
Aplikácia MK Agenda 

 

Aplikácia je vytvorená pre zariadenia s OS Android a umožňuje načítanie širokého množstva informácií 

o cenníkových položkách (PLU, viacero EANov, rôzne stavy, ceny z viacerých cenových hladín a pod.), 

firmách (sídlo, prevádzky, kontakty, saldokonto, zľavy a pod.) a saldokonte (prehľad neuhradených 

pohľadávok, záväzkov roztriedených podľa splatnosti, informácie o zálohach a pod.).  Ďalej slúži na 

vytváranie príjemiek, výdajok, inventúr prípadne vytváranie a odosielanie objednávok. Aplikácia pracuje 

v offline režime, online pripojenie je potrebné len pre sťahovanie dát a odosielanie dokladov. 

V aplikácii je možné pracovať s viacerými agendami súčasne. 

Licencovaný je počet registrovaných zariadení v rámci jednej inštalácie programu - je teda potrebné zakúpiť 

samostatnú licenciu  pre každé aktívne zariadenie. Aplikáciu MK Agenda (modul terminál) je možné si 

zakúpiť  len pri platenej technickej podpore modulu Sklad. Po ukončení  technickej podpory  modulov 

Sklad + terminál aplikácia nebude komunikovať s programom Ekonomická agenda SQL a teda nebude možné 

ju ďalej používať na odosielanie dokladov a sťahovanie aktuálnych údajov. 

Návod obsahuje nasledujúce časti: 

● nastavenia v Ekonomickej agende SQL 

● stiahnutie a nastavenia v aplikácii MK Agenda 

● používanie aplikácie MK Agenda 

 

Nastavenia v Ekonomickej agende SQL 

Nastavenia pre komunikáciu 

Aby mohla aplikácia komunikovať  s programom je potrebné 

pridať  Klient DATASNAP servera v menu Číselníky - Sklad - 

Prídavné zariadenia. Pomocou tlačidla Insert alebo pravého 

tlačidla myši a možnosti Pridaj sa zobrazí okno, v ktorom sa 

tento klient definuje (Obr. 1).  

Typ - ako typ prídavného zariadenia sa zvolí DATASNAP 

Názov - pomenovanie zariadenia, ktoré sa k serveru pripája 

(informačné) 

Meno počítača - ak je vyplnené meno počítača, .txt súbory 

odoslané z tohto prídavného zariadenia je možné spracovať 

len na tomto počítači. Hodnotu je možné vložiť pomocou 

klávesu F9  alebo kliknutím na tri bodky.  

Obr. 1 



ID zariadenia - nedefinuje sa (naplní sa automaticky pri registrácii zariadenia); výmazom tejto hodnoty sa 

registrácia príslušného zariadenia zruší 

PIN - číslo, ktorým sa zariadenie registruje (unikátny pre každé zariadenie) 

Aktívne  - pridá sa príznak aktívneho klienta 

 

Aby bolo možné načítať do aplikácie údaje (cenník, adresár, saldokonto a pod.) je potrebné upraviť 

parametre klienta pomocou ALT + P alebo pravého tlačidla myši a funkcie Parametre príd. zariadenia (Obr. 2) 

- záložka MK Agenda. 

 

Obr. 2 

Povoliť odosielanie údajov do terminálu – označí sa príznak, ktorý umožní načítanie údajov z Prístupových 

práv, Adresára, CRM, Saldokonta alebo z Cenníka do aplikácie podľa zadanej výberovej podmienky (WHERE 

klauzula) 



Užívatelia 

Aplikácia MK Agenda umožňuje prihlasovať užívateľov. Prihlasovanie užívateľov je vhodné v prípade, že 

vyžadujeme: 

1. obmedzenie práv jednotlivých užívateľov - právo na pridanie novej agendy (resp. výmaz) alebo zmenu 

nastavení servera a databázy má len užívateľ, ktorý má v menu Systémové služby - Prístupové práva právo na 

Parametre. 

2. evidovať, akým užívateľom bol vytvorený príslušný doklad (pri prenose dokladu do Ekonomickej agendy 

SQL sa vo Vybavujúcej osobe zobrazí meno užívateľa, ktorý vytvoril doklad v aplikácii MK Agenda). Pre túto je 

evidenciu je nutné v časti Užívatelia zaškrtnúť príznak Povoliť odosielanie údajov do terminálu a urobiť 

nasledujúce nastavenia: 

Všetci užívatelia, ktorých chceme evidovať ako Vybavujúce osoby musia mať zadaný PIN, ktorým sa budú do 

aplikácie prihlasovať. Tento PIN je možné užívateľovi nastaviť cez menu Systémové služby - Prístupové práva 

po kliknutí pravým tlačidlom myši - možnosť Oprav (Obr. 3). 

 

Obr. 3 

 Ďalej je potrebné pridať užívateľov cez menu Číselníky - Ostatné - Vybavujúce osoby. Po kliknutí na pravé 

tlačidlo myši - možnosť Pridaj sa zobrazí okno pridania novej vybavujúcej osoby. Kliknutím na tri bodky na 

riadku Kód vybavujúcej osoby alebo na klávesu F9  je možné pridať nového užívateľa priamo z prístupových 

práv (Obr. 4). 



(pozn. Celé meno užívateľa v prístupových právach musí byť zhodné s menom vo vybavujúcich osobách) 

 

Obr. 4 

  

Cenník 

EAN kódy - príznakom sa povolí načítanie EAN kódov do aplikácie (aplikácia podporuje viacero EAN kódov 

pre jednu cenníkovú položku) 

Stav skladu - predvolený sklad, z ktorého sa načítavajú údaje (ak nie je zadaný, údaje sa sťahujú zo všetkých 

skladov) 

Stav účtovný/fyzický/disponibilný - umožní sa načítanie príslušných stavov do aplikácie 

Dodávateľ - povolí sa odosielanie dodávateľov pre jednotlivé cenníkové položky 

Skladová cena - povolí sa načítanie skladovej ceny pre cenníkové položky 

Cena z X. cenovej hladiny - pri označení sa do aplikácie odosiela cena s DPH aj cena bez DPH z danej cenovej 

hladiny 

Dopĺňať EAN kódy, Dopĺňať ďalšie EAN kódy, Dopĺňať katal. čísla - povolí dopĺňanie nových kódov z aplikácie  

do cenníka (viď časť Dopĺňanie kódov do cenníka) 

 

Počet cenových hladín a hodnoty ako katalóg. číslo, výrobca, ďalšie merné jednotky, objemový koeficient,  

uloženie, sortiment a ďalšie sa prenášajú podľa nastavených parametrov v Nastavenia - Parametre - Sklad 

1a. 

