Informácie o vybraných zmenách v roku 2015
Rýchlejšie spúšťanie aplikácie v sieti
Ak sa aplikácia spúšťa v sieti, je vhodné použiť nastavenie, pri ktorom sa spúšťanie aplikácie
výrazne zrýchli. V úvodnom okne Zoznam firiem v menu Syst. služby – Globálne parametre je
potrebné zaškrtnúť príznak „Spúšťanie aplikácie z lokálnych diskov“ (Obrázok 1).

Obrázok 1

Po zaškrtnutí príznaku a kliknutí na tlačidlo OK sa zobrazí okno Zástupca (Obrázok 2). V tomto
okne sa v časti Lokálny priečinok nadefinuje cesta k lokálnej inštalácii programu. Do tohto
priečinka počítač automaticky nahrá program appsqlLOADER.exe, ktorý pri každom spustení
programu na lokálnom počítači kontroluje či je verzia programu na danom počítači zhodná
s verziou programu na serveri. V prípade, že sú verzie odlišné, sa na lokálny počítač automaticky
stiahne verzia, ktorá je na serveri. Pri spustení programu sa potom nezobrazuje okno
s upozornením o spúšťaní aplikácie z neznámeho zdroja (Obrázok 3).

Obrázok 2

Ďalej je možné v okne Zástupca nastaviť názov a umiestnenie ikony pre spúšťanie programu
z lokálneho disku. V prípade, že je potrebné mať na danom lokálnom počítači viac odkazov pre

rôzne inštalácie programu, je nutné pre nich definovať samostatný lokálny priečinok a názov (napr.
pre odkaz s názvom Sieťová Ekonomickú agenda SQL je definovaný lokálny priečinok
C:\Users\uzivatel\AppData\Local\mk-soft\local a pre druhý odkaz s názvom Reštaurácia je
definovaný priečinok C:\Users\uzivatel\AppData\Local\mk-soft\local2). Kliknutím na tlačidlo OK sa
vytvorí ikona pre lokálne spúšťanie aplikácie.

Obrázok 3

Po kliknutí na tlačidlo Zrušiť sa na danom počítači nebude program spúšťať z lokálneho disku.
Výhodou spúšťania aplikácie z lokálneho disku je odolnosť voči krátkodobým výpadkom siete
(aplikácia pri výpadku siete nepadne).

Zmeny v časti Sklad
Denná uzávierka skladu
Aktuálna verzia programu umožňuje po ukončení práce vykonať dennú uzávierku skladu v klasickom
režime cez menu Sklad – Denná uzávierka a pri používaní aplikácie v režime dotykovej obrazovky
v časti Fisk. tlač. (F9) v stĺpci Uzávierky – Denná uzávierka skladu. Denná uzávierka skladu zablokuje
vytváranie a úpravu všetkých dokladov s dátumom starším alebo rovným dátumu dennej uzávierky.
Právo vykonávať uzávierky skladu sa prideľuje skupine užívateľov v úvodnej obrazovke programu cez
menu Syst. služby – Prístupové práva v časti Sklad – Denná a mesačná uzávierka. Povolenie na úpravu
dokladov v uzavretom období je možné nastaviť cez Syst. služby – Prístupové práva v časti Sklad –
Doklady (1) zaškrtnutím príznaku „Oprava uzavretých“.
Pri vykonaní dennej uzávierku sa automaticky generuje výpis, ktorého obsah si môže užívateľ sám
nadefinovať cez menu Nastavenia – Parametre – Sklad 1b v časti Uzávierky skladu (Obrázok 4).
Dennú uzávierku je potom možné vytlačiť na klasickej alebo fiskálnej tlačiarni. Taktiež je možné
vytlačiť výpis za ľubovoľné obdobie cez menu Sklad – Opis dennej uzávierky (v dotykovom režime
v časti Fisk. tlač. (F9) v stĺpci Prehľady – Denná uzávierka skladu).
Možnosť vykonávať denné uzávierky skladu podľa času (v reštauráciách pri predaji cez polnoc) bude
do programu doplnená neskôr.

