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MONEY VERZIA 1.13.1 
Prehľad noviniek vo verzii 1.13.1.6819 zavedených do Money od verzie 1.12.11.6732 

Adresár 

• Firmy – v súlade s legislatívnymi zmenami platnými od 1. 1. 2022 majú odberatelia pred 
úhradou dokladu povinnosť skontrolovať, či má domáci dodávateľ bankový účet 
nahlásený v registri platcov DPH SK. V agendách so slovenskou registráciou DPH bola 
doplnená automatická kontrola bankových účtov: 

o Na kartu Firmy so slovenským DIČ je v záložke Bankové účty možné vložiť tlačidlom 
Načítať účty z registra DPH všetky úradne registrované účty danej firmy. 

o V Sprievodcovi nastavením programu bola do záložky Online služby pridaná voľba 
Automaticky overovať spoľahlivosť v registri platcov DPH SK. Po jej aktivácii sa účty 
overia pri každom použití karty Firmy (jej otvorení či vložení do dokladu). 

o  Pokiaľ nie je nastavené automatické overovanie, dá sa spoľahlivosť overiť ručne 
kliknutím na ikonu DPH vedľa účtu uvedeného na karte firmy alebo na doklade. 

o Pri otvorení sa Money ERP spojí s registrom platcov DPH SK a zistí aktuálnu platnosť 
účtu. Výsledok indikuje farbou ikonky umiestnenej vedľa poľa s účtom (na karte 
firmy, daňového dokladu, bankového spojenia, príkazu k úhrade, prípadne v stĺpcoch 
niektorých zoznamov):  

− Zelená znamená, že účet je zverejnený a overený. 

− Červená znamená účet, ktorý buď nie je registri uvedený, alebo tam bolo jeho 
zverejnenie ukončené. 

− Sivá farba indikuje, že dátum kontroly neodpovedá aktuálnemu dátumu a overenie 
je teda neplatné. 

− Pokiaľ ikona chýba, účet firmy v registri ešte nikdy overený nebol. 

o Po postavení myší nad ikonu program zobrazí rýchlu informáciu o stave účtu a 
dátumu jeho overenia. 

Fakturácia 

• Položky faktúr – na karte Hromadná operácia / Všeobecná zmena, otvorenej nad 
zoznamom položiek na karte faktúry, je k dispozícii možnosť zmeniť/nastaviť Sadzbu 
DPH. 

Sklady 

• Intrastat (Tlačové zostavy) – z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU platia od 
1. štvrťroku roku 2022 pre výkaz Intrastat nové povinnosti: 

o Štát pôvodu sa musí uvádzať aj na vystavených dokladoch. 

o Štát odoslania bol nahradený označením Štát vývozu. 

o Štát určenia je po novom Štátom dovozu. 

o Vo výkaze sa povinne uvádza u odberateľa DIČ (v agendách vedených v CZ 
legislatíve) alebo IČ DPH (agendy v SK legislatíve). 

o Zmenil sa systém zaokrúhlenia merných jednotiek. 
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o V agendách vedených v SK legislatíve s ohľadom na národné legislatívne úpravy 
pribudli na dokladoch v záložke Výkazy dve nové polia pre situácie, kedy dodávateľ 
nevie IČ DPH odberateľa: 

− Vývoz bez IČ DPH – z roletovej ponuky si vyberiete typ odberateľa, na základe 
ktorého program doplní do poľa Iné IČ DPH legislatívou požadovaný zástupný 
identifikátor s platným prefixom.    

− Iné IČ DPH – vygenerované zástupné IČ DPH môžete navyše ručne prepísať. 

• Zoznamy – v menu Zoznamy / Intrastat boli aktualizované záznamy pre rok 2022: 

o Kombinovaná nomenklatúra 

− V súlade s SK legislatívou bola k 31. 12. 2021 ukončená platnosť 348 kódov a od 
1. 1. 2022 platí 592 nových kódov. Štyrom existujúcim záznamom boli upravené 
merné jednotky. 

− K rovnakému dátumu bola pre CZ legislatívu ukončená platnosť 3768 kódov 
a nastavená platnosť novým 4010 kódom. 

o Povaha transakcie  

− V SK legislatíve skončila platnosť 22 kódom a začalo platiť 18 nových kódov.  

− V CZ legislatíve skončila platnosť 25 kódom a bolo doplnených 17 nových kódov. 

Služby 

• Servisné doklady – bola upravená tlačová zostava Servisný list. Pri položkách 
s podrobnou evidenciou sa rozpíšu všetky kusy s individuálnymi evidenčnými údajmi 
(výrobné číslo, séria, exspirácia). 

Predajné miesta 

• POS – upravili sme spôsob zaokrúhlenia čiastok, ktoré sú v CZ agendách s registráciou 
k slovenskému DPH pri úhrade platobnou kartou v eurách prepočítané na české koruny 
a následne späť na eurá pre účely registrácie v FCU. Počet desatinných miest 
zaokrúhlenej čiastky zodpovedná požiadavkám slovenskej finančnej správy. 

Zoznamy 

• Sviatky (Ostatné) – do zoznamu boli doplnené národné sviatky platné v rolu 2022. 

Pomôcky 

• Daňový kalendár – pre CZ aj SK legislatívu sme pripravili prehľad daňových udalostí 
roku 2022. 

