
1348 Graf 48 - Závozník
1349 Graf 49 - Admin
1350 Graf 50 - Vedoucí
1351 Graf 51 - Transfer
1352 Graf 52 - PC
1353 ÚČTO - JU - Saldokontní doklady
1354 ÚČTO - JU - Účtová osnova
1355 Graf 55 - Den
1356 Graf 56 - Způsob pořízení
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1357 Graf 57 - Celkem
1358 ÚČTO - JU - Účtová osnova vzorová
1359 Graf 59 - P / Číslo / Drogerie
1362 ÚČTO - JU - Číselník typů dokladů
1363 ÚČTO - JU - Číselník středisek
1364 ÚČTO - JU - Číselník zakázek
1365 ÚČTO - JU - Číselník DPH - základy
1366 ÚČTO - JU - Číselník DPH - 343.xxx
1367 ÚČTO - JU - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý
1368 ÚČTO - JU - Filtr řádků účetních dokladů - složený
1369 MAJET - Majetek
1370 POS - změna zaškrtnutí pole DPC
1371 POS - Přepočítej DPC
1372 POS - Přepočítej marže
1373 POS - Zapiš do číselníku zboží
1374 POS - Zapiš do cenovky / vše
1375 MAJET - Drobný majetek
1376 MAJET - Drobný majetek od roku 2002
1377 MAJET - Číselník druhů majetku
1378 MAJET - Číselník osob
1379 MAJET - Číselník umístění
1380 MAJET - Generování odpisů
1381 MAJET - Oprávky - účetní
1382 MAJET - Oprávky - daňové
1383 MAJET - Podklady pro zaúčtování
1384 CELNICE - Zjednodušené celní prohlášení v dovozu
1385 CELNICE - TCP
;
1388 FTP server - Start
1389 FTP server - Stop
1390 Proxy server - Start
1391 Proxy server - Stop
1392 WWW server - Start
1393 WWW server - Stop
1394 PING
1395 Data
1396 SQL dotaz kombinovaný / Uživ
1397 SQL dotaz kombinovaný / Syst / Účto
1398 SQL dotaz kombinovaný / Uživ / Účto
1399 SQL dotaz - výběr / Syst
1400 SQL dotaz - výběr / Uživ
1401 Graf 101 - Prodej Kč
1402 Graf 102 - Marže %
1403 Graf 103 - Zisk Kč
1404 Graf 104 - Nákup Kč
1405 Graf 105 - Prodej MJ
1406 Graf 106 - Nákup MJ
1407 Graf 107 - Zatížení Kč
1408 Graf 108 - Průměrná nákupní cena
1409 Graf 109 - Průměrná prodejní cena
1410 Graf 110 - Zásoba (změna) MJ
1411 Graf 111 - Zásoba (změna) Kč
1412 INFO plocha - Skryj
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1413 INFO plocha - Zobraz
;
1415 Hruška s.r.o.
;
1464 Přehled zakázek XX-XXXX-XX-XXX
1465 Nedokončená výroba XX-XXXX-XX-XXX
1466 Nedokončená výroba XX-XXXX-XX-XXX #2
;
1472 Tisk - Číselník agend
1473 Tisk - Číselník agend skladů
1474 ASCII1 - SQL
1475 ASCII1 - Generuj
1476 ASCII1 - Nuluj
;
1501 Graf 201 - Nápočet / Prodej Kč
;
1503 Graf 203 - Nápočet
1504 Graf 204 - Nápočet
1505 Graf 205 - Nápočet
1506 Graf 206 - Nápočet
1507 Graf 207 - Nápočet

/
/
/
/
/

Zisk Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč

;
1511 CELN1 - Generuj soubor *.ZZD
;
1513 CELN2 - Generuj soubor *.TPP
;
1515 Číselník čárkového kódu - Tisk
1516 Nulování zboží s nulovou cenou 2 (DPC)
1517 Rušení ČK bez Z
1518 Uzavření dokladů
1519 Nuluj zboží
1520 Nulování - Stav před inventurou
1521 Nulování - Stav po inventuře
1522 Tisk - Stav před inventurou
1523 Tisk - Stav po inventuře
1524 Tisk - Stav - aktuální - zboží
1525 Aktuální zásoby -> Stav před inventurou
1526 Stav po inventuře -> Aktuální zásoby
1527 Tisk - Inventurní rozdíly
1528 Aktuální zásoby -> Stav po inventuře
1529 Proforma faktury [FP] -> stav po inventuře
1530 Stav po inventuře -> Přičtení k aktuálním zásobám
1531 Váhy
1532 Hledej zboží bez obratu OD-DO
1533 Zruš zboží bez obratu OD-DO
1534 Číselník dodavatelů - Tisk
;
1536 Doklad - SQL/Sy
1537 Doklad - SQL/Už
1538 Doklad - Poznámka
1539 Doklad - Import OM
1540 Doklad - Celkem
1541 Doklad - Nuluj cenovky
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1542 Cenovky - SQL/Sy
1543 Cenovky - SQL/Už
;
1549 Oprava databáze NEW / účto
;
1579 Import *.PS
;
1600 Generuj dávkové faktury
1601 Graf 301 - T / Prodej Kč
1602 Graf 302 - T / Marže %
1603 Graf 303 - T / Zisk Kč
1604 Graf 304 - T / Nákup Kč
1605 Graf 305 - T / Prodej MJ
1606 Graf 306 - T / Nákup MJ
1607 Graf 307 - T / Zatížení Kč
1608 Graf 308 - T / Průměrná nákupní cena
1609 Graf 309 - T / Průměrná prodejní cena
1610 Graf 310 - T / Zásoba (změna) MJ
1611 Graf 311 - T / Zásoba (změna) Kč
1612 FAK - Tisk DOB
1613 FAK - Tisk FAK
1614 FAK - Tisk DF/D
1615 FAK - Tisk DF/F
1616 FTP
;
1634 MO síť Hruška - Výběr
1635 MO síť Hruška - Generuj
1636 MO síť Hruška - Celkem dokladů (za rok)
1637 MO síť Hruška - Celkem řádků (za období)
1638 MO síť Hruška - Seznam partnerů 5+6
1639 MO síť Hruška - Seznam zboží s dodavatelem / -skupinou
1640 MO síť Hruška - Seznam zboží za dodavatele / -skupinu
1641 MO síť Hruška - Přehled odberů za dodavatele / -skupinu (řádky)
1642 MO síť Hruška - Doplnění posledního dodavat. z měsíčních obratů
1643 MO síť Hruška - Přehled odběrů za dodavatele / -skupinu za Q
1644 MO síť Hruška - Přehled odběrů za vybrané dodavatele
1645 MO síť Hruška - Přehled obratů za vybrané dodavatele
1646 MO síť Hruška - Přehled obratů za vybrané dodavatele + kontrola
1647 HRr_UH15 - Zaúčtování MO/GPC
1648 HRr_UH15 - Zaúčtování MO/VYP
1649 HRr_UH15 - Zaúčtování mezd - ručně
1650 SALDOF5P
1651 Závazky k 31.12.2001
1652 Pohledávky k 31.12.2001
1653 Závazky k 31.12.2002
1654 Pohledávky k 31.12.2002
1655 Závazky k 31.12.2003
1656 Pohledávky k 31.12.2003
1657 Tisk saldokonta
1658 Saldo DNY
1659 Informace - Tisk
1660 Použít cestu - ARCHIV
1661 Použít cestu - DATA
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1662 Použít cestu - FF2
1663 Použít cestu - HTML
1664 Použít cestu - LOG
1665 Použít cestu - TEMP
1666 Použít cestu - TISK
1667 Použít cestu - WWW
1668 Použít cestu - MIS97
1669 Použít cestu - FTP
1670 Font - Text
1671 Font - Edit
1672 Font - Grid
1673 Font - Memo
1674 Font - Combo
1675 Font - List
1676 Font - DBCheck
1677 Font - DateTime
1678 Font pro tisk
1679 Font pro předtisk
1680 Test účto
;
1690 K1 - Další 1
1691 K1 - Další 2
1692 K1 - Předchozí 2
1693 K1 - Další 3
1694 K1 - Předchozí 3
1695 K1 - Tisk ZZ
1696 K1 - Tisk OZ
1697 K1 - Tisk MSG
1698 K1 - Předchozí 4
1699 K1 - Tisk
1700 MAJET - Nový majetek
1701 Graf 401 - T / Nápočet / Prodej Kč
1702 MAJET - Oprava majetku
1703 Graf 403 - T / Nápočet / Zisk Kč
1704 Graf 404 - T / Nápočet / Nákup Kč
1705 Graf 405 - T / Nápočet / Prodej MJ
1706 Graf 406 - T / Nápočet / Nákup MJ
1707 Graf 407 - T / Nápočet / Zatížení Kč
1708 MAJET - Uložit
;
1710 MAJET - Tisk majetku
;
1714 MIS97 - Celý seznam
1715 MIS97 - Hledej
1716 MIS97 - Vymaž hledání
1717 MIS97 - Zrušit seznam
1718 MIS97 - Přidat jako kategorii
1719 MIS97 - Přidat jako podkategorii
1720 MIS97 - Celý seznam
1721 MIS97 - Hledej
1722 MIS97 - Vymaž hledání
1723 MIS97 - Nadpis jako kategorii
1724 MIS97 - Nadpis jako podkategorii
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1725 MO00 Graf
1726 Tisk číselníku obalů
1727 Pohyby za den
1728 Stav ke dni
1729 P - Nezapisuj
1730 P - Hledej obec
1731 P - Graf A
1732 P - Graf M
1733 P - Graf P
1734 P - Tisk
1735 P - Tisk #2
1736 PAF5 - Tisk
;
1738 PAF5 - Saldokonto
1739 PAF5 - Saldo za IČO
1740 PAF5 - ÚČTO - doklady - neuhrazeno
1741 PAF5 - ÚČTO - doklady - neuhrazeno - minulý rok
1742 Tisk číselníku PC
1743 Tisk POS - Paragon Pokladna
1744 POS - Rozbory
1745 POS - Rozbory - 18 - Klub - Vyúčtování pokladny - Den
1746 POS - Rozbory - 19 - Klub - Vyúčtování pokladny - Den+Storna
1747 POS - Rozbory - 20 - Klub - Vyúčtování pokladny - Měsíc
1748 POS - Rozbory - 21 - Klub - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
1749 POS - Rozbory - 22 - Klub - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
1750 POS - Rozbory - 23 - Klub - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
1751 POS - Rozbory - 24 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - Den
1752 POS - Rozbory - 25 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - Den+Storna
1753 POS - Rozbory - 26 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - Měsíc
1754 POS - Rozbory - 27 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
1755 POS - Rozbory - 28 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
1756 POS - Rozbory - 29 - NEW Klub - Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
1757 POS - Rozbory - 30 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - Den
1758 POS - Rozbory - 31 - NEW Klub2- Vyúčtování pokladny - Den+Storna
1759 POS - Rozbory - 32 - NEW Klub 2 - Vyúčtování pokladny - Měsíc
1760 POS - Rozbory - 33 - NEW Klub 2- Vyúčtování pokladny - 1. dekáda
1761 POS - Rozbory - 34 - NEW Klub 2- Vyúčtování pokladny - 2. dekáda
1762 POS - Rozbory - 35 - NEW Klub 2- Vyúčtování pokladny - 3. dekáda
;
1765 PUH00 - Nový doklad
1766 PUH00 - Oprava hlavicky
1767 PUH00 - Filtr dokladů / vypnout
1768 PUH00 - Filtr složený
1769 PUH00 - Uložit Memo doklad
1770 PUR01 - Tisk
1771 PUR01 - Uložit Memo řádek
1772 Pohyby - 1
1773 Pohyby - 2
1774 Pohyby - 3
1775 Pohyby - 4
1776 Pohyby - 5
1777 Pohyby - 6
1778 Pohyby - 7
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1779 Pohyby
1780 Pohyby
1781 Pohyby
1782 Pohyby
1783 Pohyby

-8
-9
- 10
- 11
- 12

;
1799 Tisk číselníku řidičů
;
1801 Graf 501 - T / Dny / Prodej Kč
1802 Graf 502 - T / Dny / Marže %
1803 Graf 503 - T / Dny / Zisk Kč
1804 Graf 504 - T / Dny / Nákup Kč
1805 Graf 505 - T / Dny / Prodej MJ
1806 Graf 506 - T / Dny / Nákup MJ
1807 Graf 507 - T / Dny / Zatížení Kč
1808 Graf 508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena
1809 Graf 509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena
1810 Graf 510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ
1811 Graf 511 - T / Dny / Zásoba (změna) Kč
1812 Saldo - Závazky k datu
1813 Saldo - Pohledávky k datu
1814 Saldo - Saldo DNY
1815 Saldo - Tisk
;
1818 Tisk číselníku středisek
1819 SQLFE1 - SQL
;
1821 SQLFE1 - Export #2
1822 SQLFE1 - Report #1
1823 SQLFE1 - Report #2
;
1825 SQLFE1 1826 SQLFE1 1827 SQLFE1 1828 SQLFEU -

Export #2
Report #1
Report #2
SQL

;
1830 SQLFEU - Export #2
1831 SQLFEU - Report #1
1832 SQLFEU - Report #2
;
1834 SQLFEU - Export #2
1835 SQLFEU - Report #1
1836 SQLFEU - Report #2
1837 Tisk - Tisk
;
1839 Tisk - Export #2
1840 Tisk97 - Tisk #2
1841 Tisk98 - Hledej
1842 Tisk98 - Další
1843 UBANI - Import *.VYP
1844 UBANI - Import *.GPC
1845 UBANI - Automatické zaúčtování
1846 UBANI - Automatické zaúčtování dobropisů
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1847 UBANI - Vyhledat
1848 UBANO - KBHRUSKA.TXT
1849 UBANO - Suma úhrad
1850 UCTDF - Výběr deníku
1851 UCTDF - Změna typu dokladu
1852 UCTDF - Import
1853 UDP - Test
1854 UDP - Odeslat
1855 UDPH2 - Tisk
1856 UHFIL - Zapni filtr - Filtr
1857 UHFIL - Vypni filtr - Filtr
1858 UHFIL - Zapni filtr - Celé číslo
1859 UHFIL - Vypni filtr - Celé číslo
1860 UHFIL - Zapni filtr - Reálné číslo
1861 UHFIL - Vypni filtr - Reálné číslo
1862 UHFIL - Zapni filtr - Řetězec
1863 UHFIL - Vypni filtr - Řetězec
1864 UHFIL2 - Zapni filtr - Filtr
1865 UHFIL2 - Vypni filtr - Filtr
1866 UHFIL2 - Zapni filtr - Celé číslo
1867 UHFIL2 - Vypni filtr - Celé číslo
1868 UHFIL2 - Zapni filtr - Reálné číslo
1869 UHFIL2 - Vypni filtr - Reálné číslo
1870 UHFIL2 - Zapni filtr - Řetězec
1871 UHFIL2 - Vypni filtr - Řetězec
1872 UIMP - Účtová osnova [O]
1873 UIMP - Číselník středisek [S]
1874 UIMP - Číselník zakázek [Z]
1875 UIMP - Číselník typů dokladů [Q]
1876 UIMP - PDU [8]
1877 UIMP - PDU - minulý rok [Y]
;
1879 UIMP - Číselník partnerů
1880 UIMP - Číselník druhů majetku [1]
1881 UIMP - Číselník osob [3]
1882 UIMP - Číselník umístění [4]
1883 UIMP - Majetek [E]
1884 UIMP - Drobný majetek [2]
1885 UIMP - JDU / Saldokontní doklady [X]
1886 UIMP - JDU / Saldokontní doklady - minulý rok [Y/X]
;
1901 Graf 601 - T / Dny / Nápočet / Prodej Kč
;
1903 Graf 603 - T /
1904 Graf 604 - T /
1905 Graf 605 - T /
1906 Graf 606 - T /
1907 Graf 607 - T /