Obrázok 4

Dotyková obrazovka - zobrazenie konštantných kláves na klávesniciach sortimentov
Pri definícii užívateľských klávesníc pre režim dotykovej obrazovky je možné označiť niektoré klávesy
ako konštantné (funkcia daného klávesu sa prenesie aj do vnorených klávesníc). Pri klávesniciach
sortimentov však doposiaľ nebolo možné tieto konštantné klávesy zobrazovať. Preto bola táto
možnosť v programe doplnená.
Pre zobrazovanie konštantných kláves v klávesniciach sortimentov je potrebné cez menu Číselníky –
Sklad – Otvorené účty, dotykové obrazovky – Predvolené operácie pre dotykové obrazovky zrušiť
príznak „Na klávesniciach sortimentov ignorovať konštantné klávesy“ (Obrázok 5). V prípade, že
tento príznak bude zaškrtnutý (predvolené nastavenie) budú klávesnice sortimentov prekrývať
konštantné klávesy.

Obrázok 5

Aplikácia MK Doklady pre operačný systém Android
Novinkou v rámci rozšírení modulu Sklad je modul Terminál, ktorý slúži na urýchlenie
a zjednodušenie práce v sklade pri vytváraní príjemiek, výdajok, inventúr, prípadne vytváranie
a odosielanie objednávok. Ďalšou možnosťou je používanie adresára firmy (napr. pre kontaktovanie

osoby/firmy cez telefónny hovor alebo e-mail či prehľad aktuálneho stavu saldokonta pre danú
firmu).
Licencovaný je počet registrovaných zariadení v rámci jednej inštalácie programu, pričom cena
licencie pre každé zariadenie je 50 € s DPH.
Podrobné informácie o nastaveniach a použití modulu Terminál je možné nájsť na stránke
www.mksoft.sk v sekcii Návody - Používanie programu - Sklad-príplatkové moduly - Aplikácia MK
Doklady pre Android alebo priamo na http://mksoft.sk/pdf/terminal.pdf

Zmeny v časti Mzdy
Zobrazovanie typov zamestnancov
V okne Personálnych údajov zamestnancov sa aktuálne v časti Zdravotné poistenie zobrazuje
informácia o type zamestnanca (Obrázok 6). Tá sa vyhodnocuje automaticky na základe zvolených
nastavení v okne personálnych údajov (napr. na základe typu pracovného pomeru, typu príjmu...). Po
kliknutí na tri bodky vedľa príslušného kódu typu zamestnanca sa zobrazí pomocná informačná
tabuľka s vysvetlením jednotlivých kódov (Obrázok 7).

Obrázok 6

Obrázok 7

Zmena zadávania RLFO - podobne ako zadávanie pre zdravotnú poisťovňu
Od verzie 3.120 z dňa 15.7.2015 nastala v aplikácii zmena pri tvorbe registračných listov fyzických
osôb (RLFO) pre sociálnu poisťovňu. Po zadaní dátumového intervalu vo výberovej podmienke sa
automaticky naplnia všetky RLFO podľa údajov o prihlásení, odhlásení, zmene1 alebo prerušení2.
V zobrazenom okne je možné potom tieto údaje upravovať alebo ručne doplniť ďalšie záznamy.
Ručne vložené RLFO sú potom farebne odlíšené (modré záznamy) od automaticky generovaných
RLFO (čierne záznamy). Následne je možné záznamy hromadne vytlačiť alebo vyexportovať do XML
súboru.

Poznámky:
1

Pre typ Zmena sa automaticky generujú RLFO pri začiatku/konci materskej dovolenky
a začiatku/konci rodičovskej dovolenky. Pri ostatných zmenách (napr. zmena osobných údajov) je
potrebné RLFO vložiť ručne.
2

Pre typ Prerušenie sa automaticky generujú RLFO pri prerušení materskej dovolenky, prerušení
rodičovskej dovolenky, PN po 52. týždni, OČR od 11. kalendárneho dňa, absencii a neplatenom voľne.
Pri ostatných prerušeniach je potrebné RLFO vložiť ručne.

