Seznam změn i pro starší verze programu naleznete přímo v programu Aconto v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách :
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit

13.12.2018 verze 3.90/3.84 série 857 databáze 966

EVID – Import bankovního výpisu

Byl upraven import bankovního výpisu typ MULTI BAWAGB pro banku Expobank CZ a.s. (dřívější název Bawag Bank).

EVID – EET - nesrovnalost v odesílaných částkách

Byla opravena nesrovnalost v částkách odesílaných do EET.
 
V případě úhrady Vydané faktury Stvrzenkou z Pokladny a následném odeslání Stvrzenky do EET došlo v některých případěch k duplicitnímu vyplnění základu DPH. Odesílaná Celková částka dokladu, byla správná. Po opravě jsou již všechny částky v odesílaném rozpisu DPH u stvrzenek v korektní.
 
Kontrola z FÚ na tuto chybu pouze upozorňuje.

SKLAD – Kontrola zadání čárového kódu

Doplněna funkce pro kontrolu hlavního čárového kódu, který je uložen na skladové kartě.
Kontrola se vyvolá při uložení skladové karty. Kontrola musí být povolena v konfiguraci volbou Kontrola zadávaného číselného čárového kódu. Kontrolu lze také vyvolat kdykoliv tlačítkem CRC.
Popis kontroly:
Čárový kód obsahuje na 13 pozici kontrolní součet.
Kontrolní součet lze určit když čárový kód obsahuje minimálně 12 číslic ( nesmí obsahovat písmena nebo jiné znaky ).
Výsledek kontroly:
	Čárový kód neobsahuje kontrolní součet! 
	Nelze určit kontrolní součet v čárovém kódu! 
	V čárovém kódu nesouhlasí kontrolní součet! 
	Čárový kód je ok!


3.12.2018 verze 3.90 série 856 databáze 966

ALL – Verze pro rok 2019

Verze určená ke zpracování dat v roce 2019.

Po aktualizaci programu z verze 3.8x na verzi 3.9 pro rok 2019 je program deaktivován a bez aktivačního klíče je funkční po dobu 42 dní, kdy jsou dostupné všechny funkce programu. Do konce lhůty je nutné program aktivovat aktivačním klíčem platným pro verzi 3.9.
Po prvním spuštění verze 3.9 po instalaci je nutné program ukončit a znovu spustit, tak, jak je uvedeno v informačním okně programu.

file_0.bin


3.12.2018 verze 3.84 série 856 databáze 966

EVID – Kontrolní hlášení DPH - změny v přehledu "Doklady"

Změny v KH na druhé záložce Doklady:

	Přehled lze omezit na jeden zvolený oddíl KH ( A1 ... B5 ). 
	Doplněn sloupec Kód adresy, na nový sloupec lze přehled omezit nebo lze přehled seřadit. 
	Doplněno zobrazení obsahu adresy aktuálního dokladu, který je vybraný v přehledu dokladů kurzorem. Adresa se zobrazí v dolní části okna pod přehledem. Zobrazení lze vypnut tlačítkem Přepni.


27.11.2018 verze 3.84 série 855 databáze 966

KASA – KASA: Platební terminál Komerční banky ICT220

Připojení platebního terminál k prodejní kase
Program Kasa nyní umožňuje připojit platební terminál Komerční banky, který využívá protokol GPE a program Kasa je pro něj certifikován.
Transakce terminálu ovládané z kasy.
	Ověření spojení s platebním terminálem. 
	Nákup: Platba kartou. 
	Nákup + podpis: Platba kartou s kontrolou podpisu. 
	Vrácení zboží: Přijetí vráceného zboží a zaslání částky na účet držitele platební karty. 
	Návrat: Návrat částky na účet držitele platební karty. 
	Mezisoučet. 
	Uzávěrka.


15.11.2018 verze 3.84 série 853 databáze 966

EVID – Nový formát exportu EPU do ČNB

Pro export příkazů k úhradě do ČNB ve formátu ABO-K byly doplněny nové formáty - ABK - Formát ABO-K pro ČNB a formát SPK - zahr.plat.příkaz (typ 3).

ALL – Nastavení aliasu při odesílání dokladů e-mailem

Při odesílání dokladů e-mailem byla v Nastavení E-mailu doplněna možnost zadat Alias pro e-mailovou adresu odesílatele. Alias je pak na straně příjemce zobrazen ve sloupci Od v doručené poště.

KASA – Tisk účtenky na kase

Úprava možností tisku účtenky z Kasy.
 
