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MONEY ERP VERZIA 1.14.2 
Prehľad noviniek vo verzii 1.14.2. zavedených do Money ERP od verzie 1.14.1.7174 

Účtovníctvo 

• Bankové výpisy (Banka)  

o Bol upravený systém párovania čiastočných úhrad zálohových faktúr vystavených 
s čiastkou uvedenou v rôznych sadzbách DPH. Po úprave sa na bankovom výpise 
korektne počíta hodnota Celkový obrat. 

o Import homebankingu ABO pri transakciách platobnou kartou bol upravený tak, že 
pole Správa na položke bankového výpisu sa plní z riadka 78 a 79 importného súboru. 

• Export dane z príjmu, súvahy a výsledovky (Tlačové zostavy) – bolo upravené 
automatické otváranie TaxEditu voľbou Po dokončení spustiť TaxEdit, umiestnenou na 
poslednej strane sprievodcu. 

Fakturácia 

• Faktury vystavené – umožnili sme tvorbu Príjmového pokladničného dokladu tlačidlom 
Platby aj v situácii, kedy dátum skladového pohybu uvedený na faktúre spadá do 
uzavretého obdobia. 

Sklady 

• Intrastat (Tlačové zostavy) – v tlačovej zostave sme upravili vykazovanie artiklov s 
viacerými štátmi pôvodu. Položka sa rozpadá na príslušný počet častí. 

Kasa Online 

• Predaj  

o Pre ovládanie pokladne boli zavedené klávesové skratky, ktoré urýchlia prácu 
používateľom bez dotykovej obrazovky. Ich prehľad nájdete v  nápovede dostupnej 
priamo z Kasy Online po stisku tlačidla F1. 

o Nad ponukou položiek je nové tlačidlo Obnoviť, prostredníctvom ktorého si zaistíte 
aktualizáciu stavu zásob na sklade. 

 

Zoznamy 

• Meny (Bankový) – boli aktualizované názvy mien a z novo založených agend bol 
odstránený záznam s chorvátskou kunou HRK. Na starších agendách kuna zostáva pre 
účely použitia v starších dokladoch. 

• Kombinovaná nomenklatúra (Intrastat) – v oboch legislatívach bola k 31. 12. 2022 
ukončená platnosť desiatok kódov a miesto nich boli k 1. 1. 2023 zavedené kódy nové. 

• Pripojené dokumenty (Ostatné) 
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o V agendách s licenciou CRM plus sa do Zoznamu Pripojené dokumenty alebo do 
detailu Pripojené dokumenty na ktorejkoľvek karte dajú dokumenty jednoducho 
pretiahnuť metódou Drag&Drop (potiahnutím myšou) z pôvodného úložiska, ktorým 
môže byť prieskumník Windows, odkaz alebo obrázok z internetového prehliadača, e-
mail, príloha e-mailu, kontakt alebo udalosť v kalendári v Outlooku či Tunderbirde. Po 
pretiahnutí program zobrazí predvyplnenú kartu Pripojený dokument, ktorú stačí 
uložiť. 

o Na kartu Výber stĺpcov (otvoríte ju pravým tlačidlom myši nad hlavičkou stĺpcov) bol 
pridaný stĺpec ID objektu. Pokiaľ si ho pridáte do zoznamu, rýchlo zistíte, ku ktorému 
objektu je daný dokument pripojený. 

• Transformačné šablóny (Ostatné) – na kartu transformačnej šablóny bolo do sekcie 
Šablóna pridané tlačidlo Formátovať XML. Slúži k jednorazovému prevedeniu XML textu 
do editovateľného tvaru. 

Administrácia 

• Import z XML (Výmena dát) – zobrazujeme špecifický symbol v príslušnom stĺpci 
zoznamu záväzkových dokladov. 

• Import z XML/Export do XML (Výmena dát) – kvôli uľahčeniu prenosu veľkých 
objemov dát bolo na karty pridané pole XSLT timeout (v sekundách). Východzia hodnota 
je 600 s a dá sa individuálne upraviť. Čím väčšie množstvo dát prenášate, tím vyššiu 
hodnotu zadajte.  

• Šablóny výstupných správ (Výmena dát / Integrácia) – nový zásuvný modul 
S5CSW_IntegrationsXmlOutMessageFormat umožňuje zadávať šablóny výstupných správ 
aj vo formáte XML. 

Ostatné 

• Odosielanie pripojených dokumentov – na nástrojovú lištu všetkých zoznamov 
v agendách s licenciou CRM plus bolo pridané nové tlačidlo Mail so všetkými prílohami 

. Ponuka tlačových zostáv a funkčnosť je rovnaká ako pri súčasnom tlačidle Mail, ale 
navyše sa do prílohy e-mailovej správy vložia všetky Pripojené dokumenty, ktoré 
odosielaná karta obsahuje (s výnimkou odkazov na www stránky). 

• Launcher – vykonali sme úpravu, ktorá zaistí menší vyťaženie procesora a tým 
rýchlejšiu aktualizáciu a následné spustenie Money ERP. 

• E-shop konektor PLUS – upravili sme funkčnosť pripájania obrázkov na Položku 
katalógu do záložky E-shop / Obrázky. Funkciou Pridať sa pripojí obrázok z úložiska na 
disku k položke a vytvorí sa k nemu väzba. Pokiaľ obrázok zmažete, v pôvodnom úložisku 
zostane zachovaný a zmaže sa iba väzba. 
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