Dny
Dny
Dny
Dny
Dny

/
/
/
/
/

Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet
Nápočet

/
/
/
/
/

Zisk Kč
Nákup Kč
Prodej MJ
Nákup MJ
Zatížení Kč

;
1916 Tisk účtové osnovy
1917 Tisk číselníku typů účetních dokladů
;
1926 URRA - Filtr řádků / vypnut
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1927 URRA - Tisk
1928 URRA2 - Přidej filtr
1929 URRA2 - Zruš filtr
1930 URRA2 - Tisk
1931 URRA3 - Přidej filtr
1932 URRA3 - Zruš filtr
1933 URRA3 - Tisk
1934 Tisk číselníku středisek
1935 USEST - Bilanční sestavy - Generování
1936 USEST - Bilanční sestavy - Předvaha
1937 USEST - Bilanční sestavy - Rozvaha
1938 USEST - Bilanční sestavy - Výsledovka
1939 USEST - DPH - Podklady pro přiznání DPH / EU
1940 USEST - DPH - Kontrolní sestava DPH - Doklady / EU
1941 USEST - DPH - Test DPH / EU
1942 USEST - Deník - Účetní deník
1943 USEST - Hlavní kniha synt. - HK - syntetika/součty
1944 USEST - Hlavní kniha synt. - Rozvaha
1945 USEST - Hlavní kniha synt. - Výsledovka
1946 USEST - Hlavní kniha synt. - Označit střediska
;
1948 USEST - Hlavní kniha anal. - HK - analytika/položky
;
1950 USEST - Výkazy - Generování - Obraty účtů
1951 USEST - Výkazy - Generování - Předvaha
1952 USEST - Výkazy - Generování - Rozvaha
1953 USEST - Výkazy - Generování - Výsledovka
1954 USEST - Výkazové sestavy 2002 - VZAZ/Pln.
1955 USEST - Výkazové sestavy 2002 - Rozvaha/Pln.
1956 USEST - Výkazové sestavy 2002 - VZAZ/Zj.
1957 USEST - Výkazové sestavy 2002 - Rozvaha/Zj.
1958 USEST - Výkazové sestavy 2003 - VZAZ/druh.čl./Pln. / 2004
1959 USEST - Výkazové sestavy 2003 - VZAZ/účel.čl./Pln. / 2004
1960 USEST - Výkazové sestavy 2003 - VZAZ/druh.čl./Zj. / 2004
;
1962 USEST - Výkazové sestavy 2003 - Rozvaha - plná / 2004
1963 USEST - Výkazové sestavy 2003 - Rozvaha - zjednodušená / 2004
1964 UTEST - Test UR11 x UH11
1965 UTEST - Test UR12 x UH12
1966 UTEST - Doplnění saldo UR11 + UH11
1967 UTEST - Doplnění saldo UR12 + UH12
;
1969 Tisk číselníku uživatelů
;
1971 ZB04E2 - Přepočítej DPC
1972 ZB04E2 - Přepočítej marži
1973 ZB04E2 - Přidej
1974 ZB04T - Tisk
1975 ZB04T - Tisk #2
1976 Číselník skupin zboží - Tisk
;
1981 Datový sklad
1982 Číselník
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;
2005 ÚČTO - Účetní doklady
2006 ÚČTO - Účetní doklady minulých let
2007 ÚČTO - Platby (Import z banky / hotovost)
;
2010 ÚČTO - Úhrady (Export do banky)
2011 ÚČTO - Saldokonto - Závazky
2012 ÚČTO - Saldokonto - Pohledávky
;
2016 ÚČTO - SALDO.F5
;
2034 ÚČTO - Import deníku dokladů
;
2036 ÚČTO - Účtová osnova
2037 ÚČTO - Číselník typů dokladů
2038 ÚČTO - Číselník středisek
2039 ÚČTO - Číselník zakázek
2040 ÚČTO - Číselník DPH - základy
2041 ÚČTO - Číselník DPH 343.xxx
2042 ÚČTO - Účtová osnova vzorová 2002
;
2047 ÚČTO - Import dat z MIS97
;
2061 SKLAD - Přefakturace
2062 SKLAD - Objednávka odběratele MLÉČKA
2063 ÚČTO - Zablokování vět
2064 ÚČTO - Odblokování vět
2065 SKLAD - Faktura - Franšíza
2066 SKLAD - Faktura - Účetní
2067 SKLAD - Faktura - Přefakturace
;
2069 Datový sklad #1
2070 Datový sklad #2
2071 Datový sklad #3
2072 Datový sklad #4
2073 Datový sklad #5
2074 Datový sklad #6
2075 Datový sklad #7
2076 Datový sklad #8
2077 Tisk - Uložení do datového skladu
2078 Kontrolní sestava DPH - typ DPH / EU
2079 JU - Platby
2080 JU - Saldokonto
2081 JU - Sestavy
2082 JU - Úhrady
2083 PU - Kontrolní sestava DPH - typ dokladu - součty / EU
2084 PU - Saldokonto / Pohledávky - Tisk
2085 PU - Saldokonto / Závazky - Tisk
2086 Hruška - Doplň saldo HR3_UH11
2087 Hruška - Doplň saldo HR3_UH12
2088 Hruška - Doplň saldo HR3_UR11
2089 Hruška - Doplň saldo HR3_UR12
2090 Hruška - Export BlobMemo -> c:\P200BM.TXT
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2091 Hruška - Import c:\P200BM.TXT -> BlobMemo
2092 Hruška - Doplnění
2093 Saldo - Vyrovnání malých závazků
2094 Saldo - Vyrovnání malých pohledávek
2095 Saldo - Doplň saldo UH11 - hlavičky aktuální rok
2096 Saldo - Doplň saldo UH12 - hlavičky minulý rok
2097 Saldo - Doplň saldo UR11 - řádky aktuální rok
2098 Saldo - Doplň saldo UR12 - řádky minulý rok
;
2101 MAJ - Zrušení majetku
2102 Import diskety/USB od zvoleného dodavatele / XML
2103 Test zboží x skupiny zboží
2104 Test partneři x skupiny zboží (DPC)
2105 Test zboží x čárkový kód
2106 Rozbor rozvozu
2107 ÚČTO - Zrušení posledního účetního dokladu
2108 ÚČTO - Změna hlavičky - Castka
2109 ÚČTO - Změna hlavičky - Neuhrazeno
2110 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_01
2111 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_02
2112 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_03
2113 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_04
2114 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_05
2115 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_06
2116 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_07
2117 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_08
2118 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_09
2119 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_10
2120 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_11
2121 ÚČTO - Změna hlavičky - ZaplacenoCastka_12
2122 ÚČTO - Opakované platby
2123 ÚČTO - Opakované platby - Doklady
2124 ÚČTO - Opakované platby - Analýza
2125 ÚČTO - Opakované platby - Generování
2126 POS - 36 - Přehled prodeje zboží podle skupin za aktuální měsíc/DATUM
2127 POS - 37 - Přehled prodeje zboží podle ČK za aktuální měsíc
2128 POS - 38 - Vyhodnocení prodejní AKCE
2129 AKCE
2130 AKCE - Tisk zboží v akci
2131 AKCE - Vynulování zboží v AKCI
2132 AKCE - Přidej zboží v akci
2133 AKCE - Vyhodnocení akce
2134 AKCE - Lokální akční cena
2135 ÚČTO - HP - Hromadný příkaz k úhradě
2136 ÚČTO - Tisk hlavičky účetního dokladu
2137 ÚČTO - Zápočet za partnera
2138 ÚČTO - Zápočet za IČO
2139 ÚČTO - Zápočet - generování
;
2141 Export dokladu po tisku na disketu
2142 Export dokladu po tisku na USB
2143 Přímý export dokladu na disketu
2144 Přímý export dokladu na USB
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2937

2938

ES manas 2022 - Technická dokumentace

2145 INFO/P - Graf M/o
2146 INFO/P - Graf T/o
2147 INFO/Z - Graf M/o
2148 INFO/Z - Graf T/o
2149 P - Graf M/o
2150 P - Graf T/o
2151 Z - Graf M/o
2152 Z - Graf T/o
2153 Sklad / Import dokladu
;
2155 POS / Inventura
2156 Hruška/INV/Z - Zpracuj K1
2157 Hruška/INV/Z - Zpracuj PF
2158 Hruška/INV/Z - Zpracuj ZA
2159 Hruška/INV/Z - Generuj - množství
2160 Hruška/INV/Z - Tisk - zápočet přebytků
2161 Hruška/INV/Z - Tisk - manka
2162 Hruška/INV/Z - Tisk - obaly
2163 Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem
;
2168 Tisk98 - Odeslání sestavy E-mailem
2169 SALDO - Převod z roku
2170 UCTO - maloobchod přeúčtování
;
3001 MZDY - uživatel
;
3006 MZDY - Tisk
;
3008 MZDY
3009 MZDY
3010 MZDY
3011 MZDY

- Tisk složek mezd
- Tisk karty zaměstnance
- Sestava v kartě zaměstnance / 2004
- Výpočet mzdy v kartě zaměstnance

3013 MZDY
3014 MZDY
3015 MZDY
3016 MZDY
3017 MZDY
3018 MZDY
3019 MZDY
3020 MZDY
3021 MZDY
3022 MZDY
3023 MZDY
3024 MZDY
3025 MZDY
3026 MZDY
3027 MZDY
3028 MZDY
3029 MZDY
3030 MZDY
3031 MZDY
3032 MZDY

- F2 (nezapisuj) v kartě zaměstnance
- Poznámka v kartě zaměstnance
- Tisk složky mzdy
- F2 (nezapisuj) v složce mzdy
- Tisk trvalé složky mzdy
- F2 (nezapisuj) trvalé složky mzdy
- Tisk rodinný příslušník
- F2 (nezapisuj) rodinný příslušník
- Složky mzdy - Nová
- Složky mzdy - Opravit
- Složky mzdy - Zrušit
- Zaměstnanci - Nový
- Zaměstnanci - Opravit
- Zaměstnanci - Zrušit
- Zaměstnanci - Výpočet mzdy
- Zaměstnanci - Mzdový list / 2004
- Zaměstnanci - Rodinní příslušníci
- Zaměstnanci - Trvalé složky mzdy
- Zaměstnanci - Složky mzdy
- Zaměstnanci

;
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3033 MZDY - Nový zaměstnanec
;
3035 MZDY - Číselník složek mezd
;
3037 MZDY - Doplnění DNP
;
3040 MZDY - Výpočet mzdy pro všechny zaměstnance
3041 MZDY - Mzdové lístky
3042 MZDY - Tisk vypočítaných mezd
3043 MZDY - Tisk logového souboru
3044 MZDY - Tisk KBHRUSKA.TXT
3045 MZDY - Tisk - výplatní listina
3046 MZDY - ALIANZ
3047 MZDY - Rekapitulace
3048 MZDY - Rekapitulace středisková
3049 MZDY - Test - Výpočet - Daň ze mzdy
3050 MZDY - Test - Výpočet - ZP
3051 MZDY - Test - Výpočet - SP
3052 MZDY - Test - Zaokrouhlení
3053 MZDY - Test - Výpočet - nemocenská
3054 MZDY - Test - Výčetka platidel
3055 MZDY - Sestava - generování + tisk / 2004
3056 MZDY - Sestava - tisk
3057 MZDY - Sestava - protokol
3058 MZDY - Tisk 2/str.
3059 MZDY Převod dat do následujícího měsíce
3060 MZDY Import dat měsíce do datového skladu
3061 Sklad Datový sklad
3062 Sklad Datový sklad - Vybrat
3063 Sklad Import dat měsíce do datového skladu
3064 MZDY Převod dat do následujícího roku
3065 UCTO Import deníku dokladů 2
3066 UCTO Změna typu dokladu
3067 UCTO Výběr deníku
3068 UCTO Výběr deníku
;
3101 MZDY
3102 MZDY
3103 MZDY
3104 MZDY
3105 MZDY
3106 MZDY
3107 MZDY
3108 MZDY
3109 MZDY
3110 MZDY
3111 MZDY
3112 MZDY
3113 MZDY
3114 MZDY
3115 MZDY
3116 MZDY
3117 MZDY

- Sestava 101 - Generování + Tisk
- Sestava 102 - Generování + Tisk
- Sestava 103 - Generování + Tisk
- Sestava 104 - Generování + Tisk
- Sestava 105 - Generování + Tisk
- Sestava 106 - Generování + Tisk
- Sestava 107 - Generování + Tisk
- Sestava 108 - Generování + Tisk
- Sestava 109 - Generování + Tisk
- Sestava 110 - Generování + Tisk
- Sestava 111 - Generování + Tisk
- Sestava 112 - Generování + Tisk
- Sestava 113 - Generování + Tisk
- Sestava 114 - Generování + Tisk
- Sestava 115 - Generování + Tisk
- Sestava 116 - Generování + Tisk
- Sestava 117 - Generování + Tisk
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3118 MZDY
3119 MZDY
3120 MZDY
3121 MZDY
3122 MZDY
3123 MZDY
3124 MZDY
3125 MZDY
3126 MZDY
3127 MZDY
3128 MZDY
3129 MZDY
3130 MZDY
3131 MZDY
3132 MZDY
3133 MZDY
3134 MZDY
3135 MZDY
3136 MZDY
3137 MZDY
3138 MZDY
3139 MZDY
3140 MZDY
3141 MZDY
3142 MZDY
3143 MZDY
3144 MZDY
3145 MZDY
3146 MZDY
3147 MZDY
3148 MZDY
3149 MZDY
3150 MZDY
3151 MZDY
3152 MZDY
3153 MZDY
3154 MZDY
3155 MZDY
3156 MZDY
3157 MZDY
3158 MZDY
3159 MZDY
3160 MZDY
3161 MZDY
3162 MZDY
3163 MZDY
3164 MZDY
3165 MZDY
3166 MZDY
3167 MZDY
3168 MZDY
3169 MZDY
3170 MZDY

- Sestava 118 - Generování + Tisk
- Sestava 119 - Generování + Tisk
- Sestava 120 - Generování + Tisk
- Sestava 121 - Generování + Tisk
- Sestava 122 - Generování + Tisk
- Sestava 123 - Generování + Tisk
- Sestava 124 - Generování + Tisk
- Sestava 125 - Generování + Tisk
- Sestava 126 - Generování + Tisk
- Sestava 127 - Generování + Tisk
- Sestava 128 - Generování + Tisk
- Sestava 129 - Generování + Tisk
- Sestava 130 - Generování + Tisk
- Sestava 131 - Generování + Tisk
- Sestava 132 - Generování + Tisk
- Sestava 133 - Generování + Tisk
- Sestava 134 - Generování + Tisk
- Sestava 135 - Generování + Tisk
- Sestava 136 - Generování + Tisk
- Sestava 137 - Generování + Tisk
- Sestava 138 - Generování + Tisk
- Sestava 139 - Generování + Tisk
- Sestava 140 - Generování + Tisk
- Sestava 141 - Generování + Tisk
- Sestava 142 - Generování + Tisk
- Sestava 143 - Generování + Tisk
- Sestava 144 - Generování + Tisk
- Sestava 145 - Generování + Tisk
- Sestava 146 - Generování + Tisk
- Sestava 147 - Generování + Tisk
- Sestava 148 - Generování + Tisk
- Sestava 149 - Generování + Tisk
- Sestava 150 - Generování + Tisk
- Sestava 151 - Generování + Tisk
- Sestava 152 - Generování + Tisk
- Sestava 153 - Generování + Tisk
- Sestava 154 - Generování + Tisk
- Sestava 155 - Generování + Tisk
- Sestava 156 - Generování + Tisk
- Sestava 157 - Generování + Tisk
- Sestava 158 - Generování + Tisk
- Sestava 159 - Generování + Tisk
- Sestava 160 - Generování + Tisk
- Sestava 161 - Generování + Tisk
- Sestava 162 - Generování + Tisk
- Sestava 163 - Generování + Tisk
- Sestava 164 - Generování + Tisk
- Sestava 165 - Generování + Tisk
- Sestava 166 - Generování + Tisk
- Sestava 167 - Generování + Tisk
- Sestava 168 - Generování + Tisk
- Sestava 169 - Generování + Tisk
- Sestava 170 - Generování + Tisk
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3171 MZDY
3172 MZDY
3173 MZDY
3174 MZDY
3175 MZDY
3176 MZDY
3177 MZDY
3178 MZDY
3179 MZDY
3180 MZDY
3181 MZDY
3182 MZDY
3183 MZDY
3184 MZDY
3185 MZDY
3186 MZDY
3187 MZDY
3188 MZDY
3189 MZDY
3190 MZDY
3191 MZDY
3192 MZDY
3193 MZDY
3194 MZDY
3195 MZDY
3196 MZDY
3197 MZDY
3198 MZDY
3199 MZDY
3200 MZDY
3201 MZDY
3202 MZDY
3203 MZDY
3204 MZDY
3205 MZDY
3206 MZDY
3207 MZDY
3208 MZDY
3209 MZDY
3210 MZDY
3211 MZDY
3212 MZDY
3213 MZDY

- Sestava 171 - Generování + Tisk
- Sestava 172 - Generování + Tisk
- Sestava 173 - Generování + Tisk
- Sestava 174 - Generování + Tisk
- Sestava 175 - Generování + Tisk
- Sestava 176 - Generování + Tisk
- Sestava 177 - Generování + Tisk
- Sestava 178 - Generování + Tisk
- Sestava 179 - Generování + Tisk
- Sestava 180 - Generování + Tisk
- Sestava 181 - Generování + Tisk
- Sestava 182 - Generování + Tisk
- Sestava 183 - Generování + Tisk
- Sestava 184 - Generování + Tisk
- Sestava 185 - Generování + Tisk
- Sestava 186 - Generování + Tisk
- Sestava 187 - Generování + Tisk
- Sestava 188 - Generování + Tisk
- Sestava 189 - Generování + Tisk
- Sestava 190 - Generování + Tisk
- Sestava 191 - Generování + Tisk
- Sestava 192 - Generování + Tisk
- Sestava 193 - Generování + Tisk
- Sestava 194 - Generování + Tisk
- Sestava 195 - Generování + Tisk
- Sestava 196 - Generování + Tisk
- Sestava 197 - Generování + Tisk
- Sestava 198 - Generování + Tisk
- Sestava 199 - Generování + Tisk
- Sestava 200 - Generování + Tisk
- Sestava 201 - Generování + Tisk
- Sestava 202 - Generování + Tisk
- Sestava 203 - Generování + Tisk
- Sestava 204 - Generování + Tisk
- Sestava 205 - Generování + Tisk
- Sestava 206 - Generování + Tisk
- Sestava 207 - Generování + Tisk
- Sestava 208 - Generování + Tisk
- Sestava 209 - Generování + Tisk
- Sestava 210 - Generování + Tisk
- Sestava 211 - Generování + Tisk
- Sestava 212 - Generování + Tisk
- Sestava 213 - Generování + Tisk