V Konfigurace Kasy → záložka Tisk → Tiskárna byla doplněna možnost nastavení kombinace tisku na tiskárně v grafickém režimu a současném nastavení Tisku účtenky do souboru do adresáře.

2.11.2018 verze 3.84 série 852 databáze 963

EVID – Schvalování dokladů

Funkce umožňuje v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, DOD, OBV (i jednotlivě) nastavit povinnost schvalovat doklady pro operace tisk dokladů, úhrada dokladů, zařazení dokladů do příkazů k úhradě a kopírování dodacích listů do VFA..
Je-li schvalování dokladů nastaveno, lze výše uvedené operace provádět pouze u dokladů, které byly schváleny k tomu určeným uživatelem - tzv. schvalovatelem nebo u dokladů, které nepodléhají schvalování.
 
Upozornění na omezení: 
Tato funkce je zdarma k otestování ve verzi pro rok 2018, tedy verze 3.8x, která je funkční do 31.3.2019.
Od verze pro rok 2019, tedy 3.90 bude funkce zpoplatněna a k jejímu používání bude nutný příslušný aktivační klíč. 
 
Schvalování dokladů se aktivuje nastavením konfigurace v modulu Evidence, Sklad → menu Konfigurace → Konfigurace schvalování dokladů.
Funkce umožňuje nastavit výjimky ve schvalování a nabízí následující varianty ve schvalování dokladů: schvalují se všechny doklady v dané evidenci bez omezení; schvalují se doklady od určité částky; pro určitou skupinu odběratelů/dodavatelů se schvalují doklady vždy bez ohledu na daší pravidla schvalování; je více schvalovatelů a každý schvalovatel má přidělenou svou vlastní skupinu odběratelů/dodavatelů, které schvaluje doklady.
Proces schvalování dokladů
	po uložení dokladu se u dokladů, které podléhají schvalování, automaticky odesílá požadavek na schválení dokladu - tzv. "schvalovací zpráva" všem nastaveným schvalovatelům prostřednictvím funkce programu Interní zprávy, případně též volitelně e-mailem 
	schvalovatel, přihlášený do programu, si své zprávy zobrazí kliknutím na informaci v pravém horním rohu základní obrazovky Nepřečtených zpráv: x nebo pomocí menu Speciální → Interní zprávy, a odtud také provádí schválení či neschválení dokladu 
	schvalovatel musí být založený v programu standardním způsobem (modul Správce → menu Systém → Seznam uživatelů a přidělování práv), ale nemusí se jednat o klasického uživatele, může být pouze uživatelem založeným pro účel schvalování dokladů, kdy nemusí mít nastavena žádná uživatelská práva pro práci v programu
	pokud byl doklad již schválen/neschválen, je při opravě dokladu zobrazeno varovné hlášení; pokud se změní částka nebo adresa, dojde k vynulování schválení dokladu a dle konfigurace je doklad opět odeslán ke schválení

Změna stavu schválení dokladu
	též nastavit či změnit stav schválení dokladu Ke schválení / Schváleno / Neschváleno může přihlášený schvalovatel přímo u dokladu, na záložce Doklady → menu Příkazy (též příkazové menu na klik pravého tlačítka myši) → Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z>

Položky spojené se schvalováním dokladů
	v přehledu dokladů lze pomocí funkce Formát řádků <Ctrl>+<F> zobrazit položky Schválil ID či Schválil = ID či celé jméno uživatele, který doklad schválil/neschválil, Schváleno = datum a čas schválení/neschválení, Stav schválení 

Konfigurace odesílání e-mailů
modul Evidence, Sklad → menu Konfigurace → Konfigurace odesílání e-mailů  
Slouží pro nastavení poštovního klienta pro odesílání e-mailů z programu Aconto.
Nastavení konfigurace je nutné provést, pokud ve funkci Schvalování dokladů bude požadováno odesílat schvalovací zprávy na e-mail schvalovatele.
Nastavení zástupců schvalovatele
modul Evidence, Sklad → menu Konfigurace → Nastavení zástupců schvalovatele 
Pro funkci Schvalování dokladů umožňuje schvalovateli (přihlášenému do programu) nastavit svého zástupce a určit dobu, po kterou ho bude zastupovat ve věci schvalování dokladů.
 
Podrobný popis je uveden v nápovědě <F1> jednotlivých funkcí programu.

