
FIN

Zmeny v podsystéme

v roku 2018



Niektoré zmeny už boli popísané v 

prezentácii „Všeobecné zmeny“ 



Fantozzi / Pina
• Systém Fantozzi / Pina je nový systém bezpečného doručovania 

elektronických faktúr medzi subjektami:

• Fantozzi je webová aplikácia na doručovanie e-faktúr

• Pina je komunikačná vrstva k systému Fantozzi, ktorá beží na lokálnom počítači 

používateľa systému

• Subjekt, ktorý odosiela aj prijíma faktúru musí byť účastníkom 

systému Fantozzi

• Pre jednoznačnú identifikáciu má v systéme Fantozzi každý subjekt 

svoj vlastný jedinečný identifikátor

• Pre odosielanie a prijímanie faktúr sa zatiaľ využíva formát ISDOC

• Vo VF je možnosť priameho exportu faktúry pre FTZ

• V Integrujúcich väzbách je import faktúr do KDF

• Pre používateľov systému FENIX sú prvé tri mesiace užívania 

Fantozzi zdarma



Pre aktiváciu práce s Fantozzi / 

Pina je potrebné nastaviť niekoľko 

parametrov



Zapísaním vlastného identifikátora 

v systéme Fantozzi sa aktivujú 

podporné funkcie vo FIN



Zapíšeme adresáre pre 

komunikáciu FIN s Pinou



Obchodným partnerom, ktorí sú 

účastníkmi systému Fantozzi 

zapíšeme ich identifikátor





Tu je identifikátor 

v systéme 

Fantozzi



Alebo identifikátory 

prevezme program 

automaticky z webového 

sídla prevádzky Fantozzi



Vytvorené faktúry môžeme priamo 

odosielať do systému Fantozzi



Vytvorené faktúry môžeme priamo 

odosielať do systému Fantozzi



Na odoslanie sa vygenerovali dva súbory.

Ostatné už zabezpečí Pina



Faktúry, ktoré Pina doručila, je 

možné priamo importovať do KDF



Program si sám nájde a spracuje 

novo prijaté faktúry

Prijaté faktúry môžeme pasívne 

prezerať 





Môžeme si zobraziť / aktualizovať 

dáta pripravené na import do KDF





Označené faktúry sa zaradia do KDF do 

obdobia podľa dátumu dodania



Z importu sa samozrejme vytvorí 

protokol



Ďalej s takouto 

faktúrou pracujeme 

bežným spôsobom 

(uhradíme, zapíšeme 

LLF, zaúčtujeme, ...)



Všeobecný import DF aj VF z ISDOC

• V programe FIN je doplnený všeobecný import faktúr do KDF aj KVF 

zo všeobecného formátu ISDOC (neoficiálny štandard v Čechách aj 

na Slovensku)

• Import podporuje verzie ISDOC 5 aj 6

• Rovnako je doplnený aj všeobecný export VF do formátu ISDOC 

verzie 6

• Prenosové cesty je treba zabezpečiť vlastnými prostriedkami (mail, 

FTP, USB, ...)

• Oblasť použitia:

• Komunikácia s partnermi (ISDOC podporujú mnohé ERP systémy)

• Prepojenie na distribučné, skladové, odbytové, výrobné, manažérske a iné 

špecializované systémy



Importy do KDF aj KVF 

sú v integrujúcich 

väzbách



Pri prvom spustení je 

potrebné určiť 

adresáre. Program si 

ich bude pamätať



Ďalšia práca je takmer 

rovnaká, ako po 

prevzatí faktúr zo 

systému Fantozzi

Ak s faktúrou prišli aj 

prílohy, môžeme si ich 

už teraz prezrieť



Ak je príloh viac, 

prezeráme si každú 

samostatne





Označené faktúry sa 

naimportujú do KDF



Rovnako sa importujú 

faktúry do KVF



Pri prvom spustení je 

potrebné určiť 

adresáre. Program si 

ich bude pamätať



Označené faktúry sa 

naimportujú do KVF



Export elektronickej faktúry 

vo formáte ISDOC 6.0 

vykonáme v zápise VF



Export elektronickej faktúry 

vo formáte ISDOC 6,0



Program pripraví mail 

na odoslanie faktúry;

mailovú adresu 

prevezme z COP

Program pripraví súbor vo formáte 

XML-ISDOC. Na základe

parametrov pre EVF súbor

skomprimuje a prípade zabezpečí

heslom z COP



V operatívnych prehľadoch 

vidíme aj informáciu o 

odoslaní mailom



Vstupy dát
Z viacerých zmien v oblasti vstupov dát vo FIN upozorníme na tieto:

• Zrýchlenie zápisu došlých faktúr

• Hromadná kópia vyšlých faktúr

• Zadávanie VS vo vyšlých faktúrach

• Prílohy k vyšlým faktúram

• Priame zaúčtovanie dát do UCT



Navonok žiadna zmena, ale 

celý proces otvorenia okna a 

zápisu faktúr je rýchlejší ...



Skopírovať môžeme celú 

vybranú skupinu faktúr

... najprv si tú 

skupinu 

vyberieme





A teraz celú skupinu 

skopírujeme



Nastavíme potrebné 

parametre a ......



... nové nevytlačené 

faktúry sú v KVF



Ak má byť VS odlišný od 

čísla faktúry, je možné 

zapísať ho sem



Aby to bolo možné, je 

potrebné v parametroch 

dokladu tento zápis 

povoliť – „fajku“ treba dať 

preč  (štandardne sa VS 

preskakuje)



Teraz už VS 

môžeme zapísať



V štandardných 

formulároch je VS tu ...



Do saldokonta sa použije 

VS; č. faktúry je iba v čísle 

dokladu



Ak potrebujeme k VF pridať 

prílohu ... 

(kópia objednávky, atest 

výrobku, obrázok výrobku, ...)



Ak je príloha typu PDF, 

HTML, ... Môžeme si ju 

nechať zobraziť





Ak prílohu tvorí 

obyčajný text, 

ihneď sa zobrazí



Ak prílohu tvorí 

obrázok, tiež sa 

ihneď zobrazí



Pri tlači faktúry s 

prílohami môžeme 

určiť, že sa majú tlačiť 

súčasne s faktúrou

Tlačiť sa budú iba prílohy 

typu text a obrázok



Najprv sa vytlačí 

samotná faktúra



Na ďalšej strane je 

textová príloha



... A na ďalšej 

obrázková 

príloha



Priame zaúčtovanie dát do UCT 

bolo zavedené už k 1.1.2018, ale 

v priebehu roka 2018 boli 

odstránené rôzne „detské“ 

choroby tejto operácie



V distribuovaných formulároch 

typu „Profesionálna“ je aj zápis 

v OR a identifikátor klienta