3301 MZDY
3302 MZDY
3303 MZDY
3304 MZDY
3305 MZDY
3306 MZDY
3307 MZDY
3308 MZDY
3309 MZDY

- Sestava 301 - Generování + Tisk
- Sestava 302 - Generování + Tisk
- Sestava 303 - Generování + Tisk
- Sestava 304 - Generování + Tisk
- Sestava 305 - Generování + Tisk
- Sestava 306 - Generování + Tisk
- Sestava 307 - Generování + Tisk
- Sestava 308 - Generování + Tisk
- Sestava 309 - Generování + Tisk

;

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2941

2942

ES manas 2022 - Technická dokumentace

3310 MZDY - Sestava 310 - Generování + Tisk
;
3601 MZDY
3602 MZDY
3603 MZDY
3604 MZDY
3605 MZDY
3606 MZDY
3607 MZDY
3608 MZDY
3609 MZDY
3610 MZDY
3611 MZDY
3612 MZDY
3613 MZDY
3614 MZDY
3615 MZDY
3616 MZDY
3617 MZDY
3618 MZDY
3619 MZDY
3620 MZDY
3621 MZDY
3622 MZDY
3623 MZDY
3624 MZDY
3625 MZDY
3626 MZDY
3627 MZDY
3628 MZDY
3629 MZDY
3630 MZDY
3631 MZDY
3632 MZDY
3633 MZDY
3634 MZDY
3635 MZDY
3636 MZDY
3637 MZDY
3638 MZDY
3639 MZDY
3640 MZDY
3641 MZDY
3642 MZDY
3643 MZDY
3644 MZDY
3645 MZDY
3646 MZDY
3647 MZDY
3648 MZDY
3649 MZDY
3650 MZDY
3651 MZDY

- Sestava 101 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 102 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 103 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 104 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 105 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 106 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 107 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 108 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 109 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 110 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 111 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 112 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 113 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 114 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 115 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 116 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 117 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 118 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 119 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 120 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 121 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 122 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 123 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 124 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 125 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 126 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 127 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 128 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 129 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 130 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 131 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 132 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 133 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 134 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 135 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 136 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 137 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 138 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 139 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 140 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 141 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 142 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 143 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 144 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 145 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 146 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 147 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 148 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 149 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 150 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 151 - Generování + Tisk 2004
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3652 MZDY
3653 MZDY
3654 MZDY
3655 MZDY
3656 MZDY
3657 MZDY
3658 MZDY
3659 MZDY
3660 MZDY
3661 MZDY
3662 MZDY
3663 MZDY
3664 MZDY
3665 MZDY
3666 MZDY
3667 MZDY
3668 MZDY
3669 MZDY
3670 MZDY
3671 MZDY
3672 MZDY
3673 MZDY
3674 MZDY
3675 MZDY
3676 MZDY
3677 MZDY
3678 MZDY
3679 MZDY
3680 MZDY
3681 MZDY
3682 MZDY
3683 MZDY
3684 MZDY
3685 MZDY
3686 MZDY
3687 MZDY
3688 MZDY
3689 MZDY
3690 MZDY
3691 MZDY
3692 MZDY
3693 MZDY
3694 MZDY
3695 MZDY
3696 MZDY
3697 MZDY
3698 MZDY
3699 MZDY
3700 MZDY
3701 MZDY
3702 MZDY
3703 MZDY
3704 MZDY

- Sestava 152 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 153 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 154 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 155 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 156 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 157 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 158 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 159 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 160 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 161 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 162 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 163 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 164 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 165 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 166 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 167 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 168 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 169 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 170 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 171 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 172 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 173 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 174 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 175 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 176 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 177 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 178 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 179 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 180 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 181 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 182 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 183 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 184 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 185 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 186 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 187 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 188 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 189 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 190 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 191 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 192 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 193 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 194 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 195 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 196 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 197 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 198 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 199 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 200 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 201 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 202 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 203 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 204 - Generování + Tisk 2004
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3705 MZDY
3706 MZDY
3707 MZDY
3708 MZDY
3709 MZDY
3710 MZDY
3711 MZDY
3712 MZDY
3713 MZDY

- Sestava 205 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 206 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 207 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 208 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 209 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 210 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 211 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 212 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 213 - Generování + Tisk 2004

3801 MZDY
3802 MZDY
3803 MZDY
3804 MZDY
3805 MZDY
3806 MZDY
3807 MZDY
3808 MZDY
3809 MZDY
3810 MZDY

- Sestava 301 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 302 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 303 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 304 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 305 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 306 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 307 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 308 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 309 - Generování + Tisk 2004
- Sestava 310 - Generování + Tisk 2004

4101 MZDY
4102 MZDY
4103 MZDY
4104 MZDY
4105 MZDY
4106 MZDY
4107 MZDY
4108 MZDY
4109 MZDY
4110 MZDY
4111 MZDY
4112 MZDY
4113 MZDY
4114 MZDY
4115 MZDY
4116 MZDY
4117 MZDY
4118 MZDY
4119 MZDY
4120 MZDY
4121 MZDY
4122 MZDY
4123 MZDY
4124 MZDY
4125 MZDY
4126 MZDY
4127 MZDY
4128 MZDY
4129 MZDY
4130 MZDY
4131 MZDY
4132 MZDY

- Sestava 101 - Tisk
- Sestava 102 - Tisk
- Sestava 103 - Tisk
- Sestava 104 - Tisk
- Sestava 105 - Tisk
- Sestava 106 - Tisk
- Sestava 107 - Tisk
- Sestava 108 - Tisk
- Sestava 109 - Tisk
- Sestava 110 - Tisk
- Sestava 111 - Tisk
- Sestava 112 - Tisk
- Sestava 113 - Tisk
- Sestava 114 - Tisk
- Sestava 115 - Tisk
- Sestava 116 - Tisk
- Sestava 117 - Tisk
- Sestava 118 - Tisk
- Sestava 119 - Tisk
- Sestava 120 - Tisk
- Sestava 121 - Tisk
- Sestava 122 - Tisk
- Sestava 123 - Tisk
- Sestava 124 - Tisk
- Sestava 125 - Tisk
- Sestava 126 - Tisk
- Sestava 127 - Tisk
- Sestava 128 - Tisk
- Sestava 129 - Tisk
- Sestava 130 - Tisk
- Sestava 131 - Tisk
- Sestava 132 - Tisk

;

;
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4133 MZDY
4134 MZDY
4135 MZDY
4136 MZDY
4137 MZDY
4138 MZDY
4139 MZDY
4140 MZDY
4141 MZDY
4142 MZDY
4143 MZDY
4144 MZDY
4145 MZDY
4146 MZDY
4147 MZDY
4148 MZDY
4149 MZDY
4150 MZDY
4151 MZDY
4152 MZDY
4153 MZDY
4154 MZDY
4155 MZDY
4156 MZDY
4157 MZDY
4158 MZDY
4159 MZDY
4160 MZDY
4161 MZDY
4162 MZDY
4163 MZDY
4164 MZDY
4165 MZDY
4166 MZDY
4167 MZDY
4168 MZDY
4169 MZDY
4170 MZDY
4171 MZDY
4172 MZDY
4173 MZDY
4174 MZDY
4175 MZDY
4176 MZDY
4177 MZDY
4178 MZDY
4179 MZDY
4180 MZDY
4181 MZDY
4182 MZDY
4183 MZDY
4184 MZDY
4185 MZDY

- Sestava 133 - Tisk
- Sestava 134 - Tisk
- Sestava 135 - Tisk
- Sestava 136 - Tisk
- Sestava 137 - Tisk
- Sestava 138 - Tisk
- Sestava 139 - Tisk
- Sestava 140 - Tisk
- Sestava 141 - Tisk
- Sestava 142 - Tisk
- Sestava 143 - Tisk
- Sestava 144 - Tisk
- Sestava 145 - Tisk
- Sestava 146 - Tisk
- Sestava 147 - Tisk
- Sestava 148 - Tisk
- Sestava 149 - Tisk
- Sestava 150 - Tisk
- Sestava 151 - Tisk
- Sestava 152 - Tisk
- Sestava 153 - Tisk
- Sestava 154 - Tisk
- Sestava 155 - Tisk
- Sestava 156 - Tisk
- Sestava 157 - Tisk
- Sestava 158 - Tisk
- Sestava 159 - Tisk
- Sestava 160 - Tisk
- Sestava 161 - Tisk
- Sestava 162 - Tisk
- Sestava 163 - Tisk
- Sestava 164 - Tisk
- Sestava 165 - Tisk
- Sestava 166 - Tisk
- Sestava 167 - Tisk
- Sestava 168 - Tisk
- Sestava 169 - Tisk
- Sestava 170 - Tisk
- Sestava 171 - Tisk
- Sestava 172 - Tisk
- Sestava 173 - Tisk
- Sestava 174 - Tisk
- Sestava 175 - Tisk
- Sestava 176 - Tisk
- Sestava 177 - Tisk
- Sestava 178 - Tisk
- Sestava 179 - Tisk
- Sestava 180 - Tisk
- Sestava 181 - Tisk
- Sestava 182 - Tisk
- Sestava 183 - Tisk
- Sestava 184 - Tisk
- Sestava 185 - Tisk
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4186 MZDY
4187 MZDY
4188 MZDY
4189 MZDY
4190 MZDY
4191 MZDY
4192 MZDY
4193 MZDY
4194 MZDY
4195 MZDY
4196 MZDY
4197 MZDY
4198 MZDY
4199 MZDY
4200 MZDY
4201 MZDY
4202 MZDY
4203 MZDY
4204 MZDY
4205 MZDY
4206 MZDY
4207 MZDY
4208 MZDY
4209 MZDY
4210 MZDY
4211 MZDY
4212 MZDY
4213 MZDY

- Sestava 186 - Tisk
- Sestava 187 - Tisk
- Sestava 188 - Tisk
- Sestava 189 - Tisk
- Sestava 190 - Tisk
- Sestava 191 - Tisk
- Sestava 192 - Tisk
- Sestava 193 - Tisk
- Sestava 194 - Tisk
- Sestava 195 - Tisk
- Sestava 196 - Tisk
- Sestava 197 - Tisk
- Sestava 198 - Tisk
- Sestava 199 - Tisk
- Sestava 200 - Tisk
- Sestava 201 - Tisk
- Sestava 202 - Tisk
- Sestava 203 - Tisk
- Sestava 204 - Tisk
- Sestava 205 - Tisk
- Sestava 206 - Tisk
- Sestava 207 - Tisk
- Sestava 208 - Tisk
- Sestava 209 - Tisk
- Sestava 210 - Tisk
- Sestava 211 - Tisk
- Sestava 212 - Tisk
- Sestava 213 - Tisk

4301 MZDY
4302 MZDY
4303 MZDY
4304 MZDY
4305 MZDY
4306 MZDY
4307 MZDY
4308 MZDY
4309 MZDY
4310 MZDY

- Sestava 301 - Tisk
- Sestava 302 - Tisk
- Sestava 303 - Tisk
- Sestava 304 - Tisk
- Sestava 305 - Tisk
- Sestava 306 - Tisk
- Sestava 307 - Tisk
- Sestava 308 - Tisk
- Sestava 309 - Tisk
- Sestava 310 - Tisk

5101 MZDY
5102 MZDY
5103 MZDY
5104 MZDY
5105 MZDY
5106 MZDY
5107 MZDY
5108 MZDY
5109 MZDY
5110 MZDY
5111 MZDY
5112 MZDY
5113 MZDY

- Sestava 101 - Protokol
- Sestava 102 - Protokol
- Sestava 103 - Protokol
- Sestava 104 - Protokol
- Sestava 105 - Protokol
- Sestava 106 - Protokol
- Sestava 107 - Protokol
- Sestava 108 - Protokol
- Sestava 109 - Protokol
- Sestava 110 - Protokol
- Sestava 111 - Protokol
- Sestava 112 - Protokol
- Sestava 113 - Protokol

;

;
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5114 MZDY
5115 MZDY
5116 MZDY
5117 MZDY
5118 MZDY
5119 MZDY
5120 MZDY
5121 MZDY
5122 MZDY
5123 MZDY
5124 MZDY
5125 MZDY
5126 MZDY
5127 MZDY
5128 MZDY
5129 MZDY
5130 MZDY
5131 MZDY
5132 MZDY
5133 MZDY
5134 MZDY
5135 MZDY
5136 MZDY
5137 MZDY
5138 MZDY
5139 MZDY
5140 MZDY
5141 MZDY
5142 MZDY
5143 MZDY
5144 MZDY
5145 MZDY
5146 MZDY
5147 MZDY
5148 MZDY
5149 MZDY
5150 MZDY
5151 MZDY
5152 MZDY
5153 MZDY
5154 MZDY
5155 MZDY
5156 MZDY
5157 MZDY
5158 MZDY
5159 MZDY
5160 MZDY
5161 MZDY
5162 MZDY
5163 MZDY
5164 MZDY
5165 MZDY
5166 MZDY

- Sestava 114 - Protokol
- Sestava 115 - Protokol
- Sestava 116 - Protokol
- Sestava 117 - Protokol
- Sestava 118 - Protokol
- Sestava 119 - Protokol
- Sestava 120 - Protokol
- Sestava 121 - Protokol
- Sestava 122 - Protokol
- Sestava 123 - Protokol
- Sestava 124 - Protokol
- Sestava 125 - Protokol
- Sestava 126 - Protokol
- Sestava 127 - Protokol
- Sestava 128 - Protokol
- Sestava 129 - Protokol
- Sestava 130 - Protokol
- Sestava 131 - Protokol
- Sestava 132 - Protokol
- Sestava 133 - Protokol
- Sestava 134 - Protokol
- Sestava 135 - Protokol
- Sestava 136 - Protokol
- Sestava 137 - Protokol
- Sestava 138 - Protokol
- Sestava 139 - Protokol
- Sestava 140 - Protokol
- Sestava 141 - Protokol
- Sestava 142 - Protokol
- Sestava 143 - Protokol
- Sestava 144 - Protokol
- Sestava 145 - Protokol
- Sestava 146 - Protokol
- Sestava 147 - Protokol
- Sestava 148 - Protokol
- Sestava 149 - Protokol
- Sestava 150 - Protokol
- Sestava 151 - Protokol
- Sestava 152 - Protokol
- Sestava 153 - Protokol
- Sestava 154 - Protokol
- Sestava 155 - Protokol
- Sestava 156 - Protokol
- Sestava 157 - Protokol
- Sestava 158 - Protokol
- Sestava 159 - Protokol
- Sestava 160 - Protokol
- Sestava 161 - Protokol
- Sestava 162 - Protokol
- Sestava 163 - Protokol
- Sestava 164 - Protokol
- Sestava 165 - Protokol
- Sestava 166 - Protokol
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5167 MZDY
5168 MZDY
5169 MZDY
5170 MZDY
5171 MZDY
5172 MZDY
5173 MZDY
5174 MZDY
5175 MZDY
5176 MZDY
5177 MZDY
5178 MZDY
5179 MZDY
5180 MZDY
5181 MZDY
5182 MZDY
5183 MZDY
5184 MZDY
5185 MZDY
5186 MZDY
5187 MZDY
5188 MZDY
5189 MZDY
5190 MZDY
5191 MZDY
5192 MZDY
5193 MZDY
5194 MZDY
5195 MZDY
5196 MZDY
5197 MZDY
5198 MZDY
5199 MZDY
5200 MZDY
5201 MZDY
5202 MZDY
5203 MZDY
5204 MZDY
5205 MZDY
5206 MZDY
5207 MZDY
5208 MZDY
5209 MZDY
5210 MZDY
5211 MZDY
5212 MZDY
5213 MZDY

- Sestava 167 - Protokol
- Sestava 168 - Protokol
- Sestava 169 - Protokol
- Sestava 170 - Protokol
- Sestava 171 - Protokol
- Sestava 172 - Protokol
- Sestava 173 - Protokol
- Sestava 174 - Protokol
- Sestava 175 - Protokol
- Sestava 176 - Protokol
- Sestava 177 - Protokol
- Sestava 178 - Protokol
- Sestava 179 - Protokol
- Sestava 180 - Protokol
- Sestava 181 - Protokol
- Sestava 182 - Protokol
- Sestava 183 - Protokol
- Sestava 184 - Protokol
- Sestava 185 - Protokol
- Sestava 186 - Protokol
- Sestava 187 - Protokol
- Sestava 188 - Protokol
- Sestava 189 - Protokol
- Sestava 190 - Protokol
- Sestava 191 - Protokol
- Sestava 192 - Protokol
- Sestava 193 - Protokol
- Sestava 194 - Protokol
- Sestava 195 - Protokol
- Sestava 196 - Protokol
- Sestava 197 - Protokol
- Sestava 198 - Protokol
- Sestava 199 - Protokol
- Sestava 200 - Protokol
- Sestava 201 - Protokol
- Sestava 202 - Protokol
- Sestava 203 - Protokol
- Sestava 204 - Protokol
- Sestava 205 - Protokol
- Sestava 206 - Protokol
- Sestava 207 - Protokol
- Sestava 208 - Protokol
- Sestava 209 - Protokol
- Sestava 210 - Protokol
- Sestava 211 - Protokol
- Sestava 212 - Protokol
- Sestava 213 - Protokol

5301 MZDY
5302 MZDY
5303 MZDY
5304 MZDY
5305 MZDY

- Sestava 301 - Protokol
- Sestava 302 - Protokol
- Sestava 303 - Protokol
- Sestava 304 - Protokol
- Sestava 305 - Protokol

;
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5306 MZDY
5307 MZDY
5308 MZDY
5309 MZDY
5310 MZDY

- Sestava 306 - Protokol
- Sestava 307 - Protokol
- Sestava 308 - Protokol
- Sestava 309 - Protokol
- Sestava 310 - Protokol

