
      www.moneyerp.com  

 

Hotline: 02/ 49 21 23 44  
     1 
E-mail: obchod@moneyerp.sk  
Novinky: www.moneyerp.com/sk-sk/blog   
Zákaznický portál: https://podpora.moneyerp.cz 

MONEY ERP VERZIA 1.14.1 
Prehľad noviniek vo verzii 1.14.1.7174 zavedených do Money ERP od verzie 1.13.11.7121 

Účtovníctvo 

• Aktívne saldo – (modul Účto plus) s ohľadom na lepšie pohodlie pri práci sme vytvorili 
možnosť maximalizácie okna na celú obrazovku. 

Sklady 

• Intrastat (Tlačové zostavy) – na strane 4/5 Sprievodcu tlačou výkazu Intrastat sú 
v sekcii Doplniť z katalógu dve nové zaškrtávacie polia Povaha transakcie pre 
dovoz/vývoz. 

• Prepočet obstarávacích cien (Skladové operácie) – po spustení prepočtu sa  
zachováva väzba medzi fiktívnym pohybom a dodávkou s vyšším dátumom skladového 
pohybu, ktorá ho vyrovnáva. 

• Skladové pohyby – detaily k zoznamu boli doplnené o novú záložku Zaúčtovanie, kde 
pre každý skladový pohyb uvidíte jeho podrobné zaúčtovanie. 

Kasa Online 

• Predaj 

o Modul si po uzavretí kasy zapamätá úpravy používateľského nastavenia 
(napr. poradie či rozloženie stĺpcov). 

o Pri vyhľadávaní položiek sa rešpektuje používateľské nastavenie (napr. zotriedenie 
podľa abecedy). 

Kniha jázd 

• Stravné tuzemsko (Zoznamy / Kniha jázd a jazdy) SK legislatíva – do zoznamu bol 
pridaný nový záznam s platnosťou od 1. 1. 2023 a hodnotami: 

− 5 min/max = 6,80 

− 12 min/max = 10,10 

− 18 min/max = 15,30 

Zoznamy 

• Sviatky (Ostatné) – do zoznamu sme pridali aktuálne sviatky pre rok 2023. 

• Banky (Bankové) SK legislatíva – zoznam bánk bol aktualizovaný podľa údajov NBS: 

− PANX 9955: nový záznam Unifiedpost Payments, organizačná zložka 

− COBASA 8050: zmazané 

− OTPV 5200: zmazané 
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Pomôcky 

• Daňový kalendár – zoznam bol aktualizovaný na rok 2023. 

Administrácia 

• Typy správ – s ohľadom na lepšie zabezpečenie citlivých údajov sme na karte Typ 
správy použili novú komponentu pre pole Heslo. Heslo zadané v šifrovanej podobe je 
možné zobraziť prostredníctvom ikonky „oka“ na konci riadku a ukladá sa do databázy 
v zašifrovanej podobe. 

• Integrácia (Výmena dát) – pre komunikáciu so Shoptetom sme vyvinuli nový zásuvný 
modul S5CSW_IntegrationsShoptetClient. Funkčnosť sa prejaví v týchto zoznamoch: 

o Konfigurácia klientov rozhrania – karta Konfigurácia klienta obsahuje pole Klient 
položku Shoptet API klient. Po jej výbere sa sprístupní tabuľka, kde zadáte Seyfor 
server a spojenie. 

o Konfigurácia integrácií– pre Shoptet klienta sa sprístupní doplňujúce nastavenie, ktoré 
obsahuje pole Metóda odoslania, Koncový bod, Parametre http hlavičky a Maximálny 
počet volaní, než nastane chyba. 

Ostatné 

• Money ERP Launcher  

o Na prihlasovacej obrazovke sa uvádza názov agendy, napr. MOJAFIRMA, pričom 
meno databázy agendy, napr. S4_Agenda_MOJAFIRMA, sa zobrazí nad obrazovkou až 
po nabehnutí myšou. 

o Systém načítania agend rešpektuje nastavení SQL používateľa a jeho nastavenie 
prístupu k databázam.  

• Skupiny zoznamu – na karte Nastavenie skupiny zoznamov Faktúry vystavené/prijaté 
a Pohľadávkové/Záväzkové doklady je nová záložka ODD. Prostredníctvom tejto záložky 
je možné zaistiť automatické ukladanie opravných daňových dokladov do inej skupiny 
s vlastnými prednastavenými parametrami. Funkčnosť umožní výber, či má byť pole 
DUZP prebrané z pôvodného dokladu, alebo sa má použiť aktuálny pracovný dátum. Tiež 
je možné doplniť hodnoty do polí Členenie DPH, Predkontácia, Predkontácia zaokrúhlenia 
a Primárny účet. Pokiaľ tieto polia zostanú prázdne, systém vytvorí dobropis na základe 
údajov zdrojového dokladu. 

• E-shop konektor Plus – používatelia modulu majú k dispozícii celkom nový nástroj pre 
preklad jazykových mutácií, ktorý sprostredkuje preklady vlastných textov do rôznych 
jazykov. Karta Položka katalógu v záložkách E-shop / Názvy a E-shop / Popisy obsahuje 
interaktívne popisy polí. Po ich aktivácii (kliknutím myšou) sa zobrazí integrovaný 
prekladač DeepL, kde stačí vybrať jazyk a preložený text sa automaticky prenesie do 
Money ERP. Funkčnosť je aktívna aj pre voľný účet DeepL, ktorý bezplatne preloží pol 
milióna znakov mesačne. 
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