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MONEY VERZIA 1.12.4.6491 
Prehľad noviniek vo verzii 1.12.4.6491 zavedených do Money od verzie 1.12.2.6425 

Upozornenie: Od verzie 1.12.9 (predpokladané uvoľnenie september/ október 2021) nebude 
Money ERP podporovať prevádzku na operačnom systéme Windows Server 2012. Naďalej 

budú podporované operačné systémy Windows Server 2012 R2 a novšie. 

 

Účtovníctvo 

• Aktívne saldo (funkcia modulu Účto plus) – kvôli lepšej orientácii v účtovaných 

dokladoch sa v pravej časti okna dajú zobraziť nové stĺpce Číslo účtu MD a Číslo účtu 

Dal. Stĺpce sú skryté, ale v prípade potreby si ich môžete do aktívneho salda vložiť 

prostredníctvom karty Výber stĺpcov, ktorú otvoríte pravým tlačidlom myši nad hlavičkou 

ktoréhokoľvek stĺpca. Nové položky stačí presunúť z časti Skryté stĺpce medzi Viditeľné 

stĺpce. 

• Pohyby na účtoch (Tlačové zostavy) – upravili sme výber kurzu pri tlačovej zostave 

pohyby na účtoch. Po novom je možné počiatočný stav na účte prepočítať na cudziu menu 

kurzom platným k prvému dňu počiatočného obdobia. V Sprievodcovi tlačou pohybov 

na účtoch na strane 2/3 bola nahradená voľba Podľa kurzu ku koncu minulého obdobia 

voľbou Podľa kurzu k začiatku aktuálneho obdobia. 

 

Adresár 

• Firmy – s ohľadom na lepšiu orientáciu v zozname boli jednoduché a pokročilé filtre 

doplnené novými premennými Vytvorenie záznamu a Posledná zmena záznamu. 

• CSW Automatic – v aplikácii bola rozšírená funkčnosť zásuvných modulov, ktoré zaisťujú 

overovanie firiem v regjstroch:  

o AutoAres – overenie firem podľa IČO bolo doplnené o evidenciu zaniknutých 
firiem. Pokiaľ program pri kontrole narazí na takúto firmu, na karte firmy zaškrtne 
pole Činnosť ukončená a doplní dátum ukončenia 

. 

Sklady 

• Skladové zásoby – filtre obsahujú nové premenné Vytvorenie záznamu a Posledná 

zmena záznamu. 

 



  www.moneyerp.sk 

 

 

2  Hotline: 02/49 21 23 44 
E-mail: moneyerp@solitea.sk 

  

Administrácia 

• Priradenie katalógu k elektronickému obchodu (Výmena dát) – do Výberu stĺpcov aj 
do Filtrov boli v uvedenom zozname pridané položky Katalóg, Čiarový kód a PLU. 

Ostatné 

• Používatelia, ktorí majú obmedzené práva len pre čítanie zoznamu, odteraz nemôžu 

meniť hierarchiu stromových zoznamov (drag&drop). 

 

Online platby 

• Konfigurácia online platieb – do modulu Online platby, ktorý slúži na párovanie platieb 
cez platobné brány GoPay a ComGate bola doplnená nová možnosť automaticky 
vytvárať doklady k zálohám obdobne ako je to pri importe bankových výpisov 
a spárovaní úhrad k zálohovým faktúram. Po zaškrtnutí poľa Spúšťať párovanie platieb 
program sprístupní nasledujúce voľby: 

o Automaticky vytvárať doklady k zálohám – ide o štandardnú funkčnosť Money, kedy 
program pomocou samostatného interného dokladu vytvorí potrebný daňový doklad. 

o Zobraziť kartu nastavenia daňového dokladu k platbe – voľbu stačí aktivovať len pri 
prvom vytvorení daňového dokladu. Potom ju s ohľadom na urýchlenie práce môžete 
vypnúť, pretože program bude vždy používať naposledy uložené nastavenie. 

Táto automatická tvorba daňových dokladov je funkčná ako v rámci ručného sťahovania 
Bankových výpisov, tak aj pri použití CSW Automatic.  

• CSW Automatic – konfigurácia zásuvného modulu OnlineBankingAutomatic obsahuje 
novú záložku Daňové doklady záloh určenú k vyššie popísanému nastaveniu tvorby 
daňového dokladu. 

 

Rozširujúce moduly 

• 3D E-shop konektor plus 

o Nad Katalógom je na karte Hromadné operácie – e-shop v časti Objekty nové pole 
Príznak, pomocou ktorého sa dajú pridávať (editovať) a mazať hodnoty na Položkách 
katalógu v záložke E-shop / Príznaky. 

o Na Položke katalógu bola záložka Porovnávače rozšírená o tieto dva porovnávače 
Favi a Glami. 

 