6101 MZDY
6102 MZDY
6103 MZDY
6104 MZDY
6105 MZDY
6106 MZDY
6107 MZDY
6108 MZDY
6109 MZDY
6110 MZDY
6111 MZDY
6112 MZDY
6113 MZDY
6114 MZDY
6115 MZDY
6116 MZDY
6117 MZDY
6118 MZDY
6119 MZDY
6120 MZDY
6121 MZDY
6122 MZDY
6123 MZDY
6124 MZDY
6125 MZDY
6126 MZDY
6127 MZDY
6128 MZDY
6129 MZDY
6130 MZDY
6131 MZDY
6132 MZDY
6133 MZDY
6134 MZDY
6135 MZDY
6136 MZDY
6137 MZDY
6138 MZDY
6139 MZDY
6140 MZDY
6141 MZDY
6142 MZDY
6143 MZDY
6144 MZDY
6145 MZDY
6146 MZDY
6147 MZDY

- Sestava 101 - Editace
- Sestava 102 - Editace
- Sestava 103 - Editace
- Sestava 104 - Editace
- Sestava 105 - Editace
- Sestava 106 - Editace
- Sestava 107 - Editace
- Sestava 108 - Editace
- Sestava 109 - Editace
- Sestava 110 - Editace
- Sestava 111 - Editace
- Sestava 112 - Editace
- Sestava 113 - Editace
- Sestava 114 - Editace
- Sestava 115 - Editace
- Sestava 116 - Editace
- Sestava 117 - Editace
- Sestava 118 - Editace
- Sestava 119 - Editace
- Sestava 120 - Editace
- Sestava 121 - Editace
- Sestava 122 - Editace
- Sestava 123 - Editace
- Sestava 124 - Editace
- Sestava 125 - Editace
- Sestava 126 - Editace
- Sestava 127 - Editace
- Sestava 128 - Editace
- Sestava 129 - Editace
- Sestava 130 - Editace
- Sestava 131 - Editace
- Sestava 132 - Editace
- Sestava 133 - Editace
- Sestava 134 - Editace
- Sestava 135 - Editace
- Sestava 136 - Editace
- Sestava 137 - Editace
- Sestava 138 - Editace
- Sestava 139 - Editace
- Sestava 140 - Editace
- Sestava 141 - Editace
- Sestava 142 - Editace
- Sestava 143 - Editace
- Sestava 144 - Editace
- Sestava 145 - Editace
- Sestava 146 - Editace
- Sestava 147 - Editace

;
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6148 MZDY
6149 MZDY
6150 MZDY
6151 MZDY
6152 MZDY
6153 MZDY
6154 MZDY
6155 MZDY
6156 MZDY
6157 MZDY
6158 MZDY
6159 MZDY
6160 MZDY
6161 MZDY
6162 MZDY
6163 MZDY
6164 MZDY
6165 MZDY
6166 MZDY
6167 MZDY
6168 MZDY
6169 MZDY
6170 MZDY
6171 MZDY
6172 MZDY
6173 MZDY
6174 MZDY
6175 MZDY
6176 MZDY
6177 MZDY
6178 MZDY
6179 MZDY
6180 MZDY
6181 MZDY
6182 MZDY
6183 MZDY
6184 MZDY
6185 MZDY
6186 MZDY
6187 MZDY
6188 MZDY
6189 MZDY
6190 MZDY
6191 MZDY
6192 MZDY
6193 MZDY
6194 MZDY
6195 MZDY
6196 MZDY
6197 MZDY
6198 MZDY
6199 MZDY
6200 MZDY

- Sestava 148 - Editace
- Sestava 149 - Editace
- Sestava 150 - Editace
- Sestava 151 - Editace
- Sestava 152 - Editace
- Sestava 153 - Editace
- Sestava 154 - Editace
- Sestava 155 - Editace
- Sestava 156 - Editace
- Sestava 157 - Editace
- Sestava 158 - Editace
- Sestava 159 - Editace
- Sestava 160 - Editace
- Sestava 161 - Editace
- Sestava 162 - Editace
- Sestava 163 - Editace
- Sestava 164 - Editace
- Sestava 165 - Editace
- Sestava 166 - Editace
- Sestava 167 - Editace
- Sestava 168 - Editace
- Sestava 169 - Editace
- Sestava 170 - Editace
- Sestava 171 - Editace
- Sestava 172 - Editace
- Sestava 173 - Editace
- Sestava 174 - Editace
- Sestava 175 - Editace
- Sestava 176 - Editace
- Sestava 177 - Editace
- Sestava 178 - Editace
- Sestava 179 - Editace
- Sestava 180 - Editace
- Sestava 181 - Editace
- Sestava 182 - Editace
- Sestava 183 - Editace
- Sestava 184 - Editace
- Sestava 185 - Editace
- Sestava 186 - Editace
- Sestava 187 - Editace
- Sestava 188 - Editace
- Sestava 189 - Editace
- Sestava 190 - Editace
- Sestava 191 - Editace
- Sestava 192 - Editace
- Sestava 193 - Editace
- Sestava 194 - Editace
- Sestava 195 - Editace
- Sestava 196 - Editace
- Sestava 197 - Editace
- Sestava 198 - Editace
- Sestava 199 - Editace
- Sestava 200 - Editace
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6201 MZDY
6202 MZDY
6203 MZDY
6204 MZDY
6205 MZDY
6206 MZDY
6207 MZDY
6208 MZDY
6209 MZDY
6210 MZDY
6211 MZDY
6212 MZDY
6213 MZDY

- Sestava 201 - Editace
- Sestava 202 - Editace
- Sestava 203 - Editace
- Sestava 204 - Editace
- Sestava 205 - Editace
- Sestava 206 - Editace
- Sestava 207 - Editace
- Sestava 208 - Editace
- Sestava 209 - Editace
- Sestava 210 - Editace
- Sestava 211 - Editace
- Sestava 212 - Editace
- Sestava 213 - Editace

6301 MZDY
6302 MZDY
6303 MZDY
6304 MZDY
6305 MZDY
6306 MZDY
6307 MZDY
6308 MZDY
6309 MZDY
6310 MZDY

- Sestava 301 - Editace
- Sestava 302 - Editace
- Sestava 303 - Editace
- Sestava 304 - Editace
- Sestava 305 - Editace
- Sestava 306 - Editace
- Sestava 307 - Editace
- Sestava 308 - Editace
- Sestava 309 - Editace
- Sestava 310 - Editace

6601 MZDY
6602 MZDY
6603 MZDY
6604 MZDY
6605 MZDY
6606 MZDY
6607 MZDY
6608 MZDY
6609 MZDY
6610 MZDY
6611 MZDY
6612 MZDY
6613 MZDY
6614 MZDY
6615 MZDY
6616 MZDY
6617 MZDY
6618 MZDY
6619 MZDY
6620 MZDY
6621 MZDY
6622 MZDY
6623 MZDY
6624 MZDY
6625 MZDY
6626 MZDY
6627 MZDY
6628 MZDY

- Sestava 101 - Editace 2004
- Sestava 102 - Editace 2004
- Sestava 103 - Editace 2004
- Sestava 104 - Editace 2004
- Sestava 105 - Editace 2004
- Sestava 106 - Editace 2004
- Sestava 107 - Editace 2004
- Sestava 108 - Editace 2004
- Sestava 109 - Editace 2004
- Sestava 110 - Editace 2004
- Sestava 111 - Editace 2004
- Sestava 112 - Editace 2004
- Sestava 113 - Editace 2004
- Sestava 114 - Editace 2004
- Sestava 115 - Editace 2004
- Sestava 116 - Editace 2004
- Sestava 117 - Editace 2004
- Sestava 118 - Editace 2004
- Sestava 119 - Editace 2004
- Sestava 120 - Editace 2004
- Sestava 121 - Editace 2004
- Sestava 122 - Editace 2004
- Sestava 123 - Editace 2004
- Sestava 124 - Editace 2004
- Sestava 125 - Editace 2004
- Sestava 126 - Editace 2004
- Sestava 127 - Editace 2004
- Sestava 128 - Editace 2004

;

;
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6629 MZDY
6630 MZDY
6631 MZDY
6632 MZDY
6633 MZDY
6634 MZDY
6635 MZDY
6636 MZDY
6637 MZDY
6638 MZDY
6639 MZDY
6640 MZDY
6641 MZDY
6642 MZDY
6643 MZDY
6644 MZDY
6645 MZDY
6646 MZDY
6647 MZDY
6648 MZDY
6649 MZDY
6650 MZDY
6651 MZDY
6652 MZDY
6653 MZDY
6654 MZDY
6655 MZDY
6656 MZDY
6657 MZDY
6658 MZDY
6659 MZDY
6660 MZDY
6661 MZDY
6662 MZDY
6663 MZDY
6664 MZDY
6665 MZDY
6666 MZDY
6667 MZDY
6668 MZDY
6669 MZDY
6670 MZDY
6671 MZDY
6672 MZDY
6673 MZDY
6674 MZDY
6675 MZDY
6676 MZDY
6677 MZDY
6678 MZDY
6679 MZDY
6680 MZDY
6681 MZDY

- Sestava 129 - Editace 2004
- Sestava 130 - Editace 2004
- Sestava 131 - Editace 2004
- Sestava 132 - Editace 2004
- Sestava 133 - Editace 2004
- Sestava 134 - Editace 2004
- Sestava 135 - Editace 2004
- Sestava 136 - Editace 2004
- Sestava 137 - Editace 2004
- Sestava 138 - Editace 2004
- Sestava 139 - Editace 2004
- Sestava 140 - Editace 2004
- Sestava 141 - Editace 2004
- Sestava 142 - Editace 2004
- Sestava 143 - Editace 2004
- Sestava 144 - Editace 2004
- Sestava 145 - Editace 2004
- Sestava 146 - Editace 2004
- Sestava 147 - Editace 2004
- Sestava 148 - Editace 2004
- Sestava 149 - Editace 2004
- Sestava 150 - Editace 2004
- Sestava 151 - Editace 2004
- Sestava 152 - Editace 2004
- Sestava 153 - Editace 2004
- Sestava 154 - Editace 2004
- Sestava 155 - Editace 2004
- Sestava 156 - Editace 2004
- Sestava 157 - Editace 2004
- Sestava 158 - Editace 2004
- Sestava 159 - Editace 2004
- Sestava 160 - Editace 2004
- Sestava 161 - Editace 2004
- Sestava 162 - Editace 2004
- Sestava 163 - Editace 2004
- Sestava 164 - Editace 2004
- Sestava 165 - Editace 2004
- Sestava 166 - Editace 2004
- Sestava 167 - Editace 2004
- Sestava 168 - Editace 2004
- Sestava 169 - Editace 2004
- Sestava 170 - Editace 2004
- Sestava 171 - Editace 2004
- Sestava 172 - Editace 2004
- Sestava 173 - Editace 2004
- Sestava 174 - Editace 2004
- Sestava 175 - Editace 2004
- Sestava 176 - Editace 2004
- Sestava 177 - Editace
- Sestava 178 - Editace
- Sestava 179 - Editace
- Sestava 180 - Editace
- Sestava 181 - Editace
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6682 MZDY
6683 MZDY
6684 MZDY
6685 MZDY
6686 MZDY
6687 MZDY
6688 MZDY
6689 MZDY
6690 MZDY
6691 MZDY
6692 MZDY
6693 MZDY
6694 MZDY
6695 MZDY
6696 MZDY
6697 MZDY
6698 MZDY
6699 MZDY
6700 MZDY
6701 MZDY
6702 MZDY
6703 MZDY
6704 MZDY
6705 MZDY
6706 MZDY
6707 MZDY
6708 MZDY
6709 MZDY
6710 MZDY
6711 MZDY
6712 MZDY
6713 MZDY

- Sestava 182 - Editace
- Sestava 183 - Editace
- Sestava 184 - Editace
- Sestava 185 - Editace
- Sestava 186 - Editace
- Sestava 187 - Editace
- Sestava 188 - Editace
- Sestava 189 - Editace
- Sestava 190 - Editace
- Sestava 191 - Editace
- Sestava 192 - Editace
- Sestava 193 - Editace
- Sestava 194 - Editace
- Sestava 195 - Editace
- Sestava 196 - Editace
- Sestava 197 - Editace
- Sestava 198 - Editace
- Sestava 199 - Editace
- Sestava 200 - Editace
- Sestava 201 - Editace
- Sestava 202 - Editace
- Sestava 203 - Editace
- Sestava 204 - Editace
- Sestava 205 - Editace
- Sestava 206 - Editace
- Sestava 207 - Editace
- Sestava 208 - Editace
- Sestava 209 - Editace
- Sestava 210 - Editace
- Sestava 211 - Editace
- Sestava 212 - Editace
- Sestava 213 - Editace

6801 MZDY
6802 MZDY
6803 MZDY
6804 MZDY
6805 MZDY
6806 MZDY
6807 MZDY
6808 MZDY
6809 MZDY
6810 MZDY

- Sestava 301 - Editace
- Sestava 302 - Editace
- Sestava 303 - Editace
- Sestava 304 - Editace
- Sestava 305 - Editace
- Sestava 306 - Editace
- Sestava 307 - Editace
- Sestava 308 - Editace
- Sestava 309 - Editace
- Sestava 310 - Editace

;

