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Verziu nainštaluje do účtovného obdobia roku 2019 na verziu 3.03.01 alebo vyššiu a v prípade
potreby aj do roku 2018 na verziu 3.02.01 alebo vyššiu.

Zmeny vo verzii programu okrem zmien v časti Zamestnanci - Mzdy
Všeobecné zmeny
-

-

zmena tlačovej zostavy vyšlej faktúry, ktorá bola vytvorená z dodacieho listu
zmena tlačovej zostavy vyšlej faktúry – ak má prihlásený užívateľ v číselníku Prideľovanie
práv (menu Služby/Služby správcu programu) zadané telefónne číslo, na VF sa vytlačí ako
kontakt toto telefónne číslo, ak číslo nemá zadané tak na VF sa vytlačí telefónne číslo
z číselníka Účtovné jednotky (menu Číselníky)
zmena pri zadávaní vlastných bankových účtov (menu Číselníky/Účtovné jednotky tlačidlo
Bankové účty) – formát zadáveného účtu je kontrolovaný len pri tuzemských účtoch. Ak má
spoločnosť účet v zahraničnej banke tak do IBAN a Zahr. čísla účtu môže zadať ľubovoľné
znaky

Zmeny v podvojnom účtovníctve
-

opravený import počiatočných stavov hlavnej knihy (menu Služby/Import údajov/Import
počiatočných stavov voľba Počiatočné stavy účtov). Opravenú službu použite iba v prípade,
že PS hlavnej knihy po importe nie sú správne. Problém sa prejavoval v niektorých prípadoch
v účtovníctve evidovanom podľa stredísk.
Štatistický formulár Práca 2-04
Do programu bol doplnený štatistický formulár Práca 2-04 platný pre rok 2019.
Mzdový list - zrážky

V programe bola odstránená chyba pri tlači mzdového listu. Pokiaľ mal zamestnanec v jednom
mesiaci vo výpočte mzdy použitý ten istý druh podnikovej zrážky viackrát, na mzdovom liste sa táto
zrážka vytlačila len raz.
Príručka mzdára
Príručka mzdára bola doplnená o popis nových funkcií v programe. Používateľ si
môže príručku zobraziť stlačením tlačidla so symbolom „?“, ktoré sa nachádza na ovládacom paneli
v ľavej časti obrazovky v evidencii zamestnanci mzdy a pri tlači tlačových zostáv.
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