  



Príjemky, výdajky, inventúry 

Povoliť načítanie údajov z terminálu – po zaškrtnutí príznaku aplikácia umožní vytvárať dané typy dokladov 

Povoliť zadávanie cien – týmto príznakom sa povolí zadávanie voľných cien na príslušnom type dokladu 

Povoliť zadávanie zliav – po zaškrtnutí je možné vo výdajkách zadávať zľavy 

Maximálne % zľavy – maximálna výška zľavy, ktorú je možné vo výdajke zadať 

Výmenný priečinok – adresár, kam sa odosielajú príjemky, výdajky a inventúry vo forme .txt súboru. Pri 

sieťovej inštalácii je doporučené nastaviť adresár, ktorý je zdieľaný medzi všetkými užívateľmi (napr. adresár 

userdata) 

 

Objednávky 

Sklad – povinná hodnota; zvolí sa sklad, z ktorého sa bude objednávka vybavovať 

Typ dokladu – povinná hodnota; zvolí sa typ dokladu pre prijaté objednávky 

Stredisko – ak sa využívajú strediská, vyberie sa konkrétne stredisko pre zasielané objednávky  

Ceny z cenníka -  ak bude tento príznak zaškrtnutý, pri spracovaní objednávky odoslanej z aplikácie sa do 

pohybov objednávky vždy prenesú aktuálne ceny z cenníka a zároveň sa zohľadnia zľavy pre konkrétnu 

firmu, akciové ceny a podobne.  

Ak príznak nebude zašktrnutý a zároveň: 

a)  objednávka bude mať v aplikácii na pohyboch zadané konkrétne ceny, pri spracovaní objednávky sa 

uložia ceny zadané v aplikácii. 

b) objednávka v aplikácii má typ ceny nastavený na možnosť bez cien (ceny zobrazované na pohyboch 

sú len orientačné), pri spracovaní objednávky sa do pohybov prenesú aktuálne ceny z cenníka 

a zároveň sa zohľadnia zľavy pre konkrétnu firmu, akciové ceny a podobne.  

Importovať ako objednávku bez cien –ak sa zaškrtne tento príznak, nezáleží na tom, odkiaľ sa preniesli ceny 

pri spracovávaní objednávky z aplikácie. Skutočné ceny sa do pohybov naplnia až v deň vybavovania 

objednávky.  

Príklad:  

V piatok bola odoslaná z aplikácie objednávka, na ktorej mali pohyby zadané voľné ceny alebo ceny z 1. 

cenovej hladiny a zároveň bol zaškrtnutý príznak Importovať ako objednávku bez cien. Túto objednávku 

vybavujeme v utorok – do pohybov objednávky sa teda načítajú aktuálne (utorkové) ceny z cenníka (nezáleží 

teda aké ceny mali pohyby spracovanej objednávky). 

Potvrdenie o spracovaní objednávky – zadá sa e-mail, na ktorý sa zasiela informácia o novej prijatej 

objednávke 

Vybavovanie prijatých objednávok - viď časť Vybavovanie objednávok (str. 24)  



Spustenie DATASNAP servera 

Po upravení parametrov je potrebné pre komunikáciu s aplikáciou spustiť na serveri/hlavnom počítači 

DATASNAP server. Tento server je možné spustiť ručne kliknutím na vytvorenú ikonu viď Obr. 2 (vhodné pre 

úvodné nastavenia a skúšku aplikácie)  alebo je spustený automaticky (vhodné pre dlhodobé používanie) 

podľa nastavení Plánovača úloh (Syst. služby - Plánovač úloh  - Servisná operácia - Pridaj).  

Pre nastavenie automatického spúšťania DATASNAP servera cez Plánovač úloh je nutné vyplniť (Obr. 5): 

Popis úlohy - názov servisnej operácie 

Čas, kedy sa bude DATASNAP server spúšťať - konkrétne dni v týždni alebo mesiaci 

Pravidelné časové intervaly - čas, kedy bude server spustený (od) a ukončený (do); časový interval, v ktorom 

sa kontroluje či je server spustený 

Port - port, na ktorom server komunikuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 



Pri manuálnom spustení servera (kliknutí na ikonu) sa zobrazí IP adresa a Port na ktorom server komunikuje 

(Obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATASNAP server a aktualizácia programu 

Pri aktualizácii programu Ekonomická agenda SQL sa ručne spustený DATASNAP server automaticky ukončí. 

Po úspešnej aktualizácii je potrebné DATASNAP server opäť ručne spustiť. Ak je DATASNAP spustený cez 

Plánovač úloh, pri aktualizácii sa automaticky ukončí a po nej sa automaticky sám spustí. 

 

Ďalšie nastavenia 

Vážený tovar 

Ak sa predáva aj vážený tovar, je potrebné v menu Nastavenia - Parametre záložka Sklad 2 uviesť počet 

znakov PLU v kóde konkrétneho váženého tovaru, ktorý sa bude načítavať. Súčasne sa označí/neoznačí 

príznak, či prefix kódu je/nie je súčasťou načítavaného tovaru (Obr. 7). Parametre programu sú nastavené 

podľa tovaru zadaného v cenníku (napr. v cenníku PLU 285017; príslušný počet znakov PLU = 4 a prefix je 

súčasťou PLU). Nastavenia parametrov v programe pre vážený tovar sú dôležité pri predaji cez program 

s využitím skenera. 

 

Obr. 7 

Obr. 6 



Desatinné miesta 

V aplikácii MK Agenda sa desatinné miesta pre zaokrúhľovanie jednotkových cien, skladových cien a pod. 

samostatne nenastavujú, ale preberajú sa z Nastavenia - Parametre záložka Sklad2, časť Zaokrúhľovanie. 

 

  



Stiahnutie a nastavenia v aplikácii MK Agenda 

Aplikáciu je možné stiahnuť z obchodu Google Play  - vyhľadaním MK Agenda. Po kliknutí na tlačidlo 

Inštalovať  sa na ploche vytvorí ikona pre spustenie aplikácie (Obr. 8). 

 

Obr. 8 

 

Po spustení aplikácie sa zobrazí úvodné okno (Obr. 9), ktoré 

vyžaduje úpravu nastavení aplikácie pre konkrétne zariadenie. 

Po kliknutí na Nastavenia  - Pridať agendu a zadaní lokálneho 

názvu agendy (Obr. 10) sa otvorí okno nastavení (Obr. 11). 

  

Obr. 9 



Lokálny názov agendy slúži pre rozlíšenie viacerých súčasne 

používaných databáz v aplikácii.  

Tento názov sa zobrazuje v hlavnom okne cenníka, adresára 

a dokladov. 

 

 

 

 

 

Použiť vzdialený server - ak je tento príznak zaškrtnutý, 

aplikácia komunikuje so vzdialeným serverom 

(pozn. je možné nastaviť samostatne IP adresu a port pre 

lokálny aj vzdialený server) 

IP adresa servera  - IP adresa DATASNAP servera (Obr. 6) 

Port servera - port, na ktorom server komunikuje (Obr. 6) 

Test spojenia - overenie dostupnosti servera 

Ak je server dostupný, zvolí sa príslušná databáza a zariadenie 

sa v nej zaregistruje (použije sa PIN, ktorý je uvedený 

v prídavnom zariadení - Obr. 1;  po registrácii sa naplní aj ID 

zariadenia). 

Názov zariadenia - prefix názvu, slúži na identifikáciu 

odoslaných súborov z tohto zariadenia (napr. pri odoslaní 

výdajky pre firmu CCD s.r.o. bude názov súboru takýto: 

uni1_VYD_CCDSRO_A1_20140923_1320.TXT) 

Po vložení všetkých nastavení ich uložíme kliknutím na  

(zobrazí sa obrazovka ďalších nastavení príslušnej databázy 

Obr. 12). 

