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MONEY ERP VERZIA 1.13.2. 
Prehľad noviniek vo verzii 1.13.2. zavedených do Money ERP od verzie 1.13.1.6819 

Účtovníctvo 

• Kontrolný výkaz a uzávierky DPH – kvôli ľahšiemu vykazovaniu DPH v RPDP pre 
potreby KV sme rozšírili možnosti nastavení nasledujúcich dokladov: 

o Funkcia Párovanie úhrad na Bankovom výpise bola upravená tak, že sa položky úhrad 
Zálohových faktúr vystavených rozpadajú nielen podľa sadzby DPH, ale aj podľa 
Prenesenia daňovej povinnosti a Kombinovanej nomenklatúry. 

o Na karte Zálohovej faktúry vystavenej je v záložke Výkazy nové zaškrtávacie pole 
Rozpad úhrady pri párovaní podľa RPDP. Ak je pole zaškrtnuté, položky úhrad sa na 
bankovom výpise rozpadnú podľa vyššie uvedeného algoritmu. Stav môžete 
konfigurovať v Nastavení skupiny.  

 

o Položka zálohové faktúry vystavené bola na záložke Výkazy v časti Prenesenie 
daňovej povinnosti rozšírená o údaje RPDP. Ak má položka väzbu na katalóg, všetky 
polia sa z nej doplnia automaticky. 

o Do záložky Výkazy na Internom doklade a v karte Odpočty záloh na Faktúre 
vystavenej a na Pohľadávkovom doklade bolo pridané nové zaškrtávacie pole 
Uvádzať množstvo v MJ do KV. Program ho automaticky nastaví na opačnú hodnotu, 
než aká je na daňovom doklade k platbe, tento stav však môžete ručne zmeniť. 

Adresár 

• Firmy – v agendách s SK registráciou DPH bola rozšírená funkcionalita overovania 
bankových účtov uvedených v registri platcov SK DPH: 

o V Sprievodcovi nastavením programu (menu Agenda) je na záložke On-line služby v 
časti CSW register platcov DPH SK nová voľba Automaticky načítať bankové účty. Po 
aktivácii sa program pri každom použití karty firmy spojí so slovenským registrom 
platcov a overí,  či sú účty firmy platné. 
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o Stav overenia bankových účtov v registri platcov DPH SK sa pomocou názorných 
ikoniek zobrazuje aj v zozname firiem, na karte bankového spojenia a na daňovom 
doklade.  

o Funkčnosť pri overení je podobná ako overovanie v CZ registri. Jediným rozdielom je, 
že SK správa neuvádza dátum zverejnenia a ukončenia platnosti zverejnenia daného 
účtu.  

o Možnosť kontrolovať stav slovenských bankových účtov bola pridaná aj do zásuvného 
modulu Hromadné overenie firiem v aplikácii CSWAutomatic.  

Upozornenie: Ak zvolíte možnosť automaticky načítať bankové účty, Money naimportuje 
všetky zverejnené účty príslušnej spoločnosti. Nie je možné rozlíšiť, o aký typ účtu ide. 
Odporúčame vždy kontrolovať či platbu realizujete na účet, ktorý je pre platbu určený. 

 

Fakturácia 

• Faktury vystavené – nad zoznamom bola aktualizovaná tlačová zostava Kniha faktúr 
vystavených v cudzej mene.  

Sklady 

• Položka katalógu – zoznam v záložke Alternatívy zobrazuje aj stĺpec Katalóg. Dôvodom 
je ľahšia orientácia v ponúkaných položkách. 

• Dodacie listy vystavené (Skladové doklady) – pri hromadnom preberaní dodacích 
listov do Faktúry vystavenej funkciou Hromadné vybavenie bola zrušená kontrola 
množstva zásob na sklade. 

• Intrastat (Tlačové zostavy) – na poslednej strane sprievodcu tlačou je nová voľba 
Exportovať do XML súboru pre rok 2022. V súlade s legislatívnymi požiadavkami sa 
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v takto exportovanom súbore vykazuje IČ DPH odberateľa a štát pôvodu. Úprava bola 
spätne zavedená aj do verzie 1.13.1.6819 FIX1. 

Objednávky 

• Objednávka prijatá – nad zoznamom položiek na karte objednávky bola upravená 
funkčnosť tlačidla Pridať dokladom. Program v okne Výber dokladu pre prevzatie ponúka 
zoznam dokladov filtrovaný podľa stavu tlačidla Len nevybavené. Pokiaľ tlačidlo 
deaktivujete, v zozname sa zobrazia aj vybavené doklady.  

Administrácia 

• REST API (Výmena dát) – API GraphQL bolo rozšírené o poskytovanie používateľských 
stĺpcov generovaných podľa Money ERP, na ktoré je napojené.  

• Konfigurácia integrácií (Výmena dát / Integrácie) – do časti Doplňujúce nastavenie 
sme pridali zástupný znak pre Koncový bod, ktorý sa ponúka pre objekt výstupnej 
správy. Na zázname objektu je tak možné volať konkrétny záznam. 

Nový voliteľný modul SMS Správy 

Prostredníctvom modulu SMS Správy máte možnosť ručne i automaticky odosielať SMS 
správy priamo z Money ERP. Správy sa odosielajú pomocou SMS služieb GoSMS 
a SMSBrána. Obsah správy si viete pripraviť aj pomocou šablón a zástupných znakov ako 
je napr. dátum splatnosti, číslo dokladu a iných. Získate tak rýchly a jednoduchý nástroj 
na komunikáciu s vašimi zákazníkmi napr. v prípade vybavenia zákazníckej objednávky 
alebo pri upozornení na faktúru po splatnosti. Uvedený modul je k dispozícii od verzie 
1.13.1 

V prípade záujmu o tento modul nás kontaktujte na moneyerp@solitea.sk 
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