EVID – Interní zprávy

Funkce slouží k rozesílání interních zpráv k dokladům mezi uživateli v rámci databáze programu Aconto.
V programu Aconto lze rozesílat následující typy interních zpráv:

	Informační (k dokladu) 
	jedná se o obecné textové zprávy, které mohou sloužit např. k zaslání doplňujících informací nebo požadavků k dokladu 
	zprávy odesílá uživatel přímo od konkrétního dokladu pomocí příkazu Poslat interní zprávu k dokladu, který se nachází ve všech dokladových evidencích, na záložce Doklady nebo Řádky dokladu, v menu Příkazy (též v příkazovém menu na klik pravého tlačítka myši) → Práce s dokladem 
	při odesílání zprávy lze nastavit termín splnění
	Schvalovací 
	tyto zprávy se generují automaticky programem, pokud je zapojená funkce Schvalování dokladů

Zobrazení interních zpráv
	Interní zprávy se zobrazují v okně Interní zprávy, které lze otevřít v menu Speciální → Interní zprávy nebo dvojklikem myši na informační text v pravém horním rohu obrazovky Nepřečtených zpráv: x (pokud je přihlášen uživatel, kterému byla odeslána interní zpráva) 
	v okně se zobrazují všechny přijaté a odeslané interní zprávy pro aktuálně přihlášeného uživatele 
	z přehledu interních zpráv lze zobrazovat detail zaslané zprávy, schvalovat/neschvalovat doklady, otevírat zdrojové doklady či zprávy mazat
	svůj přehled interních zpráv si může uživatel zobrazit ve všech subjektech v rámci databáze 
	okno Interní zprávy lze též zobrazovat pouze v informačním režimu (= malé okno, které je umístěno vždy nad ostatními okny) 
	v informačním režimu se pak zobrazují uživateli pouze nepřečtené přijaté zprávy, seřazené dle data odeslání sestupně 
	pro informační režim lze nastavit automatické zobrazování okna při startu programu (volba přímo v informačním okně)


SKL – Rozšíření seznamu skladových karet

Byla provedena změna ve funkci Seznamu skladových karet, která je přístupná z Přehledu skladových karet (modul Sklad→ menu Přehled skladových karet → Seznam skladových karet)
 
Před změnou:
Funkce umožnila vytvářet pouze jeden seznam skladových karet společný pro všechny uživatele.
 
Změna:
Bylo umožněno vytvářet libovolný počet nezávislých seznamů s možností blokování proti zásahům jiných uživatelů.

MZDY – Do sestavy "Příloha k žádosti o" byly doplněny instrukce

V případě, že je sestava Příloha žádosti o tištěna za období, kdy je zaměstnanec již jen v ochranné lhůtě a nikoli v pracovním poměru, byly do programu doplněny instrukce, jak se má při tisku přehledu postupovat.

SKL – Revize skladových položek v DOD, VFA

Do přehledů v okně Revize skladových položek byla doplněna položka Specifikace karty.
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.

18.10.2018 verze 3.84 série 851 databáze 960

EVID – Vzájemné zápočty

Do okna Vyhledání dokladů k zařazení do vzájemného zápočtu byla doplněna volba Hledat doklady i dle dalších adres se stejným DIČ.

EVID – Doplnění pořadového čísla dokladu

Byl upraven tisk dokladů odesílaných do EET.
Na základě upozornění z FÚ na nesoulad mezi formátem čísla dokladu tištěným na dokladu a formátem čísla dokladu odesílaným do EET byla provedena úprava na tištěných dokladech.
 
Úprava:
Na tištěném dokladu odesílaném do EET (účtenka z Kasy / Kasičky, příjmový pokladní doklad z modulu Pokladna) byla do oblasti s údaji z EET přidaná položka Č.dokl EET obsahující číslo dokladu ve formátu zaslaném do EET.

SKL – Výběr skladové karty dle položky "Kombinovaná nomenklatura",

Výběr skladové karty: Doplněna možnost vybrat skladovou karty dle položky Komb. nom. ( Kombinovaná nomenklatura ).

EXTZAL – Externí zálohování - přihlašování do sítě

Byla doplněna možnost připojení do sítě, pokud je program spuštěn jako služba Windows - Automaticky (Zpožděné spuštění).