 

 

 

 

Obr. 10 

Obr. 11 



Zobrazenie - umožňuje zmeniť lokálny názov databázy a 

skrývanie panelov (spodný panel hľadania a vrchný informačný 

panel) 

Cenník - nastavenie identifikátora v cenníku (PLU/Katalóg. č.), 

zobrazovanej ceny a stavu (v zozname všetkých cenníkových 

položiek). Ďalej obsahuje príznak hľadania so skenerom 

(potrebné len pri skeneroch, ktoré automaticky nevkladajú 

ukončenie riadku - "enter") a nastavenie pre vážený tovar (musí 

byť zhodné s nastavením v programe, viď Obr. 7 - v našom 

prípade je dĺžka PLU 4 a prefix je súčasťou PLU, v aplikácii teda 

zvolíme možnosť 2+4) 

 

Doklady - povolenie zadávania ceny pri príjemkách spolu s predvolenými nastaveniami pre výdajky (typ ceny, 

cenová hladina, voľná cena, zobrazovanie skladovej ceny) a zasielanie potvrdení zákazníkom emailom. 

Mazanie dát - v aplikácii je možné vymazať lokálne dáta databázy (ak chceme databázu 

ponechať, ale vymazať všetky dáta v aplikácii - cenník, adresár, doklady) alebo je možné 

vymazať celú databázu zo zoznamu agiend. Obe operácie sú nevratné. 

Po upravení požadovaných nastavení ich uložíme kliknutím na  (zobrazí sa hlavná obrazovka dokladov 

Obr. 13). 

 

Sťahovanie dát 

Z hlavnej obrazovky dokladov, cenníka, adresára alebo saldokonta 

je možné zobraziť hlavné menu  potiahnutím prsta po obrazovke 

zľava doprava alebo kliknutím na ikonu . 

Následne sa pre sťahovanie dát z hlavného menu zvolí možnosť 

Synchronizácia dát (Obr. 15).  

Obr. 12 

Obr. 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predvoleným nastavením je použitie lokálneho servera a stiahnutie všetkých dát spoločne kliknutím na 

Stiahnuť všetky dáta (Obr. 16). Dáta je možné sťahovať aj samostatne výberom príslušných dát a kliknutím 

na Aktualizovať vybrané dáta. Po prvom stiahnutí dát sa automaticky predvolí možnosť Stiahnuť len zmenené 

dáta, to znamená, že pri ďalšom sťahovaní sa budú posielať len položky, ktoré je treba v aplikácii aktualizovať 

(Obr. 14). 

 

(pozn. ak máme v nastaveniach agendy zadanú len jednú IP adresu, potom sa možnosť Použiť vzdialený 

server ani nezobrazí) 

 

Prihlasovanie užívateľov 

Ak boli v Ekonomickej agende SQL vykonané potrebné nastavenia pre prihlasovanie užívateľov, po stiahnutí 

dát sa automaticky zobrazí prihlasovacia obrazovka (Obr. 17) - do aplikácie sa prihlasuje pomocou PINu 

zadaného v Prístupových právach (Obr. 3). 

  

Obr. 16 
Obr. 15 

Obr. 14 



Ak používame v aplikácii viacero agiend súčasne, na prihlasovacej 

obrazovke je možné vybrať agendu, do ktorej sa chceme 

aktuálne prihlásiť.  

Po prihlásení sa v hlavnom menu aplikácie zobrazí celé meno 

prihláseného užívateľa (Obr. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlásiť sa z aplikácie (alebo zmeniť užívateľa) je možné po 

kliknutí na meno aktuálne prihláseného užívateľa. 

Ak sa v aplikácii používa viacero agiend, v ktorých má užívateľ 

rovnaké prihlasovacie meno a ID, pri prechode medzi agendami 

aplikácia nevyžaduje opätovné prihlásenie. 

V prípade, že vo viacerých agendách používame rôzne 

prihlasovacie mená, aplikácia po zmene agendy užívateľa 

automaticky odhlási.  

Obr. 17 

Obr. 18 



Používanie aplikácie MK Agenda 

Cenník 

Po zobrazení hlavného menu (Obr. 15) a kliknutí na možnosť 

Cenník sa zobrazí zoznam všetkých cenníkových položiek (Obr. 

19) 

Každá položka  v zozname obsahuje okrem názvu položky aj 

identifikátor, stav a cenu. Zobrazované hodnoty je možné 

upraviť v nastaveniach agendy (viď Obr. 12)  

 

Kliknutím na konkrétnu položku sa zobrazia detailné 

informácie o danej cenníkovej položke (Obr. 20). 

 

 

 

 

 

Hľadanie v cenníku 

Kliknutím na riadok Hľadanie je možné v cenníku  vyhľadávať 

položky. Ako hľadaný výraz je možné zadať čísla, písmená alebo 

ich kombináciu (pri hľadaní sa nerozlišujú veľké a malé písmená 

a diakritika). Zadaný výraz sa hľadá najprv v: 

- identifikátoroch (PLU alebo katal. č.) 

- EAN kódoch (ak sa používajú) 

- názve položky 

Pri číselných identifikátoroch je možné v cenníku používať aj 

vyhľadávanie pomocou intervalov. 

Z detailu cenníkovej položky je možné pomocou skenera 

vyhľadať ďalšiu cenníkovú položku (nie je teda potrebné 

Obr. 19 

Obr. 20 



vracať sa späť na zoznam všetkých cenníkových položiek). 

Ak hľadanému výrazu zodpovedá iba jedna položka automaticky sa otvorí detail tejto položky. V opačnom 

prípade sa zobrazí zoznam všetkých položiek, ktoré vyhovujú hľadanému výrazu. 

Príklad:  

● Ak do hľadania zadáme interval 1..5 aplikácia vyhľadá položky s PLU 1 až 5.    

● Ak do vyhľadávania zadáme per mod aplikácia zobrazí detail položky pero modré. 

● Ak do vyhľadávania vložíme výraz per, tak sa v našom prípade zobrazí zoznam obsahujúci položky pero 

modré, pero červené, pero čierne. 

 

Adresár 

 Cez hlavné menu (Obr. 15) je možné kliknutím na 

možnosť Adresár zobraziť zoznam firiem (Obr. 21). 

Hľadanie v  adresári 

Kliknutím na riadok Hľadanie je možné v adresári  

vyhľadávať položky. Ako hľadaný výraz je možné zadať 

čísla, písmená alebo ich kombináciu (pri hľadaní sa 

nerozlišujú veľké a malé písmená a diakritika). Zadaný 

výraz sa hľadá v: 

- názve firmy 

- ulici 

- obci 

Ak hľadanému výrazu zodpovedá iba jedna položka 

automaticky sa otvorí detail tejto položky (Obr. 23). 

V opačnom prípade sa zobrazí zoznam všetkých položiek, 

ktoré vyhovujú hľadanému výrazu. 

Príklad: 

● Ak do hľadania 

zadáme mk pre 

zobrazí sa detail 

firmy MK-soft, s.r.o. z Prešova. 

Podrobné informácie o firme (identifikačné údaje, sídlo, kontakty 

atď.) sa zobrazia po kliknutí na príslušnú firmu.  Ak má príslušná 

firma neuhradené pohľadávky/záväzky alebo prijaté/vystavené 

 
Obr. 21 

Obr. 22 



zálohy automaticky sa zobrazí aj rekapitulácia saldokonta (Obr. 23). Po kliknutí na  sa zobrazí zoznam 

jednotlivých riadkov saldokonta (Obr. 22). V tomto okne je umožnené meniť filter pre zobrazované riadky po 

kliknutí na v pravom rohu obrazovky.  