;
7001 PU - Souhrnné hlášení DPH EU - od 1.5.2004
7002 PU - INTRASTAT EU - od 1.5.2004
;
7022 CIS000 - Hledej
7023 CIS000 - Tisk
7024 CISEL1 - Tisk
;
7026 DATA - SALDO.F5
7027 DATA - Import PVT/PXT z adresáře
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7028 Data1 - Ulož nový soubor
7029 Data1 - Nahraď soubor
7030 Data1 - Obnov soubor
7031 Data1 - Spusť soubor
7032 DBHLED - Fulltext
7033 Help1 - Zapiš
7034 Help1 - Nový
7035 Help1 - Zobraz
7036 Help1 - Výběr - Navigace
7037 Help1 - Výběr - Přesměrování
;
7119 IMPDKL - Výběr partnera
;
7121 JUBanI - Vyhledat - neuhrazeno
7122 JUBanI - Vyhledat - všechny doklady
7123 JUBanI - Vyhledat - VS
7124 JUBanI - Značka
7125 JUBanI - Značka - zaúčtování
;
7127 JUBanI - Zaúčtovat
7128 JU - Souhrnné hlášení DPH EU - od 1.5.2004
7129 JU - INTRASTAT EU - od 1.5.2004
;
7132 Manas - Generování
7133 MIS97 - Zruš
7134 PA04 - Číslo
7135 PA04 - IČO
7136 PA04 - Vlastní prodejna
7137 PA04 - Typ ceny
7138 PA04 - Skupina
7139 PUH00 - Zaúčtovat
;
7141 PUR01 - F7 Test MO
;
7143 SALDO - Zaúčtovat platbu - M
7144 SALDO - Zaúčtovat platbu - A
;
7146 SALDO2 - Generuj SALDO.F5 + Pohledávky + Závazky k datu
7147 SALDOJU - Pohledávky
7148 SALDOJU - Závazky
;
7150 UBanI - Vyhledat - neuhrazeno
7151 UBanI - Vyhledat - všechny doklady
7152 UBanI - Vyhledat - VS
7153 UBanI - Značka
7154 UBanI - Značka - zaúčtování
7155 UBanI - Zaúčtovat - A
7156 UBanI - Zaúčtovat - M
7157 URFil - Celé číslo - Zapni filtr
7158 URFil - Celé číslo - Vypni filtr
7159 URFil - Reálné číslo - Zapni filtr
7160 URFil - Reálné číslo - Vypni filtr
7161 URFil - Řetězec - Zapni filtr
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7162 URFil - Řetězec - Vypni filtr
7163 Sklad/POS - Filtr dokladů
7164 Číselník skupin partnerů
7165 Tisk číselníku skupin partnerů
7166 Číselník rozvozů / rozvozových listů
7167 Číselník soupisů dokladů
7168 Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL
7169 Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL * Koef
7170 PRM - export
7171 PRM - E-mail
;
7173 PRM - Tisk
7174 PRM - E-mail - opakování
7175 PRM - nastavení cen
7176 Z - Změnit minimální zásoba
7177 Z - Změnit kritická zásoba
7178 PRM - Zrušit
7179 PRM - Tisk
7180 PRM - Test
7181 M/WA00 - Export
7182 M/WA00 - Generuj
;
8001 Číselník agend - Export
8002 Číselník agend - Export SQL
8003 Číselník agend skladů - Export
8004 Číselník agend skladů - Export SQL
8005 ASCII - Vstup - Export
8006 ASCII - Výstup - Export
8007 Číselník aut - Export
8008 Číselník aut - Export SQL
;
8015 CIS000 - Číselník - Export
8016 CIS000 - Výsledek hledání - Export
8017 CIS000 - Číselník - Export SQL
8018 Cisel1 - Číselník - Export
8019 Cisel1 - Seznam číselníků - Export
8020 Cisel1 - Číselník - Export SQL
8021 Cisel1 - Seznam číselníků - Export SQL
8022 Čárkový kód / zboží - Export
8023 Čárkový kód / zboží - Export SQL
8024 Čárkový kód / zboží - Informace o zboží
8025 Číselník čárkového kódu - Export
8026 Číselník čárkového kódu - Export SQL
8027 Data - Název ASCII - Číselník zboží
8028 Data - Název ASCII - Číselník partnerů
8029 Datový sklad - Seznam souborů - Export
8030 DBHledSQL - Export
8031 DBHle2 - Export
8032 DBHled - Export
8033 DBHled - Export SQL
8034 Číselník dodavatelů - Export
8035 Číselník dodavatelů - Export SQL
8036 Doklad - Doklady - Export - Export SQL
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8037 Doklad - Řádky - Export - Export SQL
8038 Doklad - Cenovky - Export SQL
8039 Doklad - Objednávka - Export SQL
8040 Doklad - Hlavička - Účetnictví - Zapiš
8041 DS01 - Výběr polí - Vyprázdni
8042 DS01 - Výběr polí - =>
8043 DS01 - Výběr polí - <=
8044 DS01 - Třídit podle - =>
8045 DS01 - Třídit podle - <=
8046 DS01 - Třídit podle - Vyprázdni
8047 DS01 - Dolování dat - SQL
8048 DS01 - Export/Tisk - Export
8049 DS01 - Export/Tisk - Report #1
8050 DS01 - Export/Tisk - Report #2
8051 DS01 - Export/Tisk - Tisk TEXT
8052 DS01 - Tisk
8053 DS01 - Načti
8054 DS01 - Ulož
8055 DS01 - Nový
8056 DS01 - Ulož SYS => UŽIV
8057 DS02 - Výběr polí - Vyprázdni
8058 DS02 - Výběr polí - =>
8059 DS02 - Výběr polí - <=
8060 DS02 - Třídit podle - =>
8061 DS02 - Třídit podle - <=
8062 DS02 - Třídit podle - Vyprázdni
8063 DS02 - Dolování dat - SQL
8064 DS02 - Export/Tisk - Export
8065 DS02 - Export/Tisk - Report #1
8066 DS02 - Export/Tisk - Report #2
8067 DS02 - Export/Tisk - Tisk TEXT
8068 DS02 - Tisk
8069 DS02 - Načti
8070 DS02 - Ulož
8071 DS02 - Nový
8072 DS02 - Ulož SYS => UŽIV
8073 Export SQL - SQL
8074 Export SQL - Export
8075 Export SQL - Tisk FR
8076 Export SQL - Tisk RB
8077 Help1 - Tabulka - Export
8078 Help1 - Tabulka - Export SQL
8079 Import dat - Import - Import
8080 Import dat - Nuluj tabulku
8081 Import dat - Import - Export
8082 Import dat - MS Excel
8083 Import dat - Import PRM - Import akčních cen - z P01-04 v záložce IMPORT
8084 Inventura POS - Inventura - Zahaj inventuru
8085 Inventura POS - Inventura - Ukonči a vyhodnoť inventuru
8086 Inventura POS - Inventurní soupiska - Export
8087 Inventura POS - Číselník zboží - Export
8088 Inventura POS - Inventurní soupiska - Export SQL
8089 Inventura POS - Číselník zboží - Export SQL
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8090 JUBanI - Platby automaticky (Import z banky) - Export SQL
8091 JUBanI - Platby ručně - Export SQL
;
8093 MA00 - Seznam majetku - Export SQL
8094 MAD1 - Číselník druhů majetku - Export SQL
8095 MAO1 - Číselník osob - Export SQL
8096 MAU1 - Číselník umístění - Export SQL
8097 Měsíční obraty - Export
8098 Měsíční obraty - Export SQL
;
8101 MZD1 - Číselníky/Převod mezd - Nastavení konfigurace pro rok 2005
8102 MZD1 - Číselníky/Převod mezd - Nastavení karet zaměstnanců pro rok 2005
8103 MZD1 - Číselníky/Převod mezd - Doplnění CN 2004 -> 2005
8104 MZD1 - Datový sklad - Datový sklad MZDY - 2005
8105 MZD1 - Datový sklad - Datový sklad MZDY - 2004
8106 MZD1 - Číselníky/Převod mezd - Doplnění SLOM 571/572/573/574/575
8107 MZD2 - Export
8108 MZD3 - Export
8109 MZDSM - Export
8110 MZDSM - Export SQL
8111 Databáze obalů - Export
8112 Databáze obalů - Export SQL
8113 Číselník partnerů - Export
8114 Číselník partnerů - Export SQL
8115 PA04I2 - Export SQL
8116 FAF5 - Účto - Export SQL
8117 FAF5 - Účto minulý rok - Export SQL
8118 Číselník PC - Export
8119 Číselník PC - Export SQL
8120 POS rozbory - Export
8121 PRMC - Export
;
8123 Číselník skupin partnerů - Export
8124 Číselník skupin partnerů - Export SQL
8125 PUH00 - Seznam dokladů - Export SQL
8126 PUH00 - Změna hlavičky - Export SQL
8127 PUR01 - Doklad - Export SQL
8128 PUR01 - Změněné řádky - Export SQL
8129 Pohyby - Pohyby - Export
8130 Pohyby - Denní marže - Export
8131 Pohyby - Denní marže - Export SQL
8132 Pohyby - Pohyby - Export SQL
;
8135 Číselník řidičů - Export
8136 Číselník řidičů - Export SQL
;
8139 Saldo - Aktuální rok - Export SQL
8140 Saldo - Minulý rok - Export SQL
8141 Číselník středisek - Export
8142 Číselník středisek - Export SQL
8143 SQLFE1 - Tabulka Mem - Export
8144 SQLFE1 - Výběr - Export
8145 SQLFE1 - Výběr - Export SQL
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8146 SQLFEU - Výběr - Export
8147 SQLFEU - Tabulka Mem - Export
8148 SQLFEU - Výběr - Export SQL
8149 SQL - výběr - Tabulka - Export
;
8153 UBANI - Platby ručně - Aktuální rok - Export SQL
8154 UBANI - Platby ručně - Minulé roky - Export SQL
8155 UBANI - Platby automaticky (Import z banky) - Exec SQL
8156 UBANO - Úhrady - Export SQL
8157 Číselník DPH EU od 1.5.2004 - Export SQL
8158 Číselník typů DPH - Export
8159 Číselník typů DPH - Export SQL
8160 Číselník DPH - Export SQL
8161 Účtová osnova - Export SQL
8162 Číselník typů účetních dokladů - Export SQL
8163 Číselník typů dokladů - Export
8164 Číselník typů dokladů - Export SQL
8165 URRA - Řádky účetních dokladů - Export SQL
8166 Číselník středisek - Export SQL
8167 Účtová osnova - Export
8168 Účtová osnova - Export SQL
8169 Číselník středisek - Export
8170 Číselník středisek - Export SQL
8171 Číselník zakázek - Export SQL
8172 Číselník akcí oprávnění - Export
8173 Číselník akcí oprávnění - Export SQL
8174 Povolení akcí oprávnění - Export SQL
8175 Číselník skupin oprávnění - Export
8176 Číselník skupin oprávnění - Export SQL
8177 Číselník uživatelů - Export
8178 Číselník uživatelů - Export SQL
8179 Číselník X - Export
8180 Zakladačový sklad - Export
8181 Zakladačový sklad - Export SQL
8182 Příjem na zakladačový sklad - Export
8183 Příjem na zakladačový sklad - Export SQL
8184 Výdej ze zakladačového skladu - Export
8185 Výdej ze zakladačového skladu - Export SQL
8186 Číselník zboží - Export
8187 Číselník zboží - Export SQL
8188 Číselník zboží - Editace
;
8190 Editace zboží - Čárkový kód - Export
8191 Editace zboží - Čárkový kód - Export SQL
8192 Nové zboží - Export SQL
8193 Číselník skupin zboží - Export
8194 Číselník skupin zboží - Export SQL
8195 E-mail POP3
8196 Import dat
8197 ÚČTO - Saldokonto - Kniha pohledávek
8198 ÚČTO - Saldokonto - Kniha závazků
8199 Systémové informace
8200 PRMC - Přidat
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8201 PRMC - Opravit
8202 PRM - E-mail - Server
8203 PRM - E-mail - Klient
8204 PA04I2 - Číselník skupin partnerů
8205 ZB04I2 - Číselník skupin zboží
;
8207 MZD1 - Roční rekapitulace 2004
8208 MZD1 - Přeplatek daně z příjmu 2004
8209 Účtová osnova vzorová 2004
8210 Účtová osnova vzorová 2005
8211 Účtová osnova vzorová 2004 - NO
8212 POS - rozbory - Celkový nákup 2002
8213 POS - rozbory - Celkový nákup 2003
8214 POS - rozbory - Celkový nákup 2004
8215 Helpy - Editace
8216 Přijaté proforma faktury [PW] -> stav po inventuře
8217 Tisk číselníku zakázek
8218 Doplnění akcí oprávnění z wa00.txt
;
8220 URFIL - Zapni filtr
8221 URFIL - Vypni filtr
8222 M/HLP1 - Aktuální help
8223 M/HLP1 - Generování
8224 MZD1 - Generování 912
8225 UBANO - Export do HVB Bank
8226 POS - Přegenerování
;
8233 Mzdy/Editace seznamu zaměstnanců
8234 Mzdy/Doplnění karet zaměstnanců
;
8236 Mzdy/Sestavy - Tisk Mzdový list 2004
8237 Mzdy/Sestavy - Tisk Mzdový list 2005
8238 Mzdy/Sestavy - Tisk Data 2004
8239 Mzdy/Sestavy - Tisk Data 2005
8240 Mzdy/Odblokuj
8241 Mzdy/ELDP - nastavení Zařadit do RELDP
8242 Mzdy/ELDP - doplnění z ML 2004
8243 Mzdy/ELDP - hromadné generování XML
8244 Mzdy/ELDP - Přehled SLOM 8xx pro ELDP
8245 Bilance skladu/POS #2
8246 Sklad/POS - Deník dokladů z hlavičky dokladu
8247 UBANI - Import *.STA
8248 UBANO - Vyřazení úhrady
8249 UCTO - Zobraz stav účtu
8250 F12 - Globální funkce
8251 Sklad - Test dokladu na OD
8252 Sklad/POS - Najdi řádek
8253 Sklad/POS - Všechny samolepky
8254 Sklad/POS - Storno hromadné
8255 Storno - Stornuj označené řádky
8256 Storno - Označ všechny řádky
8257 POS - Přepočítej DPC na řádku
8258 POS - Přepočítej marži na řádku
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8259 Export SQL dotazu komb.
8260 Import SQL dotazu komb.
8261 Export SQL dotazu komb./U
8262 Import SQL dotazu komb./U
8263 Tisk dokladu - modrý/vytištěn
8264 Tisk dokladu - černý/uzavřen
8265 Tisk dokladu - Výběr tiskárny
8266 Tisk dokladu - Nastavení tisku
8267 Tisk souboru - Výběr tiskárny
8268 Tisk souboru - Nastavení tisku
8269 FTP manas UPLOAD
8270 Reklamace programu - FTP
8271 Mzdy - XML ČSSZ - přihláška
8272 Cipher DPC ===> c:\vyrobkyCL.txt
;
8274 Vytvoření Z9__Z201/CK00 z *.D?L/2/G
8275 Mzdy - Děti 18 let
8276 Mzdy - Srážky - Načti
8277 Mzdy - Srážky - Karta zaměstnance
8278 Mzdy - Srážky - Poznámka zaměstnance
8279 Mzdy - Srážky - Trvalé složky mzdy
8280 Mzdy - Srážky - Rodinní příslušníci
8281 Mzdy - Srážky - Měsíční složky mzdy
8282 Mzdy - Srážky - Vypočítat
8283 Sklad/POS - Opakování tisku POS
8284 POSNEW - Opakování tisku POS
8285 Z/Koef. měrné ceny,Egalizace - Export
8286 Z/Koeficient měrné ceny - Import
8287 Z/Egalizace - Import
8288 K1 - SQL
8289 K1POS - SQL
8290 Mzdy - Číselník kmenových středisek
8291 Mzdy - Číselník kmen. střed. Tisk
8292 Mzdy - Číselník kmen. střed. Export SQL
8293 Účto - Import XML
8294 Univerzální rozbor POS - Generuj
8295 Sklad - Odeslání dokladu XML E-mailem
8296 Účto - analýza podle typu dokladu
;
8298 Servis - Konfigurace funkcí
8299 Mzdy - Sestava - Generování+Tisk 2004
8300 Mzdy - ELDP - doplnění z ML 2005
8301 Mzdy - XML ČSSZ - Odhláška
8302 Mzdy - XML ČSSZ - Změna
8303 Mzdy - karta zaměstnance ML
;
8306 Mzdy
8307 Mzdy
8308 Mzdy
8309 Mzdy
8310 Mzdy
8311 Mzdy

- karta zaměstnance ML 2004
- karta zaměstnance ML 2004
- karta zaměstnance XML
- karta zaměstnance XML Test
- karta zaměstnance XML Tisk
- karta zaměstnance ML 2004

