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MONEY VERZIA 1.12.9.6660 
Prehlaď noviniek vo verzii 1.12.9.6660 zavedených do Money od verzie 1.12.6.6548 

POZOR: Od tejto verzie nepodporuje Money ERP prevádzku na operačnom systéme Windows 
Server 2012 (bez R2). 

Veľké technologické zmeny, alebo slovo z oddelenia vývoja 

Ak sa pozriete na novinky verzie 1.12.9. zdá sa, že ich je menej ako inokedy. Z pohľadu 
inovácie však ide o jednu z najzásadnejších zmien programu za niekoľko posledných rokov. 
Myslíme na budúcnosť, a preto sme sa v poslednom čase zamerali predovšetkým na 
technologické osvieženie produktu, aby nielen že dokázal držať krok s búrlivým rozvojom 
moderných technológií, ale ich vývoj aj predvídal. V prvej fáze sme sa preto sústredili na 
časť systému, ktorá je používateľom ukrytá, avšak pre budúcnosť produktu a celej 
platformy, jej používateľskej prívetivosti, vyššej bezpečnosti a oveľa jednoduchšej možnosti 
prepojenia na externé systémy je zásadná. Aj cez značnú technologickú náročnosť celého 
projektu sa nám cez leto podarilo zvládnuť všetko presne podľa plánu. Systém už teda dnes 
obsahuje nie len časť nového technického jadra, no aj veľa ďalších vylepšení „na pozadí“. 
Z pohľadu používateľského rozhrania si týchto zásadných technologických zmien zatiaľ 
nevšimnete. Ďalšie fázy rozsiahlej úpravy jadra však budú predzvesťou lepšej, rýchlejšej 
a spoľahlivejšej aplikácie, ktorú určite oceníte.   

 

Účtovníctvo 

• Priznania a uzávierky DPH OSS - program pri generovaní uzávierky  aj všetkých 
súvisiacich akcií (úprava riadkov priznania, tlačové zostavy, generovanie XML) postupuje 
podľa dátumu uzatváraného obdobia: 

o Do 30. 6. 2021 sa uzávierka vykoná v pôvodnom režime MOSS bez akýchkoľvek 
zmien.  

o Po 1. 7. 2021 prebehne uzávierka v režime OSS. Do uzávierky budú vstupovať 
rovnaké typy dokladov ako do MOSS (Faktúra vystavená, Pokladničný príjmový 
doklad, Pohľadávkový doklad, Interný doklad a Položky bankových výpisov), ktoré 
majú nastavenú registráciu OSS a ktorých dátum plnenia DPH spadá do uzatváraného 
obdobia.  

Sklady 

• Katalóg – v zozname bola rozšírená funkčnosť Export do XML (uskutočnená voľbou 
z miestnej ponuky alebo v menu Administrácia / Výmena dát). Súčasťou exportu Položiek 
katalógu (Artikl) sú teraz aj informácie o pripojených dokumentoch.  

• Skladové zásoby – došlo k nasledujúcim úpravám u zásob oceňovaných váženým 
priemerom: 

o Na základe uvedeného dátumu exspirácie bol výber dodávok zjednotený so 
štandardnou funkčnosťou programu. Program teraz dodávky s rovnakou 
exspiráciou preberá postupne od najstaršej po najnovšiu.  
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o  Bol upravený výpočet odchýlky na skladovom pohybe / skladovej zásobe  

POZOR: Pre úpravu všetkých odchýlok je potrebné po aktualizácii programu na novú 
verziu spustiť Prepočet obstarávacích cien (v menu Sklady / Skladové operácie)   

Administrácia 

• REST API (Výmena dát) – program pri štarte API na základe systémových informácii 
teraz používa dynamické schéma GraphQL for .NET v3.0.0. V súlade s touto zmenou sme 
upravili i rozsah prístupu k objektom – v moduloch Artikly, Číselníky a E-shop konektor 
boli sprístupnené nové objekty. Prehlaď všetkých povolených objektov nájdete tu: 
Dostupné entity – Developer Money. 

Online bankovníctvo 

• Konfigurácia online banky – dôležité: Money ERP sa teraz k platobnej bráne GoPay 
prihlasuje cez novší komunikačný protokol REST API. Ak tento typ komunikácie využívate, 
musíte si na podpore GoPay vyžiadať pridelenie nasledujúcich prihlasovacích údajov: 

− Client ID 

− Client secret 

Ak nezadáte tieto údaje na karte Online bankovníctvo nebude komunikácia s GoPay 
fungovať. Na karte sa objaví aj ďalšie zmeny, ktoré však už nevyžadujú používateľský 
zásah: 

− URL adresa – novú adresu program doplní automaticky.  

− ID užívateľa (GoID) – tento údaj je rovnaký ako pre starší protokol SOAP, tak aj 
pre novo zavedený REST API a na karte teda ostáva bez zmeny. 

− Šifrovací klúč – pôvodný prihlasovací údaj podľa protokolu SOAP bol z karty 
odstránený. 

Poznámka: Návod na získanie prihlasovacích údajov na komunikačný protokol REST API 
nájdete tu: Kde získám údaje ClientID a ClientSecret? (gopay.com). 

Ostatné 

• Tlačové zostavy – bol aktualizovaný program DevExpress, ktorý slúži k úprave 
tlačových zostáv v editore formulárov Report Designer, ktorý je dostupný z menu Agenda 
/ Nastavenie tlačových zostáv / Karta tlačovej zostavy / Návrh formulára. Report 
Designer tak získal množstvo nových funkčností.  

POZOR: Ak používate vlastné upravené tlačové zostavy, odporúčame skontrolovať tie, 
v ktorých ste použili funkciu prekrytia dvoch vrstiev. Za určitých okolností je s ohľadom na 
viditeľnosť všetkých vrstiev potrebné upraviť ich poradie. Ak s týmto krokom potrebujete 
pomôcť, vyžiadajte si servisný zásah. 
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