Po kliknutí na Hlavná obrazovka sa zobrazí zoznam všetkých firiem. Hlavná obrazovka sa zobrazí aj po 

dlhšom dotyku na symbole . 

V zozname Kontakty  je možné priamo vytočiť telefónne číslo alebo odoslať e-mail kliknutím na 

danú položku  (Obr. 23) 

  

Saldokonto 

Aplikácia obsahuje aj celkovú rekapituláciu agendy. Cez hlavné menu (Obr. 15)  a možnosť Saldo sa zobrazí 

celkový prehľad neuhradených pohľadávok a záväzkov roztriedených podľa tried splatnosti. V saldokonte je 

tiež možné prezerať neuhradené a nevypárované prijaté a vystavené zálohy. Práca so saldokontom agendy 

(zobrazovanie jednotlivých riadkov saldokonta a filtrovanie záznamov) je rovnaká ako práca so saldokontom 

firmy z adresára. 

 

  

Obr. 23 



Doklady 

Po zobrazení hlavného menu (Obr. 15) a kliknutí na 

možnosť Doklady sa zobrazí zoznam všetkých dokladov 

vytvorených v aplikácii (Obr. 24).  

Nový doklad sa vytvára kliknutím na symbol . Následne 

sa zobrazí obrazovka, na ktorej si zvolíme požadovaný typ 

dokladu - zobrazí sa obrazovka hlavičky dokladu.  

(pozn. typy dokladov, ktoré užívateľ nemá právo vytvárať sú 

sivé) 

 

 

Zelenou farbou sú označené doklady, ktoré ešte nie sú ukončené (je možné ich ľubovoľne editovať). 

Ukončené doklady, ktoré sú pripravené na odoslanie sú žlté. Po odoslaní sú doklady sivé. Objednávky, 

ktoré boli po odoslaní zmenené sú zafarbené na červeno.  

Typy  dokladov 

Príjem 

Na príjemku je možné zadať firmu spolu s príslušnou prevádzkou a popisom. Ak má terminál v parametroch 

DATASNAP klienta právo na skladovú cenu je možné zvoliť si doklad bez cien (ceny sa vyhodnocujú až pri 

spracovaní v programe Ekonomická agenda SQL) alebo s cenou (na príjemku sa zadajú ceny z aplikácie), 

prípadne voľnou cenou (ručne zadané ceny v aplikácii). Ak posielanie skladových cien do aplikácie nie je 

povolené, potom sa príjemky vždy vytvárajú bez cien.  

Výdaj 

Výdajku je tiež možné vytvoriť pre konkrétnu firmu a prevádzku. Práca s cenami je rovnaká ako pri príjemke. 

Ak je doklad bez cien, ceny sa vyhodnocujú až pri načítaní do programu Ekonomická agenda SQL. Ak je 

doklad s cenou s DPH (bez DPH), aplikácia umožňuje vybrať cenovú hladinu, nastaviť príznak voľnej ceny, 

prípadne predvoliť zľavu na doklad (všetko na základe práv DATASNAP klienta). 

Ak má vložená firma v adresári zadanú zľavu, táto zľava sa automaticky prenesie na doklad. Ak je 

však zľava vyššia ako maximálna zľava, ktorú je možné v aplikácii zadať na základe práv DATASNAP 

klienta, automaticky sa poníži na maximálnu povolenú hodnotu. 

Typ ceny je možné ľubovoľne meniť len ak na doklade nie sú zadané žiadne položky. Výnimku tvorí zmena 

z ceny s DPH/bez DPH na typ bez ceny. Táto operácia je však nevratná. 

Predvolené hodnoty na novej výdajke (typ ceny, cenová hladina, voľná cena, zobrazovanie skladovej ceny) je 

možné nastaviť cez hlavné menu Nastavenia - konkrétna databáza - Doklady. 

  

Obr. 24 



Inventúra 

Inventúra umožňuje vložiť len popis a položky inventúry.  

Objednávka 

Objednávky obsahujú všetky možnosti bežnej výdajky a navyše je možné zadať aj dátum vybavenia 

objednávky. 

Ak firma na objednávke má v adresári nastavený predvolený spôsob úhrady, tento spôsob 

úhrady sa automaticky prenesie na novú objednávku. V opačnom prípade je možné zvoliť 

ľubovoľný spôsob úhrady. 

 

Info na doklade 

Doklady obsahujú informácie o počte položiek dokladu a o cene. Ak je ako typ ceny dokladu zvolená možnosť 

bez ceny, zobrazujú sa len informatívne ceny (t.j. skutočné ceny môžu byť po načítaní do programu 

Ekonomická agenda SQL odlišné). Pri dokladoch s typom cena s DPH/bez DPH je cena konečná a s takými 

cenami sa doklad prenesie aj do programu. 

Výnimku tvoria objednávky, ktorých cena sa spracováva na základe nastavení DATASNAP klienta (viď Obr. 2).  

 

Pridávanie a výmaz položiek 

Pre vkladanie položiek na doklad je potrebné v hlavičke 

dokladu kliknúť na tlačidlo Položky dokladu. Kliknutím na 

Hľadanie  je možné vyhľadať jednotlivé položky (pomocou 

skenera alebo ručne). Pre hľadanie  položiek platia rovnaké 

pravidlá ako pre vyhľadávanie v cenníku.  

Ak hľadanému výrazu zodpovedá iba jedna položka z cenníka 

automaticky sa zobrazí okno pre zadanie údajov položky 

(Obr. 25) 

Aktuálne upravovaná hodnota je zvýraznená väčším písmom

   . Ak je možné na položke zadávať  aj cenu alebo 

zľavu, zobrazí sa tlačidlo Ďalej, ktorým sa medzi týmito 

hodnotami presúvame. Tlačidlo Ok okamžite ukončí 

zadávanie hodnôt pre položku. 

Znak mínus - sa pridá po dlhšom podržaní klávesy . -  

V prípade, že na doklade zobrazujeme aj skladovú 

cenu, automaticky sa pri zadaní predajnej ceny zobrazí 

Obr. 25 



aj obchodná prirážka. Túto prirážku je možné editovať ,následne sa prepočíta aj predajná cena.  

(pozn. Obchodnú prirážku je možné editovať len ak na danej položke nie je zadaná žiadna zľava) 

 

Potiahnutím prsta po položke v zozname sa príslušná 

položka vymaže (Obr. 26). Táto operácia je nevratná. 

Ak má aplikácia právo na ceny, každá položka v zozname 

obsahuje okrem názvu aj jednotkovú cenu, počet kusov a 

cenu celkom. 

 

 

 

 

Kliknutím na symbol  sa uložia položky dokladu a zobrazí sa hlavička dokladu. 

 

Stavy dokladov 

Neukončený doklad 

Ak sa s dokladom stále pracuje je v stave neukončený. Takýto doklad nemá v zozname dokladov žiaden 

príznak (viď Obr. 24 príjemka pre Bufet Dub) a je možné ho ľubovoľne editovať. Neukončený doklad uložíme 

kliknutím na symbol . 