;
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8313 Mzdy - Složky mzdy - Účtová osnova
8314 Mzdy - Složky mzdy - Čís. středisek
;
8316 Účto - Saldokontní účty x Částka
8317 Internet - Kontrola UPGRADE
8318 Účto - Pohyb na účtě za střediska
8319 Sklad - Export dokladu Cipher na Plochu PC
8320 Nastavení konfigurace mezd pro rok 2006
;
8322 Sklad - Reklamace vlastní prodejny
8323 Sklad - Výroba - Bourání masa
8324 Mzdy - Tisk Mzdový list 2006
8325 Mzdy - Tisk Data 2006
8326 Mzdy - Datový sklad mzdy 2006
8327 Nastavení konfigurace mezd 1.7.2006
8328 Mzdy - Test zdravotní pojišťovny
8329 Číselník typů zaúčtování skladu
8330 Číselník typů zaúčtování skladu - změna
8331 Číselník typů zaúčtování skladu - Tisk
8332 Číselník typů zaúčtování skladu - Export
8333 Číselník zboží - Typ zaúčtování P/V
8334 Mzdy - Oprav titul
8335 Zápočet za partnera / IČO
8336 Mzdy - Oprav ML
8337 Mzdy - Roční rekapitulace středisková
8338 Mzdy - Nuluj DP
8339 Sklad/Doklady - Číselník partnerů
8340 Sklad/Doklady - Číselník zboží
8341 Sklad/Doklady - Číselník středisek
;
8343 Účto - Košilka - přímý tisk
8344 Účto - Test účtové osnovy
8345 MAJ - Majetek účetně neevidovaný
8346 MAJ - Majetek v operativní evidenci
8347 MAJ - Tisk majetku
8348 MAJ - Tisk číselníku typů odpisů majetku
8349 MAJ - Tisk číselníku umístění majetku
8350 MAJ - Tisk číselníku osob majetku
8351 Tisk číselníku aut
8352 Číselník aut - Nové
8353 Číselník aut - Oprav
8354 Číselník aut - Zruš
8355 Číselník aut - Export 2
8356 Sklad - Přidej FOTO
8357 Sklad - Zobraz FOTO F6
8358 Telefon - Tisk
8359 Telefon - Export
8360 Telefon - Export 2
8361 Telefon - Export SQL
8362 Telefon - Vyber
8363 Telefon - Zapiš poznámku
8364 Telefon - Import
8365 Telefon - Celková částka
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8366 Textový soubor
8367 Prohlížeč tabulek MS Excel
8368 Telefonní účet
8369 Telefon - Analýza
8370 K1SQL - Export
8371 K1SQL - Export 2
8372 K1SQL - Tisk
;
8375 Sklad - povolení změny modrého dokladu
8376 Odeslání dokladu DKL/DRG E-mailem
8377 Odeslání dokladu DK2/DR2 E-mailem
8378 Sklad - Obrázek - Dávka
8379 Sklad - Obrázek - Vyber foto
8380 Sklad - Obrázek - Přidej foto
8381 Sklad - Obrázek - Zobraz foto
8382 Sklad - Obrázek - Zobraz náhled
8383 Sklad - Obrázek - Ulož foto
8384 Účetnictví - zakázka podle čísla
8385 Účetnictví - zakázka podle názvu
8386 Sklad - Řádky - Foto / F5
8387 Odešli E-mail - jako klient SMTP serveru
8388 Odešli E-mail - jako SMTP server
8389 Přecenění zboží 19% => c:\19+19NE.csv
8390 Sklad / Uzavření dokladu / Blob
8391 Hledej EAN
8392 Data / Export => c:\sd.csv
8393 Data / Import <= c:\sd.csv
8394 Data / Test spotřební daně
8395 Účto - Změna HIZ 98/99 => 97
8396 Účto - Změna HIZ 97/99 => 98
8397 Účto - Změna HIZ 97/98 => 99
8398 Kontrola RL - Generuj
8399 Kontrola RL - Tisk - pohyby
8400 Kontrola RL - Tisk - součty/CenaMJ
8401 Kontrola RL - Tisk - součty/J
8402 Kontrola RL - Tisk - součty/Zboží
8403 Kontrola RL - Tisk - kontrola rozvozu
8404 Účto/Zahraniční platba, Kurzovní lístek
8405 Účto/Zahraniční platba, Částka saldo
8406 Sklad - Zobraz FOTO F7
8407 Číselník středisek - Nastav NUTS4
;
8409 Evidence majetku - Tisk - Zařazení
8410 Evidence majetku - Tisk - Vyřazení
8411 Evidence majetku - Tisk - Převod
8412 Evidence majetku - Tisk - Inventura
8413 Evidence majetku - Test
8414 Účto/Hlavička - Změna VS
8415 Účto/Hlavička - Změna Datumu splatnosti
8416 Účto/Hlavička - Změna Partnera
8417 Účto/Hlavička - Změna HIZ
8418 Číselník středisek - Opravit
8419 Číselník středisek - Nový
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8420 Číselník středisek - Zrušit
8421 Číselník středisek - Export
8422 Číselník středisek - Tisk
8423 Číselník středisek - Test
8424 Účetnictví - Pohyb za účet a středisko
8425 Import aar_OBAL - Načti seznam tabulek
8426 Import aar_OBAL - Import
;
8428 Vstup do rozpracovaného účetního dokladu
;
8430 ÚČTO - Test NexusDB2
8431 Sklad - Doklady - PG
8432 PG - Seznam souborů na FTP
8433 PG - Ceník - Otevřít v MS Excel
8434 PG - Ceník - Odeslat na FTP
8435 PG - Stav skladu - Otevřít v MS Excel
8436 PG - Stav skladu - Odeslat na FTP
8437 PG - Tisk - Zboží
8438 PG - Tisk - Čárkové kódy
8439 PG - Tisk - Prodejny
8440 PG - Tisk - Ceník
8441 PG - Tisk - Zásoby
8442 PG - Odeslat soubor na FTP
8443 PG - Načíst soubor z FTP
8444 PG - Test objednávky
8445 PG - Import objednávek - Tisk
8446 PG - Načíst lokální CSV soubor
8447 PG - Číselník zboží [HD]
8448 PG - Číselník ČK [HD]
8449 PG - Číselník partnerů [HR]
8450 Sklad - Řádky/pravá myš xml2edi
8451 Sklad:Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)
8452 POSNEW:Zruš uzavření dokladu (černá->modrá)
8453 SQL dotazy / Šablony mustry - Tvar sestavy RB
8454 Cenovky
8455 Sklad / POS - Cenovky
8456 Cenovky - Náhled - Tisk
8457 Cenovky - Design
8458 Cenovky - Tisk s náhledem
8459 Cenovky - Tisk na tiskárnu
8460 Cenovky - Zboží - Náhled
8461 Cenovky - Cenovky - Náhled
8462 Cenovky - Doklad - Náhled
8463 Cenovky - Zboží - Označ vše
8464 Cenovky - Zboží - Odznač vše
8465 Cenovky - Cenovky - Označ vše
8466 Cenovky - Cenovky - Odznač vše
8467 Cenovky - Doklad - Označ vše
8468 Cenovky - Doklad - Odznač vše
8469 Servis - Data - Info SQL
8470 Servis - Data - Oprava dat - TestBlob
8471 Inventura POS - 1. Zahaj inventuru
8472 Inventura POS - 2. Inventurní soupiska
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8473 Inventura POS - 3. Ukonči a vyhodnoť INV
8474 Inventura POS - Tisk protokolu
8475 Inventura POS - Tisk logu
8476 Inventura POS - Tisk počátečních stavů
8477 Inventura POS - Tisk Z - stav před INV
8478 Inventura POS - Tisk Z - stav po INV
8479 Inventura POS - Tisk Z - stav aktuální
8480 Inventura POS - Tisk Z - INV rozdíly
8481 Inventura POS - Informace o pořízení
8482 Inventura POS - Inv. soupiska Export
8483 Inventura POS - Inv. soupiska Export SQL
8484 Inventura POS - Zboží - Export
8485 Inventura POS - Zboží - Export SQL
8486 Inventura POS - Obaly - Export
8487 Inventura POS - Obaly - Export SQL
8488 Inventura POS - Pouze ukončení inventury
8489 Inventura POS - Tisk Z - stav před INV
8490 Inventura POS - Tisk Z - stav po INV
8491 Inventura POS - Tisk Z - stav aktuální
8492 Inventura POS - Tisk Z - INV rozdíly
8493 Inventura POS - Tisk Z - Zásoby
8494 Inventura POS - Tisk O - Zásoby
8495 Inventura POS - Tisk - Zásoby podle skupin
8496 Inventura POS - Tisk Z - INVENTURA
8497 Inventura POS - Tisk O - INVENTURA
8498 Inventura - MANKA -> odečtení od akt. zásob
8499 Inventura POS - Vynulování MnozstviMJ v řádcích
8500 MO Hruška - Přehled obratů za dodavatele
8501 Mzdy - Smlouvy 2007 - Hruška, spol. s r.o.
8502 Mzdy - Naplň údaji z karty zaměstnance
8503 Export dokladu xml2edi
8504 EDI Soubor - Uložit
8505 Číselník dodavatelů - Objednávka EDI
8506 Číselník skupin zboží - Objednávka EDI
8507 Mzdy - 1. Nastavení konfigurace mezd 2007
8508 Mzdy - 2. Doplnění CN 1-měsíc + nemocenská
8509 Mzdy - 3. Doplnění DNP - pro zvolený měsíc
8510 Mzdy - 4. Doplnění dovolená - zvolený měsíc
8511 Mzdy - 5. Mzdové listy při převodu
8512 Mzdy - 6. Převod dat do roku 2007
8513 Mzdy - Datový sklad 2007
8514 Cipher Cena 2 ===> c:\vyrobkyCL.txt
8515 Mzdy - Doplnění dovolená 20 => 22
8516 Sklad - Zapiš zálohovou platbu
8517 Import dokladu ČK,název,množství
8518 1. Načti vstupní soubor z terminálu
8519 2. Importuj do dokladu a číselníků ČK a Z
8520 Data - Doplnění kusového EANu
8521 Data - Doplnění číselníku skupin zboží
8522 Hruška2 - HK - VO - Import CIS_ZBO.csv
8523 Hruška2 - HK - MO - Import CIS_ZBO.csv
8524 Rozbory POS #2
8525 Rozbory POS #2 - 01 - Doklady podle částky
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8526 Rozbory POS #2 - 02 - Doklady podle částky 2
8527 Prohlížení tabulek MS Excel - Export HTML
8528 MAJ - Majetek v operativní evidenci 2006
8529 Hruška - Doplnění Rok / Měsíc odpisování/2006
8530 MAJ - Karta majetku - Generování odpisů
8531 MAJ - Generování ročních daňových odpisů
8532 MAJ - F2 Číslo
8533 MAJ - Generování odpisů
8534 MAJ - Oprávky účetní + daňové
8535 MAJ - Vyřazený majetek
8536 MAJ - Zhodnocený majetek
8537 MAJ - Měsíční účetní odpisy
8538 MAJ - Měsíční daňové odpisy
8539 MAJ - Zaúčtování měsíčních účetních odpisů
8540 Zakladač HK - Příjem na zakladač HK
8541 Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK
8542 Zakladač HK - Zakladač HK
8543 Data - Generuj HK_Z201 => c:\zbozi.ps
8544 Mzdy - ELDP - doplnění z ML
8545 Sklad - Akce VO
8546 POS - Akce MO
8547 Účto - Pohyb na účtě za střediska + PS/KZ
8548 Reklamace programu - Plocha
8549 Reklamace programu - E-mail
8550 Reklamace programu - podklady
8551 Reklamace programu - na disketu
8552 Účto/P - Rozbor za účet + středisko
8553 Účto/P - Rozbor za účet + středisko + PS/KZ
8554 Tisk - PDF2 (stránkované)
8555 Tisk - Odešli E-mailem PDF2 (stránkovaná s.)
8556 Mzdy - Generování srážek
8557 Mzdy - Srážky - Srážka
8558 Data - karty.dbf + okruhy.dbf + ceniky.hru
8559 Mzdy - Hromadný příkaz do banky
8560 Mzdy - 931/932/933/934, 9352/9353/9354/9355
;
; -- doplnit i do NazevModuluZOpravneni
;
8561 Hruška - Rozbor MO - Generování
8562 Pohyby - Tisk skladové karty
8563 Import Internet - Načti seznam souborů
8564 Import Internet - Importuj soubor
;
8566 Povolení záporných zásob NEW
8567 ÚČTO - Zpřístupnění řádků dokladu
8568 Sklad/POS - Změna partnera v hlavičce
;
8569 MZD1 - Datový sklad - Datový sklad MZDY - 2008
;
8570 Pekárna - Objednávka
8571 Pekárna - Číselník surovin a výrobků
8572 Pekárna - Receptury
8573 Pekárna - Podklady pro výrobu
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;
8574 Mzdy - omezení funkcí mezd pro personalistiku
8575 Zakázání agendy HR
8576 Zakázání agendy HP
8577 Partner - Vytvoř adresář pro WebService
8578 Odeslání dokladu ve formátu Cipher přes webovou službu
;
8579 Další moduly / Pekárna
8580 Pekárna - Podklady pro výrobu
8581 Pekárna - Převzetí dat z týdne
8582 Pekárna - Přidej výrobek do týdenního sortimentu
8583 Pekárna - Oprav výrobek v týdenním sortimentu
8584 Pekárna - Číselník partnerů
8585 Pekárna - Zruš výrobek v týdenním sortimentu
8586 Pekárna - změna - Aktuální závoz v týdnu
8587 Pekárna - Předobjednávka
8588 Pekárna - změna - závoz pro Podklady pro výrobu
8589 Pekárna - Rozvozová linka
;
8590 Nové zboží - v zadání podle skupin
;
8591 Č. partnerů - změna Rozvoz
8592 Č. partnerů - změna Způsob dodání
8593 Č. partnerů - změna Předobjednávka
;
8594 Reklamace řádku dokladu ODBĚRATELE - množství
8595 Doklady sklad - Nevyřízené reklamace
8596 Reklamace řádku dokladu ODBĚRATELE - změna ceny
;
8597 Reklamace - Zruš reklamaci
8598 Reklamace - Tisk
8599 Reklamace - Export
8600 Reklamace - Export SQL
;
8601 Pekárna - generování dokladů z Rozvozové linky
8602 Pekárna - Hromadný tisk DL/FA/HO/VP
8603 Tisk dokladu / TiskWin1
8604 TiskWin1 / Tisk
8605 TiskWin1 / Design
8606 TiskWin1 / Přímý tisk
8607 Pekárna - Blokuj / V
8608 Pekárna - Blokuj / D
8609 Pekárna - Ověř blokaci V+D
8610 Pekárna - Nastav aktuální číslo závozu
;
8611 Nový partner - v zadání podle skupin
8612 Doplnění PosledniDodavatel z PL do Z
8613 Účto/Test - Nepřiřazené řádky do dokladu 0
8614 Pekárna / Hromadná kalkulace cen
8615 Pekárna / Storno výroby
8616 Pekárna - Odblokuj / V
8617 Pekárna - Odblokuj / D
8618 Rozbory POS - Nastavení rozborů - uložení
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;
8619 Pekárna - Objednávka - samostatný přístup
8620 Další moduly / Pekárna - samostatný přístup
;
8621 Opakovaný export dokladu
8622 Zobraz datový soubor dokladu
;
8623 Graf 60 - P / Precislovani (2020)
8624 Graf 61 - P / ZpusobDodani (2021)
8625 Graf 62 - P / PSC (2022)
8626 Graf 63 - P / PPSC (2023)
8627 Graf 64 - P / Rozvoz (2024)
8628 Graf 65 - P / CisloObce (2025)
8629 Graf 66 - P / KodBanky1 (2026)
8630 Graf 67 - P / FakturacniMisto (2027)
8631 Graf 68 - P / Priloha (2028)
8632 Graf 69 - P / TypDPH (2029)
8633 Graf 70 - P / Platba (2030)
8634 Graf 71 - P / Splatnost (2031)
8635 Graf 72 - P / Dani (2032)
8636 Graf 73 - P / DPHObaly (2033)
8637 Graf 74 - P / Stredisko (2034)
8638 Graf 75 - P / SkupinaOpravneni (2035)
8639 Graf 76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)
8640 Graf 77 - P / VychoziCena (2037)
8641 Graf 78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)
8642 Graf 79 - P / DPCVychoziCena (2039)
8643 Graf 80 - Z / SlevaOK (2040)
8644 Graf 81 - Z / PosledniDodavatel (2041)
8645 Graf 82 - Z / Dodavatel (2042)
8646 Graf 83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)
8647 Graf 84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)
8648 Graf 85 - ZS / Skupina (2048)
8649 Graf 86 - ZS / Dodavatel (2049)
8650 Graf 87 - Z / TypZbozi (2080)
8651 Graf 88 - Z / Precislovani (2081)
8652 Graf 89 - Z / Priznak (2082)
8653 Graf 90 - Z / Receptura (2083)
8654 Graf 91 - Z / Umisteni (2084)
8655 Graf 92 - Z / ZarukaMesicu (2085)
8656 Graf 93 - Z / TrvanlivostDni (2086)
8657 Graf 94 - Z / CenovaSkupina (2087)
8658 Graf 95 - Z / Obal (2088)
8659 Graf 96 - Z / Obal2 (2089)
;
8660 Nápočty / Grafy - Celkem
8662 Načti SALDO.F5 přes WS (POUZE uživatel 112016)
;
8663 Graf 97 - S / Storna (2078b)
8664 Graf 98 - S / Celkem - ostatní doklady (2078b)
;
8665 Test zboží x skupiny zboží
;
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8666 AKCE - Nuluj zvolené AKCE
8667 AKCE - 1. Načti soubor *.XLS
8668 AKCE - 2. Načti AKCE
8669 Archivace všech tabulek důležitých pro inventuru
8670 Nastavení Cena01 z příjmových listů
8671 AKCE - 3. Nastav AKCE
8672 Dodatečné vyhodnocení inventury
8673 PEK - Doplň 5920x
8674 Mzdy - Datový sklad mzdy 2009
8675 Generuj SALDO.F5 po generování Pohledávek a Závazku k datu NEW
8676 MAJ - Protokol o zařazení majetku
8677 MAJ - Protokol o vyřazení majetku
8678 MZDY - Doplnění roku narození NARP
8679 Odešli SALDO.F5 přes WS
8680 Číselník partnerů - Nákup PL
8681 Info za partnera - Nákup PL
8682 Solawa
;
8683 Zvýšení Cena02 E-mailem
8684 Z / Máloobrátkové zboží
8685 Z / Dlouho neprodávané zboží
8686 Nastavení kurzu EUR
8687 Graf - Tisk
8688 Nápočet - Tisk
8689 Graf - Export
8690 Účto - Překlasifikace POS
8691 Zrušení +++ dopl/+ dopl v P+Z+O
8692 Účto: Výsledovka + minulý rok
8693 Účto: Výnos/Náklad/Zisk za střediska
8694 Nastavení slevy na SP zaměstnavatele
8695 Mzdy - Generování podkladů Slevy SP
8696 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Uplatněna
8697 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Neuplatněna
8698 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Protokol
8699 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Chyba
8700 Mzdy - Slevy SP - Tisk - Seznam slev SP
;
8701 Data - Načti seznam MO01
8702 Data - Nastav Z+EAN+ZS
8703 Data - Zruš Z+EAN+ZS
8704 Data - Načti seznam MO00
8705 Data - Nastav P
8706 Data - Zruš P
8707 Data - Načti seznam Y
8708 Data - Doplň EAN
8709 Data - Doplň Z
8710 Pohyby - Všechny pohyby
8711 Pouze celá egalizace - povolit i necelou
8712 Zboží - Zakladač - Pohyb
8713 Zboží - Zakladač - Graf měsíční
8714 Zboží - Zakladač - Graf týdenní
8715 Zakladač - Graf - 01 - Z / Číslo
8716 Zakladač - Graf - 02 - Uživatel / Číslo
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8717 Zakladač - Graf - 03 - Celkem
8718 Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
8719 Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní
8720 PEK - Týdenní sortiment - Přidej zvolený výrobek pro partnera
8721 PEK - Týdenní sortiment - Zruš výrobek pro partnera
8722 PEK - Týdenní sortiment - Zruš výrobek
8723 Nové zboží za skupinu - Přidej skupinu
8724 POSTOP - 3x9
8725 POSTOP - ND - nový doklad - rozdělení
8726 Karta zboží - Receptura
;
8727 POSTOP1 - Storno řádku
8728 POSTOP1 - Sleva 10/20/30%
;
8229 Generuj Souhrnné hlášení / XML
8230 Číselník zboží - zrušení neúplných/nulových vět
8231 Číselník zboží - Test duplicity vět
8232 Účto - XML - Zatížení MO
;
8733 Sklad - Import a nastavení váženého zboží EAN 28
8734 Sklad - Import a nastavení váženého zboží EAN 28 - Cipher
;
8735 POS - Řádky - Oprava řádku
;
9001 Restaurační systém - stůl
9002 Restaurační systém - stůl
9003 Restaurační systém - stůl
9004 Restaurační systém - stůl
9005 Restaurační systém - stůl
9006 Restaurační systém - stůl
9007 Restaurační systém - stůl
9008 Restaurační systém - stůl
9009 Restaurační systém - stůl
9010 Restaurační systém - stůl
9011 Restaurační systém - stůl
9012 Restaurační systém - stůl
9013 Restaurační systém - stůl
9014 Restaurační systém - stůl
9015 Restaurační systém - stůl
9016 Restaurační systém - stůl
9017 Restaurační systém - stůl
9018 Restaurační systém - stůl
9019 Restaurační systém - stůl
9020 Restaurační systém - stůl
9021 Restaurační systém - stůl
9022 Restaurační systém - stůl
9023 Restaurační systém - stůl
9024 Restaurační systém - stůl
9025 Restaurační systém - stůl
9026 Restaurační systém - stůl
9027 Restaurační systém - stůl
9028 Restaurační systém - stůl
9029 Restaurační systém - stůl
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9030 Restaurační systém - stůl
9031 Restaurační systém - stůl
9032 Restaurační systém - stůl
9033 Restaurační systém - stůl
9034 Restaurační systém - stůl
9035 Restaurační systém - stůl
9036 Restaurační systém - stůl
9037 Restaurační systém - stůl
9038 Restaurační systém - stůl
9039 Restaurační systém - stůl
9040 Restaurační systém - stůl
9041 Restaurační systém - stůl
9042 Restaurační systém - stůl
9043 Restaurační systém - stůl
9044 Restaurační systém - stůl
9045 Restaurační systém - stůl
9046 Restaurační systém - stůl
9047 Restaurační systém - stůl
9048 Restaurační systém - stůl
9049 Restaurační systém - stůl
9050 Restaurační systém - stůl
9051 Restaurační systém - stůl
9052 Restaurační systém - stůl
9053 Restaurační systém - stůl
9054 Restaurační systém - stůl
9055 Restaurační systém - stůl
9056 Restaurační systém - stůl
9057 Restaurační systém - stůl
9058 Restaurační systém - stůl
9059 Restaurační systém - stůl
9060 Restaurační systém - stůl
9061 Restaurační systém - stůl
9062 Restaurační systém - stůl
9063 Restaurační systém - stůl
9064 Restaurační systém - stůl
9065 Restaurační systém - stůl
9066 Restaurační systém - stůl
9067 Restaurační systém - stůl
9068 Restaurační systém - stůl
9069 Restaurační systém - stůl
9070 Restaurační systém - stůl
9071 Restaurační systém - stůl
9072 Restaurační systém - stůl
9073 Restaurační systém - stůl
9074 Restaurační systém - stůl
9075 Restaurační systém - stůl
9076 Restaurační systém - stůl
9077 Restaurační systém - stůl
9078 Restaurační systém - stůl
9079 Restaurační systém - stůl
9080 Restaurační systém - stůl
9081 Restaurační systém - stůl
9082 Restaurační systém - stůl

