
 

MONEY ERP VERZE 1.14.2 
Přehled novinek ve verzi 1.14.2.7213 zavedených do Money ERP od verze 1.14.1.7174 

Účetnictví 

• Bankovní výpisy (Banka)  

o Byl upraven systém párování částečných úhrad zálohových faktur vydaných s částkou 
uvedenou v různých sazbách DPH. Po úpravě se na bankovním výpisu korektně počítá 
hodnota Celkový obrat. 

o Import homebankingu ABO byl u transakcí platební kartou upraven tak, že pole 
Zpráva na položce bankovního výpisu se nyní plní z řádků 78 a 79 importního 
souboru. 

• Export daně z příjmů, rozvahy a výsledovky (Tiskové sestavy) – zprovoznili jsme 
automatické otevření TaxEditu volbou Po dokončení spustit TaxEdit, umístěnou na 
poslední straně průvodce. 

Fakturace 

• Faktury vydané – nově jsme umožnili tvorbu Příjmového pokladního dokladu tlačítkem 
Platby i v situaci, kdy datum skladového pohybu uvedené na faktuře spadá do 
uzavřeného období. 

Sklady 

• Intrastat (Tiskové sestavy) – v tiskové sestavě jsme upravili vykazování artiklu s více 
státy původu. Nově se položka rozpadá na příslušný počet částí. 

Kasa Online 

• Prodej  

o Pro ovládání pokladny byla zavedena celá řada klávesových zkratek, které urychlí 
práci uživatelům bez dotykové obrazovky. Jejich přehled najdete v  nápovědě 
dostupné přímo z Kasy Online po stisku tlačítka F1. 

o Nad nabídkou seznamu položek je nové tlačítko Obnovit, prostřednictvím kterého si 
zajistíte aktualizaci stavu zásob na skladu. 

Služby 

• Servisní doklady (Servis) – bylo zprovozněno filtrování seznamu podle skupin. 

Mzdy 

• Zaměstnanci – na kartě zaměstnance je v záložce Mzda v části Sleva na SP nové 
tlačítko Oznámení ČSSZ. Tlačítko je rozbalovací a nabízí možnosti 
Uplatnění/Skončení/Storno záměru uplatňovat slevu, které odpovídají požadavkům ČSSZ 
na komunikaci ve věci nové slevy na pojistném, platné od února. Po výběru konkrétní 
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slevy na sociálním pojištění a potvrzení požadovaného kroku vygeneruje program 
datovou větu OZUSPOJ23 a odešle ji na ČSSZ. Poté je nutné kartu zaměstnance uložit 
tlačítkem OK – tímto krokem se akce zaznamená do Money ERP. 

• Přehled sociálního pojištění (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – v tiskové sestavě 
je dostupný návrh Přehled o výši pojistného – I/2023, který umožní využít nově 
zavedenou slevu na pojistném. Pro potřeby tohoto designu byl průvodce tiskem na třetí 
straně rozšířen o část Uplatňované slevy na pojistném. Do ní program zařadí všechny 
zaměstnance, kteří vyhověli podmínkám uplatnění slevy. 

• Vyšší pojistné na SP pro zdravotnické záchranáře a členy hasičského 
záchranného sboru – nová funkčnost odpovídající aktuální změně legislativy se 
v programu projeví v následujících místech: 

o Sociální pojištění (Pojištění a daně / Mzdové seznamy) – v sekci Zaměstnavatel je 
nový řádek Sazby pro zdravotnické záchranáře a členy HZS s příslušnými sazbami. 

o Zaměstnanec – v záložce Obecné je nové zatrhávací pole Zdravotnický záchranář 
nebo člen HZS. Po jeho zatržení se upraví algoritmus výpočtu pojistného i všechny 
příslušné tiskové sestavy. 

Seznamy 

• Měny (Bankovní) – byly aktualizovány názvy měn a z nově založených agend byl 
odstraněn záznam s chorvatskou kunou HRK. Na starších agendách kuna zůstává pro 
účely použití ve starších dokladech. 

• Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) – v obou legislativách byla k 31. 12. 2022 
ukončena platnost desítek kódů a místo nich byly k 1. 1. 2023 zavedené kódy nové. 

• Připojené dokumenty (Ostatní) 

o V agendách s licencí CRM se do detailu seznamů Připojené dokumenty nebo do 
stejnojmenné záložky na kterékoliv kartě dají dokumenty nyní jednoduše přetáhnout 
metodou Drag&Drop (uchopením myší) z původního úložiště, kterým může být 
průzkumník Windows, odkaz nebo obrázek z internetového prohlížeče, e-mail, příloha 
e-mailu, kontakt nebo kalendářová událost v Outlooku či Tunderbirdu. Po přetažení 
program zobrazí vyplněnou kartu Připojený dokument, kterou stačí uložit. 

o Na kartu Výběr sloupců (otevřete ji pravým tlačítkem nad hlavičkou sloupců) byl 
přidán sloupec ID objektu. Pokud si jej přidáte do seznamu, zajistíte si rychlou 
informaci, k jakému objektu je daný dokument připojený. 

• Transformační šablony (Ostatní) – na kartu transformační šablony bylo do sekce 
Šablona přidáno tlačítko Formátovat XML. Slouží k jednorázovému převedení XML textu 
do editovatelného tvaru. 

Administrace 

• Import z XML (Výměna dat) – zprovoznili jsme zobrazování specifického symbolu 
v příslušném sloupci seznamu závazkových dokladů. 

• Import z XML/Export do XML (Výměna dat) – kvůli usnadnění přenosu velkých 
objemů dat bylo na karty přidáno pole XSLT timeout (v sekundách). Výchozí hodnota je 
600 s a dá se individuálně upravit. Čím větší množství dat přenášíte, tím vyšší hodnotu 
zadejte.  
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• Šablony odchozích zpráv (Výměna dat / Integrace) – nový zásuvný modul 
S5CSW_IntegrationsXmlOutMessageFormat umožňuje zadávat šablony odchozích zpráv 
i ve formátu XML. 

Datové schránky 

• Datová schránka – byl upraven postup otevírání datové schránky z dolní lišty 
programu. Schránka se nyní otevře automaticky bez nutnosti potvrzovat jméno a heslo. 

Ostatní 

• Odesílání připojených dokumentů – na nástrojovou lištu všech seznamů v agendách 

s licencí CRM bylo přidáno nové tlačítko Mail se všemi přílohami . Nabídka tiskových 
sestav a funkčnost je stejná jako u stávajícího tlačítka Mail, ale navíc se do přílohy e-
mailové zprávy vloží všechny Připojené dokumenty, které odesílaná karta obsahuje 
(s výjimkou odkazů na www stránky). 

• Launcher – provedli jsme úpravu, která zajistí menší vytížení procesoru a tím rychlejší 
aktualizaci i následné spuštění Money ERP. 

• E-shop konektor PLUS – upravili jsme funkčnost připojování obrázků k Položce 
katalogu do záložky E-shop / Obrázky. Nově se funkcí Přidat připojí z úložiště na disku 
k položce obrázek a vytvoří se k němu vazba. Pokud obrázek smažete, v původním 
úložišti zůstane zachovaný a smaže se pouze vazba. 
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