Ukončený doklad 

Ak je doklad hotový môžeme ho ukončiť kliknutím na  v hlavičke dokladu. Doklad má následne príznak 

Uk.(ukončený). Doklad v takomto stave nemôžeme upravovať. Pre povolenie zmeny údajov na doklade alebo 

pridávanie nových položiek je potrebné doklad odomknúť kliknutím na . Po odomknutí sa doklad znovu 

dostáva do stavu neukončený. 

 

 

 

Obr. 26 



Odoslaný doklad 

Doklad je možné odoslať kliknutím na symbol . Odoslaný doklad má príznak Od. (odoslaný). Ak chceme 

odoslať doklad, ktorý už raz bol odoslaný alebo chceme odoslať neukončený doklad aplikácia na to upozorní. 

Odoslané doklady už nie je povolené upravovať (výnimku tvoria objednávky). 

 

Odoslaný a zmenený doklad 

Po odoslaní objednávky sa v aplikácii automaticky zobrazí aj číslo pod akým bola objednávka spracovaná 

v programe Ekonomická agenda SQL. Objednávku je možné po odoslaní ľubovoľne editovať - upravená 

objednávka bude mať príznak Od. + Zm. (odoslaná a následne zmenená). 

Výmaz dokladu 

Doklad je možné zo zoznamu dokladov vymazať dlhším dotykom na danej položke a potvrdení výmazu Áno. 

Výmaz dokladu je nevratná operácia (Obr. 27). 

 

Obr. 27 

 

Hromadné odosielanie a výmaz dokladov 

Aplikácia umožňuje cez hlavné menu a možnosť Synchronizácia 

dát odoslať všetky ukončené doklady naraz. Taktiež je možné 

vymazať z aplikácie všetky odoslané doklady.  

 

 

Objednávky v stave odoslané a zmenené sa hromadným odoslaním znova nepošlú. Takéto doklady 

je nutné odoslať ručne kliknutím na symbol  v hlavičke dokladu. Ak je objednávka už čiastočne 

vybavená, odoslanie zmeneného dokladu nebude povolené. V opačnom prípade sa objednávka s 

daným číslom aktualizuje podľa dát z aplikácie. 

Obr. 28 



Práca s viacerými agendami 

Aplikácia MK Agenda umožňuje pracovať s viacerými agendami súčasne.  To znamená, že pre každú agendu 

je možné definovať vlastné nastavenia pre komunikáciu (IP a port), zobrazované hodnoty, uložiť dáta 

z cenníka, adresára a podobne. 

 

Ďalšie agendy je možné v aplikácii pridať cez Nastavenia - 

Pridať agendu (Obr. 29). 

(pozn. aktuálne zobrazená agenda, teda agenda, ktorej 

údaje sa prezerali ako posledné (napr. nastavenia, cenník..) 

je označená tmavým symbolom ) 

V danej agende je možné pracovať (sťahovať dáta, vytvárať 

doklady..) ak je aktuálne zobrazená v Hlavnom menu. Ak 

máme v zozname pridaných viac agiend, zmeniť aktuálne 

používanú agendu je možné kliknutím na názov agendy 

alebo  (Obr. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 29 
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Spracovanie dokladov v programe Ekonomická agenda SQL 

Spracovanie objednávok 

Objednávky sa po odoslaní z aplikácie MK Agenda v programe Ekonomická agenda SQL spracujú automaticky 

na základe nastavení DATASNAP klienta (sklad, typ dokladu, číslo, výpočet cien..) a zobrazia sa v okne Sklad - 

Prijaté objednávky.  

Spracovanie .txt súborov (príjem. výdaj, inventúra) 

Spracovanie jednotlivých .txt súborov do programu sa realizuje ručne priamo pri zadávaní konkrétneho 

dokladu (príjemka, výdajka, cenová ponuka atď). V časti pohybov sa prostredníctvom pravého tlačidla myši 

zvolí funkciu Načítanie pohybov z dátového terminálu resp. Alt + T (Obr. 31). Zobrazením okna Dátový súbor 

z terminálu sa zvolí konkrétny súbor a jeho potvrdením sa údaje zo súboru prenesú na doklad (firma, 

prevádzka, pohyby, typ ceny). Po spracovaní sa .txt súbor z priečinka vymaže. V prípadne chybne vybraného 

.txt súboru (omylom spracujeme iný .txt súbor napr. inventúru v okne výdajky) je možné tento spracovaný 

súbor znovu odoslať z aplikácie do priečinku (ak príslušný súbor už nie je v aplikácii vymazaný, preto 

nedoporučujeme mazať odoslané doklady pred ich spracovaním).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 31 

 



Tak ako načítanie pohybov z dokladov je možné do programu načítať aj skutočné stavy položiek inventúry. 

Prostredníctvom menu Sklad – Inventúry – na konkrétnej inventúre pravé tlačidlo myši – Otvorenie inventúry 

resp. Enter sa zobrazí okno Položky inventúry. V uvedenom okne pomocou pravého tlačidla myši a funkcie 

Načítanie skutočných stavov z dátového terminálu sa načítajú skutočné stavy z inventúry vytvorenej na 

termináli (Obr. 32).  

 

 

  

Obr. 32 



Vybavovanie objednávok  

Aplikácia MK Agenda umožňuje vybavovať objednávky vytvorené v programe Ekonomická agenda SQL 

a automaticky k nim vytvárať príslušné doklady. Objednávky je v aplikácii možné vybavovať jednotlivo (po 

dokladoch) alebo hromadne (podľa firiem). Pred vybavovaním konkrétnej objednávky ju príslušný terminál 

najprv "zamkne" a teda nie je možné ju vybavovať súčasne z viacerých terminálov. 

Nastavenia v programe Ekonomická agenda SQL 

Aby bolo vybavovanie objednávok v aplikácii prístupné, je potrebné cez menu Číselníky - Sklad - Prídavné 

zariadenia upraviť parametre klienta a  Povoliť vybavovanie objednávok (Obr. 2, Obr. 33).  

Vybavovanie podľa dokladov/odberateľov - ak je zaškrtnuté vybavovanie podľa dokladov, objednávky sa 

budú v aplikácii vybavovať vždy jednotlivo (jeden výdajový doklad = jedna konkrétna objednávka). Ak 

zvolíme možnosť podľa odberateľov, objednávky sa budú v aplikácii vybavovať vždy hromadne (jeden 

výdajový doklad = viacero objednávok daného odberateľa). Ak sa v parametroch DATASNAP klienta nezvolí 

ani jedna možnosť, spôsob vybavovania si bude môcť užívateľ zvoliť v aplikácii (a kedykoľvek ho zmeniť). 

Triedenie položiek pri vybavovaní  - hodnota tohto parametra sa preberá z časti Nastavenia - Parametre - 

Sklad 2 časť Objednávky - Triedenie položiek. Položky na objednávke môžu byť triedené podľa PLU, uloženia a 

názvu, uloženia a PLU, katalógového čísla atď.  

Povoliť vytvorenie výdajky z objednávky - ak je príznak zaškrtnutý, z aplikácie MK Agenda bude možné 

objednávku uzavrieť a automaticky vytvoriť výdajku. V opačnom prípade bude možné iba odoslať pripravené 

množstvo bez tlače dokladov. 