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

Zabezpečení

9083 Restaurační systém - stůl 83
9084 Restaurační systém - stůl 84
9085 Restaurační systém - stůl 85
9086 Restaurační systém - stůl 86
9087 Restaurační systém - stůl 87
9088 Restaurační systém - stůl 88
9089 Restaurační systém - stůl 89
9090 Restaurační systém - stůl 90
9091 Restaurační systém - stůl 91
9092 Restaurační systém - stůl 92
9093 Restaurační systém - stůl 93
9094 Restaurační systém - stůl 94
9095 Restaurační systém - stůl 95
9096 Restaurační systém - stůl 96
9097 Restaurační systém - stůl 97
9098 Restaurační systém - stůl 98
9099 Restaurační systém - stůl 99
9100 Restaurační systém - stůl 100
9101 Restaurační systém - stůl 101
9102 Restaurační systém - stůl 102
9103 Restaurační systém - stůl 103
9104 Restaurační systém - stůl 104
9105 Restaurační systém - stůl 105
9106 Restaurační systém - stůl 106
9107 Restaurační systém - stůl 107
9108 Restaurační systém - stůl 108
9109 Restaurační systém - stůl 109
9110 Restaurační systém - stůl 110
9111 Restaurační systém - stůl 111
9112 Restaurační systém - stůl 112
9113 Restaurační systém - stůl 113
9114 Restaurační systém - stůl 114
9115 Restaurační systém - stůl 115
9116 Restaurační systém - stůl 116
9117 Restaurační systém - stůl 117
9118 Restaurační systém - stůl 118
9119 Restaurační systém - stůl 119
9120 Restaurační systém - stůl 120
9121 Restaurační systém - stůl 121
9122 Restaurační systém - stůl 122
9123 Restaurační systém - stůl 123
9124 Restaurační systém - stůl 124
9125 Restaurační systém - stůl 125
9126 Restaurační systém - stůl 126
9127 Restaurační systém - stůl 127
9128 Restaurační systém - stůl 128
9129 Restaurační systém - stůl 129
9120 Restaurační systém - stůl 130
9131 Restaurační systém - stůl 131
9132 Restaurační systém - stůl 132
9133 Restaurační systém - stůl 133
9134 Restaurační systém - stůl 134
9135 Restaurační systém - stůl 135
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9136 Restaurační systém - stůl 136
9137 Restaurační systém - stůl 137
9138 Restaurační systém - stůl 138
9139 Restaurační systém - stůl 139
9140 Restaurační systém - stůl 140
9141 Restaurační systém - stůl 141
9142 Restaurační systém - stůl 142
9143 Restaurační systém - stůl 143
9144 Restaurační systém - stůl 144
9145 Restaurační systém - stůl 145
9146 Restaurační systém - stůl 146
9147 Restaurační systém - stůl 147
9148 Restaurační systém - stůl 148
9149 Restaurační systém - stůl 149
9150 Restaurační systém - stůl 150
9151 Restaurační systém - stůl 151
9152 Restaurační systém - stůl 152
9153 Restaurační systém - stůl 153
9154 Restaurační systém - stůl 154
9155 Restaurační systém - stůl 155
9156 Restaurační systém - stůl 156
9157 Restaurační systém - stůl 157
9158 Restaurační systém - stůl 158
9159 Restaurační systém - stůl 159
9160 Restaurační systém - stůl 160
9161 Restaurační systém - stůl 161
9162 Restaurační systém - stůl 162
9163 Restaurační systém - stůl 163
9164 Restaurační systém - stůl 164
9165 Restaurační systém - stůl 165
9166 Restaurační systém - stůl 166
9167 Restaurační systém - stůl 167
9168 Restaurační systém - stůl 168
9169 Restaurační systém - stůl 169
9170 Restaurační systém - stůl 170
9171 Restaurační systém - stůl 171
9172 Restaurační systém - stůl 172
9173 Restaurační systém - stůl 173
9174 Restaurační systém - stůl 174
9175 Restaurační systém - stůl 175
9176 Restaurační systém - stůl 176
9177 Restaurační systém - stůl 177
9178 Restaurační systém - stůl 178
9179 Restaurační systém - stůl 179
9180 Restaurační systém - stůl 180
9181 Restaurační systém - stůl 181
9182 Restaurační systém - stůl 182
9183 Restaurační systém - stůl 183
9184 Restaurační systém - stůl 184
9185 Restaurační systém - stůl 185
9186 Restaurační systém - stůl 186
9187 Restaurační systém - stůl 187
9188 Restaurační systém - stůl 188
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9189 Restaurační systém - stůl 189
9190 Restaurační systém - stůl 190
9191 Restaurační systém - stůl 191
9192 Restaurační systém - stůl 192
9193 Restaurační systém - stůl 193
9194 Restaurační systém - stůl 194
9195 Restaurační systém - stůl 195
9196 Restaurační systém - stůl 196
9197 Restaurační systém - stůl 197
9198 Restaurační systém - stůl 198
9199 Restaurační systém - stůl 199
9200 Restaurační systém - stůl 200
9201 Restaurační systém - stůl 201
9202 Restaurační systém - stůl 202
9203 Restaurační systém - stůl 203
9204 Restaurační systém - stůl 204
9205 Restaurační systém - stůl 205
9206 Restaurační systém - stůl 206
9207 Restaurační systém - stůl 207
9208 Restaurační systém - stůl 208
9209 Restaurační systém - stůl 209
9210 Restaurační systém - stůl 210
9211 Restaurační systém - stůl 211
9212 Restaurační systém - stůl 212
9213 Restaurační systém - stůl 213
9214 Restaurační systém - stůl 214
9215 Restaurační systém - stůl 215
9216 Restaurační systém - stůl 216
9217 Restaurační systém - stůl 217
9218 Restaurační systém - stůl 218
9219 Restaurační systém - stůl 219
9220 Restaurační systém - stůl 220
9221 Restaurační systém - stůl 221
9222 Restaurační systém - stůl 222
9223 Restaurační systém - stůl 223
9224 Restaurační systém - stůl 224
9225 Restaurační systém - stůl 225
9226 Restaurační systém - stůl 226
9227 Restaurační systém - stůl 227
9228 Restaurační systém - stůl 228
9229 Restaurační systém - stůl 229
9230 Restaurační systém - stůl 230
9231 Restaurační systém - stůl 231
9232 Restaurační systém - stůl 232
9233 Restaurační systém - stůl 233
9234 Restaurační systém - stůl 234
9235 Restaurační systém - stůl 235
9236 Restaurační systém - stůl 236
9237 Restaurační systém - stůl 237
9238 Restaurační systém - stůl 238
9239 Restaurační systém - stůl 239
9240 Restaurační systém - stůl 240
9241 Restaurační systém - stůl 241
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9242 Restaurační systém - stůl 242
9243 Restaurační systém - stůl 243
9244 Restaurační systém - stůl 244
9245 Restaurační systém - stůl 245
9246 Restaurační systém - stůl 246
9247 Restaurační systém - stůl 247
9248 Restaurační systém - stůl 248
9249 Restaurační systém - stůl 249
9250 Restaurační systém - stůl 250
9251 Restaurační systém - stůl 251
9252 Restaurační systém - stůl 252
9253 Restaurační systém - stůl 253
9254 Restaurační systém - stůl 254
9255 Restaurační systém - stůl 255
9256 Restaurační systém - stůl 256
9257 Restaurační systém - stůl 257
9258 Restaurační systém - stůl 258
9259 Restaurační systém - stůl 259
9260 Restaurační systém - stůl 260
9261 Restaurační systém - stůl 261
9262 Restaurační systém - stůl 262
9263 Restaurační systém - stůl 263
9264 Restaurační systém - stůl 264
9265 Restaurační systém - stůl 265
9266 Restaurační systém - stůl 266
9267 Restaurační systém - stůl 267
9268 Restaurační systém - stůl 268
9269 Restaurační systém - stůl 269
9270 Restaurační systém - stůl 270
9271 Restaurační systém - stůl 271
9272 Restaurační systém - stůl 272
9273 Restaurační systém - stůl 273
9274 Restaurační systém - stůl 274
9275 Restaurační systém - stůl 275
9276 Restaurační systém - stůl 276
9277 Restaurační systém - stůl 277
9278 Restaurační systém - stůl 278
9279 Restaurační systém - stůl 279
9280 Restaurační systém - stůl 280
9281 Restaurační systém - stůl 281
9282 Restaurační systém - stůl 282
9283 Restaurační systém - stůl 283
9284 Restaurační systém - stůl 284
9285 Restaurační systém - stůl 285
9286 Restaurační systém - stůl 286
9287 Restaurační systém - stůl 287
9288 Restaurační systém - stůl 288
9289 Restaurační systém - stůl 289
9290 Restaurační systém - stůl 290
9291 Restaurační systém - stůl 291
9292 Restaurační systém - stůl 292
9293 Restaurační systém - stůl 293
9294 Restaurační systém - stůl 294
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9295 Restaurační systém - stůl 295
9296 Restaurační systém - stůl 296
9297 Restaurační systém - stůl 297
9298 Restaurační systém - stůl 298
9299 Restaurační systém - stůl 299
9300 Restaurační systém - stůl 300
9301 Restaurační systém - stůl 301
9302 Restaurační systém - stůl 302
9303 Restaurační systém - stůl 303
9304 Restaurační systém - stůl 304
9305 Restaurační systém - stůl 305
9306 Restaurační systém - stůl 306
9307 Restaurační systém - stůl 307
9308 Restaurační systém - stůl 308
9309 Restaurační systém - stůl 309
9310 Restaurační systém - stůl 310
9311 Restaurační systém - stůl 311
9312 Restaurační systém - stůl 312
9313 Restaurační systém - stůl 313
9314 Restaurační systém - stůl 314
9315 Restaurační systém - stůl 315
9316 Restaurační systém - stůl 316
9317 Restaurační systém - stůl 317
9318 Restaurační systém - stůl 318
9319 Restaurační systém - stůl 319
9320 Restaurační systém - stůl 320
9321 Restaurační systém - stůl 321
9322 Restaurační systém - stůl 322
9323 Restaurační systém - stůl 323
9324 Restaurační systém - stůl 324
9325 Restaurační systém - stůl 325
9326 Restaurační systém - stůl 326
9327 Restaurační systém - stůl 327
9328 Restaurační systém - stůl 328
9329 Restaurační systém - stůl 329
;
8736 Saldo - Úhrady závazků před splatností
8737 Sklad/POS - Částečná inventura / PL / Cipher
8738 Sklad - KD - Komise - Dodací list
8739 Sklad - KF - Komise - Faktura
8740 Dotyková POS - Storno mínusem
;
8741 Zobrazení - Zásoba MJ
8742 Zobrazení - Zásoba Kč
8743 Zobrazení - Zásoba na dni
8744 Zobrazení - Marže %
8745 Zobrazení - Cena 1
8746 HTML Tisk 98
8747 Cenovky - Načti PocetCK
8748 Cenovky - Nuluj PocetCK
;
8749 Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení záporný počet obalů
8750 Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení záporná egalizace
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8751 Sklad / F7 - povolení záporný počet obalů
8752 Sklad / F7 - povolení záporného množství MJ
8753 Sklad / F7 - povolení záporné egalizace
8754 Sklad / F8 - povolení záporný počet obalů
8755 Sklad / F8 - povolení záporné egalizace
8756 Sklad / Dvoj/Trojpole - povolení vyšší egalizace
8757 Sklad / F7 - povolení vyšší egalizace
8758 Sklad / F8 - povolení vyšší egalizace
8759 Sklad / řádky - povolení záporného množství MJ
8760 Mzdy - Manka
;
9999 Konec

23.2 Číslo uživatele
2002.06.08a / 09:00
01) Číslo uživatele změněno:
admin - z 9999 na 255
prijem - z 9998 na 254
čísla 254 a 255 nepoužívejte pro běžné uživatele

23.3 Doplnění akcí oprávnění
2008.04.04a / 15:00
002) Servis / Doplnění akcí oprávnění
- obnoveno

2008.02.19a / 09:00
004) Servis / Konfigurace / Seznam akcí oprávnění
- doplněna funkce
Doplnění
- ze souboru wa00.txt, který je součástí každé distribuce programu,
aktualizuje (doplní a případně zruší) seznam akcí oprávnění
v Číselníku akcí oprávnění a Povolení akcí oprávnění
- tuto funkci jednorázově spusťte a při použití akcí oprávnění
potom po přidání nových akcí oprávnění - vždy uvedeno v Novinkách
funkci je nutné spustit samostatně pro každou agendu
- datum aktuální verze seznamu akcí oprávnění je uvedena v názvu
oprávnění číslo 1000
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- pro funkci použito původní oprávnění (funkce byla v Servis / Data)
8218 Doplnění akcí oprávnění z wa00.txt

2005.03.31a / 15:00
01) Servis / Data / Doplnění dat / Doplnění akcí oprávnění z wa00.txt
- soubor wa00.txt je součástí každé distribuce ES manas
- soubor musí být umístěn v adresáři programu (tam, kde je manas.exe)
- doplní se seznam akcí oprávnění ____WA00.FF2 a povolení akcí
oprávnění aa__WO00.FF2 (aa je agenda)

23.4

Nastavení akcí oprávnění
FAQ - nastavení akcí oprávnění např. pro prodavače a jeho doplnění mezi uživatele
- přihlašte se jako správce programu
- formou AutoUpgrade - F12 + Kontrola UPGRADE + povolení nebo ručně
aktualizujte program, aktualizace nyní obsahuje i aktuální seznam
akcí oprávnění
- spusťte Servis / Konfigurace / Seznam akcí oprávnění a v něm
funkci Doplnění
- spusťte Servis / Konfigurace / Povolení akcí oprávnění a vlevo dole
spusťte Zrušení seznamu oprávnění
- ukončete program, znovu jej spusťte a postupně projděte všechny
funkce programu, které by měl prodavač mít povoleny a dostupné
- spusťte Servis / Konfigurace / Povolení akcí oprávnění, v pravé
dolní části okna je dostupný seznam oprávnění, která je nutné
pro prodavače povolit
- pro prodavače stanovte některou skupinu povolení akcí oprávnění - roli
01 - 31 a podle seznamu použitých akcí oprávnění postupně v okně
projděte v horní části seznam akcí oprávnění a pro použitá oprávnění
klikněte na řádek s oprávněním (oprávnění je 4-místné číslo zleva)
a potom zaškrtněte zaškrtávací pole se zvolenou skupinou a
pokračujte dále pro povolení ostatních akcí oprávnění
uložení zaškrtnutí vždy potvrďte 'faječkou' v navigačních tlačítkách
- nového prodavače potom zařadíte do seznamu uživatelů takto:
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- spusťte Servis / Konfigurace / Číselník uživatelů
- v navigačních tlačítkách klikněte na + a přidá se nová prázdná
věta
v ní klikněte do pole Číslo a zadejte jedinečné číslo nového uživatele,
např. 123
poté 2x klikněte do pole Jméno a zadejte jméno uživatele
poté 2x klikněte do pole Heslo a zadejte heslo uživatele, kterým
se bude do programu přihlašovat, pro dotykovou POS je vhodné
zadat heslo číselné pro snadnou dotykovou volbu v okně Přihlášení
poté 2x klikněte do pole Skupina a zadejte číslo Skupiny povolení
akcí oprávnění (roli), kterou jste v předešlých krocích zvolili
pro prodavače
uložení nové věty potvrďte 'faječkou' v navigačních tlačítkách
- ukončete program a přihlašte se jako nový uživatel a znovu projděte
s jeho omezenými právy všechny funkce programu, které potřebuje pro
svoji práci
pokud některá další akce bude vyžadovat oprávnění, poznačte si
její číslo a doplňte její povolení ji přihlášeni jako správce programu
do skupiny povolení akcí oprávnění

23.5 Nastavení oprávnění
FAQ - Nastavení oprávnění jednotlivým uživatelům
- v Servis / Konfigurace / Oprávnění
- Číselník uživatelů
- vytvoří se seznam oprávněných uživatelů s číslem, jménem,
přiděleným heslem a každý uživatel se zařadí do skupiny uživatelů
s definovanými oprávněními
- Seznam skupin oprávnění (role)
- lze změnit název skupiny 0-31
- Seznam akcí oprávnění
- po UPDATE spusťte funkci Doplnění a povolte Ano
- Povolení akcí oprávnění
- jednotlivá oprávnění 1000 - 9999 se zaškrtnutím povolí
pro zvolenou skupinu uživatelů
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23.6 Oprávnění
2003.08.23a / 09:00
09) Při kontrole oprávnění se vypíše kromě čísla i název oprávnění

1999.12.03a
03) system opravneni
- v databazi uzivatelu (Servis/Databaze/Uzivatelu) doplneno pole
Skupina
---> jednotlive uzivatele (scaner, dealer, transfer, vychystavac,
... postupne doplnte (cislo max 9997 !!!) a kazdemu uzivateli
priradte skupinu opravneni 0-31
0 ... admin - povoleno vse
1-31 ... bezny uzivatel, vse lze omezit
- doplneny funkce Servis / databaze:
- Seznam skupin opravneni
---> nazev vyse uvedene skupiny (napr. Scaner, Dealer, ...)
---> vsichni uzivatele zarazeni do stejne skupiny opravneni
budou mit definovanu stejnou mnozinu opravneni
- cislo skupiny musi zustat 0-31 (0 - admin)
- Seznam akci opravneni
- systemova databaze ____WA00.FFD, kterou budu zasilat vzdy
s distribuci - umistete ji do adresare s ostatnimi databazemi
*.FFD (pujde prepsat, otevira se jen pri funkcich definice
a zmeny opravneni)
- Povoleni akci opravneni
---> tady se pro kazdou akci opravneni (viz vyse - napr.
porizeni prijimaciho listu) definuje pro kazdou skupinu
1-31 opravneni (povoleni provedeni akce)
- skupina opravneni prihlaseneho uzivatele je pro kontrolu zobrazena
ve stavovem radku vpravo dole P/U/O - PC / Uzivatel / Skupina opravneni
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23.7 Povolení akcí oprávnění
2010.04.24a / 00:00
002) Doplněno logování ve funkci Povolení akcí oprávnění

2010.01.30a / 00:00
004) Povolení akcí oprávnění
Po dvojkliku se nastaví odpovídající akce oprávnění a stačí jen zaškrtnout
pole u požadované skupiny oprávnění (role) a "faječkou" zapsat do tabulky.