Administrácia 

• Používateľské role API (Prístupové práva) – voľba používateľa Sprístupniť všetko bola 
rozšírená na voliteľný modul E-shop konektor PLUS. 

• GraphQL (Výmena dát / Rest API) – možnosť prepojenia Money ERP na externé 
aplikácie bola výrazne rozšírená: 

o Kvôli lepšej použiteľnosti pre e-shopy bolo sprístupnených 30 nových objektov 
(EshArtiklCrossSell, EshArtiklDarek, EshArtiklDoplnkovaSluzba…). 
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o Do schémy pre Objednávky prijaté sme pridali stĺpce Príznak a Komentár 
s možnosťou čítania a zápisu. 

o Boli sprístupnené nové objekty Reklamácia prijatá (čítanie, zápis a editácia) a Položky 
reklamácie prijatej (čítanie). 

o Na objekt Zásoba (WarehouseStock) boli doplnené informácie Predpokladané 
množstvo a Dostupné množstvo. 

o K dispozícii je nový objekt Stav zásoby (WarehouseStockStatus). 

o Na čítanie sú zverejnené objekty WorkflowProcesyDefiniceStav 
a WorkflowProcesyStavObjektu pre čítanie stavu dokladov. 

 

E-shop konektor PLUS 

• Integrácie – v menu Administrácia / Výmena dát nájdete nový uzol Integrácie, 
pomocou ktorého si môžete nastaviť prepojenie Money ERP na systémy a služby tretích 
strán. Výrazne sme tak rozšírili funkčnosť exportov a importov, ktoré sú súčasťou modulu 
E-shop konektor PLUS. V uzle Integrácie sú pre vás pripravené tri zoznamy: 

o Konfigurácia klientov rozhrania – tu si definujete rozhranie pre pripojenie a 
komunikáciu s technológiou externého systému Aktuálne je na výber Integračný 
klient súborového systému alebo REST API klient. Po výbere klienta je 
potrebné nastaviť cestu, kam sa bude výsledok integrácie ukladať. REST API klient 
ponúka nasledujúce Typy autentizácie: 

− BasicAuth – základná autentizácia definovaná prihlasovacím menom a heslom. 

− OAuth2 – tento typ je s metódou overenia Client Credentials, ku ktorej je nutné 
nastaviť adresu pre získanie tokenu, klienta ID, klienta overenia a oblasť prístupu. 

o Šablóny výstupných správ – pomocou šablón si definujete podobu správ, ktoré 
má program odosielať v priebehu integrácie jednotlivých objektov. Pre Formát správy 
môžete využiť JSON. Text šablóny sa dá definovať ručne alebo načítaním zo súboru, 
prípadne aj pomocou zástupných znakov. Na karte šablóny je k dispozícii tlačidlo 
Test, pomocou ktorého vyskúšate funkčnosť šablóny voči vybranému formátu. 

o Konfigurácia integrácií – v tomto zozname sa nastavuje vlastná definícia integrácie 
pre konkrétneho klienta rozhrania. Pre výber objektu môžete použiť vlastný alebo 
skôr nastavený filter. Súčasťou nastavenia je aj definícia mena súboru, ktorý sa 
vygeneruje podľa cesty zvolenej v klientovi rozhrania. Pre REST API klienta sa navyše 
sprístupní doplňujúce nastavenie pre výber metódy odoslania (POST, PUT) a zadania 
koncového bodu. Vykonaná integrácia sa zapisuje do histórie akcií. 

o Integrácie sa dajú spúšťať pomocou Automatických akcií a aplikácie CSW Automatic, 
podrobnosti nájdete nižšie v texte.  

o V nasledujúcich verziách programu plánujeme ďalšie rozšírenie funkčnosti integrácie. 

• Import z XML (Výmena dát) – pre import dokladov a ich katalógových položiek bol 
upravený systém doplňovania údajov Intrastat, tak aby chovanie zodpovedalo ručnému 
pridaniu dokladu: 

o Pokiaľ samotné XML neobsahuje žiadne údaje o Intrastate, program ich do 
prenesenej položky dokladu automaticky doplní z príslušnej Položky katalógu. 

o  Pokiaľ importovaný doklad neobsahuje XML údaj <IntrastatDoklad>, ktorým sa 
v hlavičke dokladu nastaví voľba Vstupuje do výkazu Intrastat, program skontroluje 
údaj <AdresaStát_ID>. Príznak Vstupuje do výkazu Intrastat potom zaškrtne v 
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prípade, že je importované ID štátu z EU, v opačnom prípade príznak nechá 
nezaškrtnutý. Pokiaľ XML neobsahuje ani údaje o Intrastate, ani o štáte adresáta, 
voľbu Vstupuje do výkazu Intrastat program na dokladu nezaškrtne. 

• Automatické akcie – do výberu modulov dostupných pre Iné akcie bol pridaný nový 
modul Integrácie, ktorý umožní automatické spúšťanie konkrétnych Konfigurácií 
integrácií. Nastavenie automatickej akcie zodpovedá štandardnému chovaniu Money ERP. 

Ostatné 

• CSWAutomatic  – do aplikácie bola pridaná nová funkcia určená pre spúšťanie 
integrácií. Knižnica CSWAutoIntegrations obsahuje zásuvný modul Automatické spúšťanie 
integrácie. Nastavenie je podobné ako pre export do XML – stačí vybrať Konfiguráciu 
integrácie a pre akciu upresniť platnosť, interval spúšťania a denný plán. 
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