 

Obr. 33 

 

Nastavenie spôsobu úhrady pri vybavení objednávky 

Pri vybavovaní objednávok cez aplikáciu musí byť nastavený predvolený spôsob úhrady pre objednávky. Cez 

menu Číselníky - Sklad - Typy dokladov (príjemky, výdajky, objednávky) sa po kliknutí pravého tlačidla myši na 

príslušnom type dokladu a možnosť Oprav (CTRL + ENTER) zobrazí okno, v ktorom sa nastaví predvolený 

spôsob úhrady (F - faktúra,  H - hotovosť, Obr. 34).  

Ak chceme aby mali vybrané firmy nastavený iný spôsob úhrady ako je predvolený, je potrebné zadať 

konkrétny typ úhrady pre každú vybranú firmu osobitne priamo v adresári (Obr. 35) alebo v aplikácii MK 

Agenda pri vytváraní objednávky. 



 

Obr. 34 

 

Obr. 35 

Nastavenie typov dokladov pri vybavení objednávky 

Pre rôzne typy výdaja je možné nastaviť cez menu Nastavenia - Parametre - Sklad2  časť Objednávky 

predvolený typ výdajky pri vybavení objednávky (Obr. 36).   



 

Obr. 36 

(pozn. presun resp. výdaj v skladových cenách sa realizuje vtedy, ak je IČO odberateľa zhodné s IČO 
dodávateľa) 

 

Ak sa pre niektorý typ výdaja používa viac typov dokladov resp. skladov (napr. pri presune zo skladov), tak je 

potrebné na každej takejto firme (Obr. 37) alebo prevádzke (Obr. 38) zadať typ dokladu/skladu pre danú 

firmu/prevádzku (Obr. 37, Obr. 38).  

 

 

 

 

 

Automatická tlač dokladov 

Ak je pri vybavení objednávky požadovaná okamžitá tlač dokladov, je potrebné cez menu Číselníky -Sklad - 

Typy dokladov (príjemky, výdajky, objednávky) na príslušnom type dokladu (cez pravé tlačidlo myši a 

možnosť Oprav (CTRL + ENTER)) zaškrtnúť príznak Automatická tlač  na konkrétnom type dokladu (Obr. 39). 

Ďalej je nutné vyplniť kód konkrétnej tlačovej zostavy pre dodací list/faktúru. Kód tlačovej zostavy je možné 

zistiť napríklad cez menu Sklad - Príjemky, výdajky, pravé tlačidlo myši a možnosť Výpisy príjemok, výdajok, 

faktúr (CTRL + V). Cez voľbu Ďalšie voľby sa zobrazí v pravej časti okna kód označenej tlačovej zostavy (Obr. 

40). 

Obr. 38 

Obr. 37 



Ak automatická tlač dokladov nie je nastavená, vytvorené doklady sa iba zobrazia v okne Sklad - Príjemky, 

výdajky. 

Ak je označená iba jedna možnosť (Automatická 

tlač DL/Automatická tlač faktúry) vždy sa bude 

tlačiť iba nastavený typ dokladu.  

Ak sú zaškrtnuté obe možnosti, tlačí sa vždy iba 

jeden doklad podľa nastavení odberateľa (iba 

dodací list pre nastavené zberné faktúry alebo iba 

faktúra). 

Ak je nastavený aj príznak Automatická tlač 

DL+faktúry vždy sa budú tlačiť aj dodacie listy, aj 

faktúry. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 
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Hromadná tlač pokladničných dokladov 

Ak je ako predvolený spôsob úhrady nastavená Hotovosť je potrebné dodatočne vytlačiť pokladničné 

doklady. Tieto doklady je možné tlačiť cez menu Sklad - Príjemky, výdajky jednotlivo - kliknutím pravého 

tlačidla myši na danej výdajke, možnosť Vytvor faktúru / pokl. doklad / záväzok  (ALT + U) alebo hromadne, 

možnosť  Vytvor pokladničné doklady (hromadné vytváranie). Pri hromadnom vytváraní sa zobrazí 

výberová podmienka, pomocou ktorej vieme určiť, ku ktorým výdajkám sa má vytvoriť pokladničný doklad 

(Obr. 41). 

 

 

  

Obr. 41 



Práca s objednávkami v aplikácii 

 Pred vybavovaním objednávok je doporučené aktualizovať dáta (cenníka a adresára). Túto 

aktualizáciu je možné vykonať pomocou tlačidla Aktualizuj dáta (Obr. 43). 

 

Aplikácia MK Agenda umožňuje pri vybavovaní objednávok 

použiť dva režimy. V základom režime sa po vybavení položky 

objednávky zobrazí opäť zoznam všetkých položiek danej 

objednávky. Ak vybavovanie prebieha v automatickom 

režime, po vybavení položky sa automaticky zobrazí 

nasledujúca položka objednávky (položky sú v zozname 

zotriedené podľa nastavení v programe Ekonomická agenda 

SQL, viď Obr. 33). Režim vybavovania objednávok je možné 

nastaviť cez hlavné menu, možnosť Nastavenia - príslušná 

agenda - Objednávky (Obr. 42).  

  

Vybavovanie objednávok je prístupné cez hlavné menu (Obr. 

16), možnosť Objednávky prijaté. Po kliknutí sa zobrazí filter 

objednávok (Obr. 43). 

Ak ponecháme filter prázdny,  kliknutím na Načítať sa zobrazí 

zoznam všetkých voľných nevybavených objednávok (Obr. 45, 

Obr. 44). Objednávky sú v zozname zotriedené od najstarších 

(v zozname sú najvyššie) po najnovšie (v zozname sú 

najnižšie). V rámci jedného dňa sú objednávky zoradené podľa 

čísel objednávok. 

Zoznam zobrazených objednávok je možné zúžiť pomocou 

filtra: 

Firma - zadaním konkrétnej firmy sa zobrazia iba voľné 

objednávky tejto firmy. 

Vybaviť podľa - ak je zvolená možnosť Doklady, vybavovanie 

objednávok prebieha jednotlivo po dokladoch (Obr. 45). Ak je 

zvolená možnosť Odberatelia, objednávky sa vybavujú 

hromadne podľa firiem (Obr. 44). Predvolenú hodnotu tohto 

filtra je možné zmeniť v Nastaveniach aplikácie (Obr. 42). Ak je 

v parametroch DATASNAP klienta zvolený konkrétny spôsob 

vybavovania, tento filter sa v aplikácii ani nezobrazí 

(automaticky sa zvolí predvolená hodnota).  

Termín - aplikácia umožňuje vyfiltrovať objednávky na Dnes, Zajtra alebo zobraziť všetky objednávky. 

Obr. 43 

Obr. 42 



Linka - zadaním konkrétnej linky sa zobrazia len voľné objednávky z tejto linky. (pozn. Linky sa do aplikácie 

sťahujú len pri Stiahnutí všetkých dát alebo Stiahnutí vybraných dát - označená možnosť Adresár ) 

Vybaviteľnosť - aplikácia umožňuje vybrať Kompletne vybaviteľné, Čiastočne vybaviteľné alebo Všetky 

objednávky. Aby bolo možné využiť tento filter, je potrebné v programe Ekonomická agenda SQL v okne 

Sklad - Objednávky prijaté spustiť cez pravé tlačidlo myši spustiť funkciu Nastav príznaky vybaviteľnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam objednávok je možné kedykoľvek aktualizovať pomocou tlačidla v pravom hornom rohu 

obrazovky (Obr. 44). 