2010.01.19a / 13:00
002) Číselník povolení akcí oprávnění
- doplněna funkce:
Povolit všechny akce pro skupinu
pro zvolenou skupinu oprávnění (roli) 1-31
skupina oprávnění (role) má potom oprávnění na úrovni administrátora
a v této skupině tak lze definovat i více uživatelů

2010.01.19a / 13:00
004) Servis / Konfigurace / Povolení akcí oprávnění
- pomůcka pro nastavení povolení akcí oprávnění např. pro prodavače
- v okně Číselník povolení akcí oprávnění vpravo dole je zobrazen
seznam použitých akcí oprávnění od posledního zrušení seznamu
tlačítkem Zrušení seznamu oprávnění

2004.11.22a / 10:00
03) Číselník povolení akcí oprávnění (aa__WO00)
- doplněna funkce Doplnit, která doplní chybějící akce oprávnění z
aktuálního seznamu akcí oprávnění (____WA00)
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23.8 Seznam akcí oprávnění
2010.07.13a / 00:00
001) Servis / Konfigurace / Seznam akcí oprávnění - Doplnění
- upraveno
- podstatně zrychleno

2003.04.23a / 10:00
03) Provedena komplexní revize akcí oprávnění
každá samostatná akce má přidělenu samostatnou akci oprávnění
seznam akcí oprávnění je v tabulce ____WA00.FF2 - je součástí každé distribuce

23.9 Systémové heslo - administrátor
2004.06.08a / 08:00
01) Nastavení systémového hesla
- doplněn mechanismus nastavení systémového hesla, pokud má být jiné, než
standardní
- heslo je uloženo v číselníku PC ve větě 123456 v poli Cislo32 v
zakódované podobě
heslo je nutné zadat ručně pomocí FlashFiler Exploreru
pokud se v číselníku PC při startu programu věta s číslem 123456
se zadaným heslem nevyskytuje, bude použit standardní způsob
přihlášení
- k vytvoření zakódovaného hesla slouží utilita MANASPWD.EXE
- na vyžádání Vám ji zašleme
- informace o spuštění programu pomocí systémového hesla je v logovém
souboru K4 - správce systému je uveden jako Uzivatel [255] a
Nazev uzivatele je [>>> admin <<<]

1999.12.30a
01) V souboru MIS2000.PWD lze (zatim rucne a v otevrenem textu)
zmenit heslo administratora - 1. radek a heslo pro prijem - 2. radek
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Administrátorské heslo je uloženo v souboru
manas.pwd, standardně je heslo manas
původní administrátorské heslo jiné může být zadáno
v číselníku uživatelů pro uživatele 255 v poli Heslo
nově mám přímo nastavitelná 4 administrátorská hesla
v
Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Zabezpečení
v polích Administrátorské heslo #1 - 4 - pak admin
vystupuje jako uživatel 241-244 a v číselníku uživatelů
se mu dá přiřadit jméno
A navíc platí ta věta 123456 v číselníku PC, heslo je pak v poli Cislo32

Nastaveni administrátorského hesla - např.: agrsa
1) prejmenovat soubor manas.pwd na manas1.pwd
je v adresáři programu - tam, kde je manasNX.exe
2) spustit manaspwd.exe
3) zadat pozadovane heslo: agrsa
4) zakodovane heslo: 1610050416
5) do ciselniku PC doplnit cislo 123456 a do pole Cislo32
nastavit zakodovane heslo: 1610050416
Servis / Konfigurace / Ciselnik PC
6) v Servis / Konfigurace / Ciselnik uzivatelu
zrusit uzivatele 1 s heslem manas případné jiné
uživatele s heslem manas
7) test - program musi jit spustit heslem agrsa
a nesmi jit spustit heslem manas
8) pro dotykovou POS doporučujeme nastavit administrátorské
heslo číselné, aby šlo zvolit na dotykových klávesách

23.10 Tabulky
===================================================
Zabezpečení
--------------------------------------------------Druh: WA00
Druh: WA01
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Typ: WXXX
Název: Číselník akcí oprávnění
Soubor: ____WA00
Funkce: Konfigurace / Program / Číselník akcí oprávnění
--------------------------------------------------Druh: WO00
Typ: WXXX
Název: Povolení akcí oprávnění
Soubor: aa__WO00
Funkce: Konfigurace / Program / Povolení akcí oprávnění
--------------------------------------------------Druh: WS00
Typ: WXXX
Název: Číselník skupin oprávnění
Soubor: aa__WS00
Funkce: Konfigurace / Program / Číselník skupin oprávnění
--------------------------------------------------Druh: WU00
Druh: WU01
Typ: PA04
Název: Číselník uživatelů
Soubor: aa__WU00
Funkce: Konfigurace / Program / Číselník uživatelů
===================================================

23.11 Uživatelé
1999.12.01a
03) sprava uzivatelu a hesel:
- databaze uzivatelu je X___WU00.FFD a lze ji zatim rucne
spravovat funkci Servis / Databaze / Uzivatelu
- databaze je pristupna pouze na heslo 'agent'
- doplnte do ni seznam vsech potencialnich uzivatelu
(uzivatel, dealer, scaner, vychystavac, ...)
---> cislo 1 - 9999 (9999 je systemovy uzivatel, 9998 prijem)
(max. 4-mistne cislo)
---> jmeno
---> heslo - pro kazdeho ruzne, po prihlaseni se nastavi
automaticky cislo uzivatele (vpravo dole PC/U)
---> posledni zmenu pred Esc je nutne potvrdit tlacitkem
s 'fajfkou'
- bezny uzivatel ma zatim zakazano pouzivat:
- Konfigurace
- editace databaze uzivatelu
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- editace ciselniku partneru a zbozi
- pro prijem slouzi zatim heslo 'prijem', ktere oproti beznemu
uzivateli umoznuje editaci ciselniku zbozi (pres <Shift><F10>
a tlacitko <Editace>) a vkladani noveho zbozi (primo)

23.12 Zabezpečení
2010.07.22b / 11:00
001) Servis / Konfigurace
- 1. Program / Program / Zabezpečení
doplněno zaškrtávací pole
Zobrazit hesla

2010.07.13a / 00:00
003) Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Zabezpečení
Administrátorské heslo #1
Administrátorské heslo #2
Administrátorské heslo #3
Administrátorské heslo #4
správné nastavení poznáte tak, že se heslem přihlásíte
a v programu zvolíte Servis / Konfigurace - funkce je povolena
POUZE pro administrátora
jednotlivým administrátorským heslům jsou přiřazena čísla uživatelů
241-244 - číslo uživatele je zobrazeno na Pracovní ploše programu
vpravo dole - U
v Servis / Konfigurace / Číselník uživatelů
doplňte uživatele 241-244 a u každého zadejte (POUZE) Jméno
pro doplnění vlastních administrátorských hesel doporučujeme zrušit
(přejmenovat) soubor MANAS.PWD v adresáři programu a zrušit větu
123456 v číselníku PC - Servis / Konfigurace / Číselník PC
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24

Nápověda

24.1 Akce - nastavení ceny akce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.2 Akce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.3 Akce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.4

Akce MO
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.5 ASCII
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.6 Banka
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.7 Bilance skladu - SQL
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.8 Bilance skladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.9 Cenovky
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.10 Čárkový kód
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.11 Částečná inventura
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.12 Číselník agend
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.13 Číselník agend skladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.14 Číselník akcí oprávnění
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.15 Číselník aut
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.16 Číselník čárkových kódů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.17 Číselník dodavatelů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.18 Číselník DPH EU
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.19 Číselník DPH
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.20 Číselník
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.21 Číselník
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.22 Číselník
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.23 Číselník kmenových středisek
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.24 Číselník obalů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.25 Číselník obcí
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.26 Číselník osob
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

© 2022 Ing. Petr Maňas - 2.1.2022, 21:40

2987

2988

ES manas 2022 - Technická dokumentace

24.27 Číselník partnerů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.28 Číselník PC
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.29 Číselník povolení akcí oprávnění
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.30 Číselník řidičů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.31 Číselník skupin oprávnění
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.32 Číselník skupin partnerů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.33 Číselník skupin zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.34 Číselník složek mezd
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.35 Číselník středisek
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.36 Číselník středisek
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.37 Číselník středisek
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.38 Číselník typů dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.39 Číselník typů DPH
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.40 Číselník typů odpisů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.41 Číselník typů účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.42 Číselník typů zaúčtování skladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.43 Číselník umístění
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.44 Číselník uživatelů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.45 Číselník zakázek
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.46 Číselník zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.47 Číslo nového zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.48 Data
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.49 Data
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.50 Datový sklad - mzdy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.51 Datový sklad - sklad
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.52 Datový sklad
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.53 Dávková fakturace
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.54 Demo
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.55 Dialog
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.56 Dialog 2
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.57 Dotyková POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.58 Editace pozice
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.59 Editace pozice HK
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.60 Editace seznamu zaměstnanců
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.61 E-mail
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.62 ES manas
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.63 ES manas - manas.exe
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.64 ES manas - manas7.exe
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.65 ES manas - manasNX.exe
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.66 ES manas - manasNX9.exe
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.67 ES manas - manasPOS.exe
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.68 ES manas - manasPOSnx.exe
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.69 Evidence majetku
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.70 Export SQL
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.71 F7 - tara
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.72 F8 - editace řádku dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.73 Filtr řádků účetních dokladů - NexusDB
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.74 Filtr řádků účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.75 Filtr řádků účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.76 Filtr řádků účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.77 Filtr skladových dokladů - doklady
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.78 Filtr skladových dokladů - řádky dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.79 Filtr skladových dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.80 Filtr účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.81 Filtr účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.82 Filtr účetních dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.83 Filtr účetních dokladů NexusDB
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.84 Fotografie palet - náhled
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.85 Fotografie palet - seznam
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.86 Fotografie palet - zobrazení
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.87 Fotografie palet - zobrazení
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.88 Fotografie palet
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.89 FTP
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.90 Fulltext
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.91 Funkce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.92 Funkce programu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.93 Globální funkce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.94 Graf
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.95 Grafy, nápočty a obraty
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.96 Hlavička účetního dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.97 Hledání
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.98 Hledání
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.99 Hledání nápovědy pomocí SQL
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.100Hledání podle čárkového kódu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.101Hledání pomocí SQL
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.102Hledání poznámky
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.103Hruška - rozbory MO síť
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.104Hruška
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.105HTML - malý
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.106HTML - střední
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.107HTML - střední 2
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.108HTML - velký
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.109HTML
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.110Ikony
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.111Import dat - akce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.112Import dat
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.113Import dat z MIS97
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.114Import deníku dokladů - obaly
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.115Import deníku dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.116Import dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.117Import XML dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.118Info partner
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.119Info POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.120Info z čárkového kódu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.121Info zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.122Informace
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.123Inventura POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.124Kalendář
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.125Karta auta
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.126Karta majetku
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.127Karta partnera
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.128Karta střediska
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.129Karta zaměstnance
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.130Karta zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.131Klávesnice - lineární
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.132Klávesnice - numerická
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.133Klávesnice - PIN
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.134Klávesnice dotyková
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.135Kombinované SQL dotazy - účetní server
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.136Kombinované SQL dotazy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.137Konfigurace - 1. Program
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.138Konfigurace - 2. Sklad/POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.139Konfigurace - 3. POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.140Konfigurace - 4. Účto
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.141Konfigurace - mzdy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.142Konfigurace
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.143Kontokorent MO
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.144Kurz měny
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.145Mustr
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.146Mzdy - parametry sestavy 121
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.147Mzdy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.148Náhledový skener - sklad
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.149Náhledový skener
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.150Náhledový skener
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.151Nápověda - tvorba
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.152Nápověda
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.153Nastavení překlasifikace MO
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.154Nové zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.155Nový partner
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.156Obal
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.157Obalové konto za obal
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.158OEC
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.159Opakované platby
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.160Parametr kombinovaného SQL dotazu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.161Pekárna - receptury
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.162Pekárna - týdenní objednávka
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.163Pekárna
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.164PG
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.165Platba POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.166Platba POS HTML
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.167Platby - daňová evidence
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.168Platby
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.169Pohyby
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.170Popis SQL
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.171POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.172POS OLD
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.173Poznámka
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.174Poznámka
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.175Poznámka 2
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.176PRM - nastavení akční ceny
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.177PRM - nastavení akčních cen
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.178PRM
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.179Překlasifikace MO
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.180Přesun části dokladu do nového dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.181Přeúčtování
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.182Převod dat
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.183Přihlášení
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.184Příjem do zakladačového skladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.185Příjem do zakladačového skladu HK
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.186Příjem na pozici
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.187Příjem na pozici HK
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.188Přiznání DPH od 2009
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.189Přiznání DPH od 2011
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.190Receptura
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.191Reklamace
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.192Rodinný příslušník
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.193Rozbory POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.194Rozvozový list
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.195RTF
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.196Rychlá volba
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.197Řádky účetního dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.198Saldokonto - daňová evidence
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.199Saldokonto - doklady
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.200Saldokonto - Kniha pohledávek
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.201Saldokonto - Kniha závazků
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.202Saldokonto - Pohledávky
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.203Saldokonto - Závazky
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.204Saldokonto
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.205Sestavy - daňová evidence
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.206Seznam zaměstnanců
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.207Sklad - doklady
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.208Složka mzdy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.209Složky mezd, rodinní příslušníci
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.210SQL dotaz - výběr
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.211SQL dotaz
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.212Storno
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.213Systémové informace
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.214Telefon
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.215Test účetnictví
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.216Textový editor
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.217Textový editor
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.218Tisk číselníku
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.219Tisk číselníku partnerů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.220Tisk číselníku zboží
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.221Tisk deníku dokladů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.222Tisk dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.223Tisk HTML
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.224Tisk majetku
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.225Tisk sestavy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.226Tisk uživatelů
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.227Tisk Win
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.228Tisk zakladač
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.229Trvalá složka mzdy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.230Účetní doklady
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.231Účetní pohyb za středisko
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.232Účetní sestavy
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.233Účtová osnova - daňová evidence
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.234Účtová osnova
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.235Účtová osnova
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.236Úhrady
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.237Úvodní obrazovka
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.238Výběr řádků dokladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.239Výběr vázaného EANu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.240Výdej ze zakladačového skladu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.241Výdej ze zakladačového skladu HK
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.242Vyhodnocení výrazu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.243Vyúčtování POS
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.244Vzdálená správa
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.245Webová služba
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.246XML2EDI
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.247Zadání čísla
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.248Zadání čísla
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.249Zadání čísla nového partnera
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.250Zadání datumu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.251Zadání datumu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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24.252Zadání datumu 2
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.253Zadání HIZ
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.254Zadání parametru
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.255Zadání partnera
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.256Zadání řetězce
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.257Zahraniční platba
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.258Zakladačový sklad
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.259Zakladačový sklad HK
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.

24.260Změna datumu
Informace zatím hledejte v tematicky řazeném popisu funkcí ES manas.
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