16.10.2018 verze 3.84 série 850 databáze 960

EMA – Přesun karet majetku mezi řadami majetku

Do modulu Evidence majetku byla doplněna funkce umožňující provádět přesun karet majetku mezi jednotlivými řadami majetku.
	Provedení přesunu je možné pouze tehdy, pokud inventární číslo přesunované karty majetku již neexistuje v řadě na cílové straně. V takovém případě je provedení příkazu odmítnuto a přesun nelze realizovat. 
	Volitelně lze nastavit, aby se po provedení přesunu vytvořil automaticky záznam o přesunu v historii změn na kartě s kódem "E" a zadaným datem. Záznamy vytvořené v historii nelze opravovat, lze je však smazat. Umožňují následně omezit karty majetku na záznamy v historii obsahující kód "E" (a případně datum od-do) a získat tak přehled přesunutých karet majetku. Není však možné vytvořit u jedné karty dva záznamy o přesunu stejného data.

Postup při provedení přesunu je následující:
	V přehledu karet majetku se postavte na kartu, která má být přesunuta do jiné řady. 
	V menu Příkazy použijte příkaz Přesun karty majetku do jiné řady. Lze použít rovněž klávesovou zkratku <Ctrl>+<E>. 
	Příkaz zobrazí okno umožňující zadání dále uvedených údajů, které jsou zapamatovány až do jejich další změny nebo dokud není zavřeno okno s přehledem řad a karet majetku. To usnadňuje opakované použití příkazu při postupném přesunu více karet majetku. 
	Prvním údajem je cílová řada majetku do které má být karta přesunuta. Pro výběr lze využít číselník, který lze zobrazit pomocí klávesy <F5>. 
	Dále lze zadat datum přesunu, které se použije, pokud je vytvářen záznam v historii. Předvyplněno je aktuální datum. 
	Posledním údajem je volba, zda po přesunu vytvořit záznam v historii s kódem "E".
	Po stisknutí tlačítka <OK> (<Ctrl>+<Enter>) je přesun ihned realizován.


10.10.2018 verze 3.84 série 849 databáze 959

MZDY – Úprava uzávěrky MZD pro přechod 2018/2019

Pro provedení uzávěrky za 12 měsíc 2018 a následné převedení dat do roku 2019 použijte verzi programu 3.84/849/959, nebo vyšší.

21.9.2018 verze 3.84 série 847 databáze 958

EVID – Kontrola dne zjištění při založení dodat. přiznání  DPH nebo následného KH.

Při založení dodatečného přiznání DPH a také při uložení Následného KH se provede porovnání data Den zjištění s aktuálním datem v počítači. Nebudou-li obě data shodná, program na to upozorní varovným výpisem:
V aktuálním následném přiznání je zadáno "Datum zjištění", které je rozdílné od aktuálního data!
Zkontrolujte zda "Datum zjištění" je správně zadáno!
Přejete si přesto pokračovat?'
V KH má za úkol toto varování upozornit obsluhu, že pravděpodobně nebylo Datum zjištění změněno. Datum zjištění by se mělo změnit v každém podávaném Následném KH.
Při opravě DPH se zakládá nové dodatečné přiznání DPH, ve kterém se "Datum zjištění" také kontroluje.

MZDY – Změna vypisování hlášení okamžitých kontrol při zadávání
Hlášení okamžitých kontrol při zadávání údajů mezd se nyní přednostně zobrazují na spodním panelu zadávacích obrazovek a nikoli již v otvíraných oknech.
31.8.2018 verze 3.84 série 846 databáze 956

EVID – Úprava chování po smazání řádku přehledu DPH

Přehled Přiznání DPH: Po smazání DPH příkazem Smaž se kurzor v přehledu přemístí na poslední řádek. (Před změnou se kurzor v přehledu přemístil na první řádek.)

13.8.2018 verze 3.84 série 845 databáze 956

ALL – Rozšíření informací ke stažení z ARES - účty z registru plátců DPH

Při stažení zveřejněných účtů z registru plátců DPH se nově také testuje, zda se nejedná o nespolehlivého plátce.
V případě nespolehlivého plátce je uživateli zobrazeno varování s možností pokračovat v zápisu účtu do Adresáře.
V případě zobrazení okna porovnání hodnot s adresářem je zobrazen varovný panel.

8.8.2018 verze 3.84 série 842 databáze 955

ALL – Rozšíření informací ke stažení z ARES

Při stažení dat z portálu ARES se stáhnou i zveřejněné účty z registru plátců DPH.
Pokud je zveřejněno více účtů, je při založení nové adresy nabídnut výběr účtu.
Při kontrole již vyplněné adresy se v okně importu dat z portálu ARES zobrazuje seznam účtů.

EVID – Párování PRI-PFA

Do evidencí PFA a PRI bylo doplněno vzájemné párování dokladů.
 