 

 

  

Obr. 44 Obr. 45 



Po kliknutí na konkrétnu objednávku sa zobrazí jej detail 

s tlačidlami Vybavovať  a Náhľad (Obr. 47). 

Náhľad - zobrazí zoznam položiek objednávky. Kliknutím na 

položku objednávky je možné získať ďalšie informácie o položke 

(napríklad uloženie, EAN, aktuálny fyzický stav). 

Vybavovať - objednávka sa zamkne a priradí sa pre daný 

terminál (nie je teda možné ju vybavovať z iného mobilného 

zariadenia) a následne sa zobrazí zoznam položiek. Takáto 

objednávka má v programe Ekonomická agenda SQL príznak 

Vybavuje sa - zamknutá a zároveň sa na nej zobrazí názov 

vybavujúceho mobilného zariadenia (Obr. 46). 

 

 

 

 

 

Po kliknutí na položku objednávky sa zobrazí okno pre vybavenie 

položky, ktoré obsahuje nasledujúce tlačidlá (Obr. 48): 

Kompletne - kompletne vybaví položku, t. j. ak Objednané je 

25kg, potom Pripravené je 25kg a položka je ukončená. 

V zozname všetkých položiek objednávky bude mať potom 

takáto položka príznak Uk. a bude sivá. 

 

 

Pri použití automatického režimu vybavovania sa po vybavení 

položky hneď zobrazí okno pre vybavovanie nasledujúcej 

položky.  

Bez zmeny - zavrie okno vybavovania položky bez uloženia 

zmien. 

Čiastočne - ak aktuálne nebudeme vybavovať celé Objednané 

množstvo, hodnotu Pripravené je možné zadať pomocou tohto 

tlačidla. Následne sa zobrazí klávesnica pre zadávanie počtu 

(Obr. 49). 

Obr. 46 

Obr. 47 

Obr. 48 



V príklade na obrázku je Pripravené 27kg z 30kg. Zostávajúce 3kg 

na sklade už nemáme ale napriek tomu chceme položku vybaviť 

s množstvom 27kg. V takom prípade je potrebné označiť príznak 

Kompletne vybavené a potvrdiť , t. j. položka bude ukončená, 

na výdajku sa prenesie množstvo 27kg a zostávajúce 3kg sa už 

v budúcnosti vybavovať nebudú. 

 

 

Ak chceme dnes pripraviť výdajku na 27kg ale vieme, že 

zostávajúce 3kg budeme schopní ešte v budúcnosti doplniť, 

ponecháme položku bez príznaku Kompletne vybavené. V takom 

prípade ostane po uzavretí objednávky a vytvorení výdajky 

nevybavené množstvo 3kg (Objednávka OP16000015 bude mať 

nevybavenú položku Mandarínka voľná 3kg). 

 

 

 

Ako náhradu za tlačidlo Kompletne alebo  je 

možné použiť skener (v prípade, že sa naskenovaná 

hodnota zhoduje s EAN kódom, PLU alebo katalogovým číslom 

položky). Táto funkcionalita slúži na fyzickú kontrolu tovaru. 

V prípade, že naskenovaná hodnota nezodpovedá hodnotám 

vybavovanej položky aplikácia na to upozorní (Obr. 50).  

Po kliknutí na tlačidlo Ok sa zobrazí stav položky pred 

naskenovaním nesprávnej hodnoty a je možné ďalej pracoať 

s položkou (znovu naskenovať hodnotu alebo upravovať 

pripravený počet kusov). 

V prípade, že chceme skenerom kontrolovať každý 

pripravený kus, je potrebné cez hlavné menu 

Nastavenia - príslušná agenda - Objednávky zaškrnúť príznak 

Skenovanie zvyšuje počet položiek. Túto funkcionalitu je možné 

využiť pri vybavovaní objednávky po kliknutí na tlačidlo 

Čiastočne (naskenovaním správneho kódu sa zvýši počet 

pripravených poožiek o 1, resp. o počet položiek v balení zadaný 

v 2. mernej jednotke). V prípade, že je už dosiahnuté objednané 

množstvo, zariadenie na to upozorní vibrovaním. 

Obr. 49 

Obr. 50 



Ak sú vybavené všetky položky objednávky, kliknutím na sa 

zobrazí hlavička objednávky s nasledujúcimi možnosťami 

(podľa nastavení DATASNAP klienta): 

Uzavrieť - pre všetky položky objednávky sa do programu 

Ekonomická agenda SQL odošle Pripravené množstvo a vytvorí 

sa výdajka. V prípade, že objednávka obsahuje položky, ktoré 

nie sú ukončené, aplikácia na to upozorní. Po uzavretí 

objednávky sa znovu zobrazí filter objednávok (Obr. 43). 

Uložiť - do programu Ekonomická agenda SQL sa prenesie 

Pripravené množstvo ale doklady sa netlačia. Pripravené 

množstvo je možné zobraziť cez menu Sklad - Prijaté 

objednávky kliknutím pravého tlačidla myši na danej 

objednávke a výberom možnosti Zadaj skutočné množstvo 

(ALT + H)  alebo v dotykovom režime vybavovania objednávok. 

Odomknúť - zahodia sa všetky údaje o pripravených 

položkách, ktoré boli aktuálne vložené do aplikácie 

a objednávka sa uvoľní pre vybavovanie iným terminálom 

(objednávka bude v stave, v akom sa pôvodne zamykala).  

 

 

Všetky tri operácie (uzavrieť, uložiť, odomknúť) sú nevratné. 

 

V príade, že má terminál zamknutú objednávku, ktorú 

neukončil žiadnym z predošlých spôsobou zobrazí sa 

upozornenie (Obr. 52). Po kliknutí na Pokračovať  sa zobrazí 

hlavička danej objednávky a je možné s ňou ďalej pracovať. 

Možnosť Odomknúť zahodí všetky zmeny vykonané pri 

vybavovaní objednávky v tomto mobilnom zariadení a 

objednávku uvoľní. 

 

 

 

  

Obr. 51 
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Dopĺňanie kódov do cenníka 

K existujúcim položkám v cenníku  umožňuje aplikácia MK Agenda dopĺňať nové kódy (EAN kódy, doplnkové 

EAN kódy alebo katalógové čísla). Nový kód aplikácia povolí vložiť len ak je aktuálne daná hodnota prázdna 

(aplikáciou teda nie je možné prepisovať už existujúce kódy). Do cenníka programu Ekonomická agenda SQL 

sa potom tieto kódy odosielajú buď jednotlivo (priamo pri zadávaní) alebo hromadne.  

Nastavenia v programe Ekonomická agenda SQL 

Aby bola možnosť dopĺňať kódy v aplikácii prístupná, je potrebné upraviť Parametre príd. zariadenia (Obr. 2) 

konkrétneho zariadenia (Obr. 53). 

Dopĺňať EAN kódy - v prípade, že cenníková položka nemá zadaný hlavný EAN kód, povolí v aplikácii jeho 

doplnenie 

Dopĺňať ďalšie EAN kódy - zaškrtnutým príznakom sa umožní vložiť doplňujúci EAN kód spolu s počtom mj 

a popisom 

Dopĺňať katal. čísla - ak cenníková položka nemá zadané katalógové číslo, v aplikácii je možné jeho doplnenie 

 

Obr. 53 

Pridávanie kódov v aplikácii 

Po úprave parametrov Klienta DATASNAP servera je potrebné tieto práva preniesť do aplikácie cez hlavné 

menu Synchronizácia dát - Aktualizovať všetky dáta (resp. Stiahnuť všetky dáta, Obr. 14).  

Ak je možné cenníkovej položke ešte pridať nejaký kód 

(s ohľadom na parametre Klienta DATASNAP servera a už 

existujúce kódy cenníkovej položky), v detaile cenníkovej 

položky sa vedľa hodnoty Kódy zobrazí symbol  (Obr. 54). Po 

kliknutí na tento symbol je možné vkladať nové kódy (Obr. 55). 

 

 

  Obr. 54 



Ak je v parametroch Klienta DATASNAP servera povolené 

dopĺňať katalógové číslo a položka do doposiaľ nemá, táto 

možnosť je pri pridaní nového kódu predvolená.  

Ak je možné dopĺňať iba EAN kódy, pri pridávaní nového 

kódu je predvolený hlavný EAN kód. 

Typ kódu je možné pri pridávaní zmeniť (po kliknutí na text 

v časti Typ kódu - napr. Pridať katalógové číslo). 

 

Ak je zariadenie pripojené v sieti, vloženú hodnotu je možné okamžite odoslať do programu Ekonomická 

agenda SQL kliknutím na symbol . V prípade úspešného prenosu sa okno automaticky zavrie a zobrazí sa 

aktualizovaný detail cenníkovej položky (automatickú aktualizáciu je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie 

Nastavenia - konkrétna agenda - Cenník - Aktualizovať po kódoch).   

Ak je zariadenie mimo siete, nový kód iba uložíme kliknutím na symbol do zoznamu Lokálnych zmien 

a odošleme ho hromadne neskôr spolu s ďalšími kódmi. 

Kliknutím na symbol  je možné opustiť obrazovku bez 

uloženia zmien. Ak už bol zadaný nový kód aplikácia na to 

upozorní aby sa predišlo strate vložených dát (Obr. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak chceme do cenníka pridať hodnotu EAN kódu, ktorá už 

existuje na inej položke (táto položka je potom uvedená 

v zátvorke Obr. 56), aplikácia na to upozorní a duplicitné 

vloženie EAN kódu k novej položke nepovolí. 

 

 

 

Obr. 55 

Obr. 57 
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Všetky zmeny, ktoré doposiaľ neboli odoslané do programu 

Ekonomická agenda SQL sa zobrazujú cez hlavné menu, 

možnosť Lokálne zmeny (Obr. 58). Ak bol k niektorej položke 

vložený chybný kód, v tomto okne je možné danú zmenu 

vymazať potiahnutím prsta po danom zázname smerom zľava 

doprava. 

 

 

Lokálne zmeny je možné do programu hromadne preniesť 

pomocou aktualizácie dát (cez hlavné menu Synchronizácia dát - 

Aktualizovať všetky dáta). 

V prípade, že niektoré zmeny nebolo možné preniesť, aplikácia 

na to upozorní (Obr. 59).  

 

 

 

 

 

 

Záznamy, pri ktorých vznikli chyby pri odosielaní, sú v zozname 

Lokálnych zmien označené červenou farbou (Obr. 60).  

 

 

Kliknutím na daný riadok sa zobrazí konkrétna chyba, ktorá pri 

odoslaní nastala (Obr. 61). 

Pokiaľ sa chybné záznamy z lokálnych zmien nevymažú, aplikácia 

sa bude znovu pokúšať ich odoslať pri každej aktualizácii dát. 

 

Obr. 58 

Obr. 59 

Obr. 60 

Obr. 61 



Dopĺňanie a editácia adresára, kontaktov a prevádzok 

Nastavenia v programe Ekonomická agenda SQL 

Aby bolo možné v aplikácii vytvárať alebo upravovať adresár je potrebné v Parametroch príd. zariadenia 

(Obr. 2) nastaviť príznak Povoliť zmenu údajov (Obr. 62). 

 

Obr. 62 

Pridávanie záznamov v aplikácii 

Po úprave parametrov Klienta DATASNAP servera je potrebné tieto práva preniesť do aplikácie cez hlavné 

menu Synchronizácia dát - Aktualizovať všetky dáta (resp. Stiahnuť všetky dáta, Obr. 14).  

V okne Adresár sa následne zobrazí ikona  pre 

pridanie novej firmy (Obr. 63).  

 

 

 

 

Pre novú firmu je možné v aplikácii zadať názov, 

kontaktnú osobu, druh firmy, adresu a kontaktné údaje. 

Fakturačné údaje ako je IČO, DIČ, IČ DPH cez aplikáciu nie 

je možné v aplikácii zadať alebo ich na existujúcej firme 

meniť. 

Kliknutím na symbol  je možné opustiť obrazovku bez 

uloženia zmien. Ak už boli zadané nejaké údaje firmy, aplikácia 

na to upozorní aby sa predišlo strate vložených dát (Obr. 57). 

Ak je zariadenie pripojené v sieti, údaje o novej firme je možné 

okamžite odoslať do programu Ekonomická agenda SQL 

kliknutím na symbol . V prípade úspešného prenosu sa okno 

automaticky zavrie a zobrazí sa aktualizovaný zoznam firiem. 

Ak je zariadenie mimo siete, údaje o novej firme iba uložíme 

kliknutím na symbol do zoznamu Lokálnych zmien 

a odošleme ich hromadne neskôr pomocou aktualizácie dát 

Obr. 63 

Obr. 64 



(cez hlavné menu Synchronizácia dát - Aktualizovať všetky dáta). 

V prípade, že niektoré zmeny sa nepodarilo preniesť, aplikácia na to upozorní (Obr. 59). 

 

Editácia záznamov v aplikácii 

Meniť údaje existujúcej firmy je možné po zobrazení detailu 

konkrétnej firmy a kliknutí na ikonu . 

Pre správu (editáciu a pridávanie) prevádzok a kontaktov je 

potrebné kliknúť na tlačidlo Prevádzky a osoby (Obr. 65). 

Následne je možné cez ikonu  pridať nový 

kontakt/prevádzku. Ak chceme upraviť údaje konkrétneho 

kontaktu/prevádzky klikneme na daný kontakt/prevádzku 

a následne na tlačidlo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 65 



Informácie o aplikácii 

Cez hlavné menu (Obr. 16) a časť Nastavenia je možné si 

zobraziť informácie o aplikácii.  

Aktualizácia z G-Play - v prípade, že v zariadení je vložený 

Google účet, po kliknutí sa automaticky otvorí odkaz v aplikácii 

Obchod Play odkiaľ je možné stiahnuť aktuálnu verziu. 

Aktualizácia z mksoft.sk - používa sa pre zariadenia bez Google 

účtu (priemyselné zariadenia), po kliknutí sa automaticky 

stiahne verzia, ktorá je uložená na stránke mksoft.sk. Inštaláciu 

je potrebné spustiť ručne. 

Stiahnuť návod na použitie - do zariadenia sa stiahne .pdf súbor 

s popisom aplikácie. 

Zoznam zmien v aplikácii - v prehliadači zobrazí zoznam zmien v 

jednotlivých verziách aplikácie. 

 