Do okna evidence PFA bylo doplněno: 
menu → Příkazy → Práce s dokladem → Přiřazení souvisejících PRI (otevře okno párování s PRI)
menu → Příkazy → Zobrazit související (navázané) doklady (otevře okno pro zobrazení spárované skupiny PFA)
Do přehledu dokladů evidence PFA byla doplněna položka PRI (Stav PRI).
Pokud existuje na daný doklad PFA alespoň jedna vazba na doklad PRI, zobrazuje se hodnota „A“.
Do okna konfigurace PFA (<F9>) byla doplněna položka „Automaticky zobrazit okno pro přiřazení souvisejících PRI po uložení dokladu“.
 
Do okna evidence PRI bylo doplněno: 
menu → Příkazy → Práce s dokladem → Přiřazení souvisejících PFA (otevře okno párování s PFA)
menu → Příkazy → Zobrazit související (navázané) doklady (otevře okno pro zobrazení spárované skupiny PRI)
Do přehledu dokladů evidence PRI byla doplněna položka PFA (Stav PFA).
Pokud existuje na daný doklad PRI alespoň jedna vazba na doklad PFA, zobrazuje se hodnota „A“.
Do okna konfigurace PRI (<F9>) byla doplněna položka „Automaticky zobrazit okno pro přiřazení souvisejících PFA po uložení dokladu“.

EVID – Vytvoření kopie dokladu ve VFA

Upraveno zapamatování posledně zadaných parametrů při vytváření kopie dokladu z PRF (skupina dokladů PRF - Proforma).
Zapamatují se posledně zadané parametry pro vytvoření běžné kopie PRF a pro vytvoření daňového dokladu z PRF.

PDU – Tisk exportovaných výkazů CSÚIS

Při exportu výkazů v hlavičce CSUIS do XML pro rok 2018 byl upraven tisk výkazů CSUIS :
	Příloha č.5 
	Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou 
	Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

26.6.2018 verze 3.84 série 835 databáze 953

EVID – Export příkazu k úhradě

Do exportu příkazu k úhradě typem metody CDB - Formát CitiDirect pro CitiBank byl doplněn Konstantní symbol s délkou do čtyř znaků.

MZDY – Úprava názvu mzdové složky Otcovská poporodní péče

Byl upraven název složky 0525 z původního názvu Otcovská poporod.péče na nový název Otcovská(bez aut.úprv.zdr.poj) tak, aby bylo zřejmé, jak mzdová složka funguje .
Důvod změny názvu složky je, že se až cca v dubnu 2018 objevily další komentáře zákona k čerpání otcovské.

7.6.2018 verze 3.84 série 834 databáze 952

SPRAV – Zabezpečení databáze uživatelským heslem

Do modulu Správce, menu Databáze byla doplněna funkce Zabezpečení databáze uživatelským heslem.
Funkce patří k prostředkům, které mohou usnadnit realizaci opatření směřujících k ochraně osobních údajů (GDPR) uložených v databázích systému Aconto.
Funkce zabezpečí databázi heslem pro přístupy do databáze realizované mimo systém Aconto. Přístup do databáze ze systémů Aconto nemění.
 
Vstup do funkce a změna nastavení jsou chráněny přístupovými právy, která lze přidělit v menu Systém → Seznam uživatelů a přidělování práv.
	Zobrazení konfigurace = právo na vstup do okna pro nastavení režimu - umožní i zobrazení hesla 
	Změna nastavení hodnoty konfigurace = právo na zabezpečení / odbezpečení databáze a změnu hesla

Další podrobnější informace jsou uvedeny v nápovědě <F1> příslušného okna v programu.
 
Upozornění pro uživatele nadstavbových programů systému Aconto:
Pokud používáte některý z nadstavbových programů systému Aconto + provedete aktualizaci programu Aconto na verzi programu 3.84/834/952 či vyšší + nastavíte zabezpečení databáze heslem, je nutné aktualizovat stávající verzi tohoto nadstavbového programu. Pokud nebude aktualizován, nebude možné se na databázi z tohoto programu připojit.
Pro zaslání aktualizace nás, prosím, kontaktujte e-mailem.

ALL – Logy - systém zaznamenávající vybrané úkony uživatelů v programu

Do programu byl zapojen systém logů, zaznamenávajících vybrané úkony uživatelů v programu, jakými jsou například vystavení, oprava, smazání, storno dokladů, uzávěrky atd..
Jejich prostřednictvím lze v programu získat přehled o tom, kdo a kdy provedl konkrétní úkon, včetně jednoznačné identifikace položky, které se úkon týká.
Jedná se o první etapu. V dalších verzích bude zaznamenávání dalších úkonů průběžně doplňováno a to i na základě podnětů od zákazníků.
 
V souvislosti se zapojením logů byla do menu Speciální (ve všech modulech) doplněna položka Logy, která obsahuje funkce Konfigurace logu a Výpis logu. Dále byl přidán příkaz Zobrazit log, který je k dispozici v menu Příkazy a též v menu na kliknutí pravého tlačítka myši přímo u dokladů.
	Konfigurace logu obsahuje seznam úkonů, které lze logovat; u jednotlivých úkonů se zde nastavuje volba Ano / Ne pro jejich logování (pořízení záznamu o tom, kdy a kým byl proveden) 

Poznámka: Seznam úkonů bude v dalších verzích programu průběžně doplňován.
	Výpis logu zobrazuje chronologický výpis zaznamenaných úkonů 

Poznámka: Výpis logu se seznamem úkonů lze omezovat/řadit a exportovat pomocí funkce Kopírování řádků přehledu ( menu Speciální → Kopírování řádků přehledu )
	Zobrazit log zobrazuje výpis zaznamenaných úkonů spojených výhradně s aktuálně vybraným dokladem

 
Přístup do funkcí Konfigurace logu a Výpis logu je chráněn přístupovými právy, která lze přidělit v modulu Správce → menu Systém → Seznam uživatelů a přidělování práv.
	Právo: Vstup do seznamu nebo evidence, Evidence: Logy pro přístup do Výpisu logu 
	Právo: Zobrazení konfigurace, Evidence: Logy - konfigurace pro přístup do Konfigurace logu


EVID – Rozšíření přehledu řádků v PFA a OZA

Do přehledu řádků (třetí záložka okna) v PFA a OZA byla doplněna položka Číslo faktury (Variabilní symbol).
Položka byla doplněna i do okna omezení přehledu.
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>.

EVID – Konfigurace Identifikace plátce DPH

Nová konfigurace umožňuje uživateli nastavit na jednom místě identifikaci plátce ( v subjektu ) pro DPH. Údaje z konfigurace se přenesou do Zpracování DPH, do Kontrolního hlášení KH, do Souhrnného hlášení SH při založení nového období. Konfigurace obsahuje všechny položky, které požaduje daňový portál v sekci Identifikace plátce.

MZDY – Upraven systém hlášení chyb a pokynů pro uživatele Mzd

Byl přebudován systém hlášení chyb a dalších informací pro uživatele modulu Mzdy.
Cílem úpravy bylo poskytnout uživateli více informací při výskytu problému jako např.při chybějících datech k zdravotní pojišťovně, při uzávěrce apod.

PDU – Export výkazů CSÚIS od 1.6.2018

Byl aktualizován Export výkazů CSÚIS dle balíčku číslo 39 publikovaného na stránkách Státní pokladny.
Změny jsou platné pro výkazy odeslané do systému CSÚIS od 1.6.2018.
Konkrétně byl přepracován Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou a Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací. Dále byla upravena Příloha účetní závěrky a výkaz Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním.
Poznámka: 
Máte-li vykazovat doplňující informace k poskytnutým garancím jako součást výkazu Příloha účetní závěrky, je nutné zahrnout do exportu obě přílohy Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým a Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním a to i v případě, že nejsou žádná data pro jejich obsah. Obě přílohy tedy musí být odeslány i jako prázdné. Pokud se nemají doplňující informace k poskytnutým garancím vykazovat, je nutné obě přílohy z importu vyčlenit. Stejná pravidla platí i pro doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, jsou-li také součástí výkazu Příloha účetní závěrky.
Zahrnutí/vyčlenění příloh do exportu se provede na záložce Sestavy a přílohy v okně Export výkazů do XML.
Máte-li povinnost vykazovat doplňující informace k poskytnutým garancím jako součást výkazu "Příloha účetní závěrky" jen na konci účetního období, je nutné exportovat výkazy v prvních třech čtvrtletích bez příloh "Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým" a "Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním". Naopak ve čtvrtém čtvrtletí musí být obě přílohy součásti exportu. Stejný postup je nutno dodržet i v případě přílohy "Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru". 
Nedodržení výše popsaných zásad povede k odmítnutí soboru exportu s výkazem Příloha účetní závěrky při zpracování na portálu Státní pokladny.


