
Všetky podsystémy 

FENIX

Zmeny v spoločných 

číselníkoch a systémových 

procesoch



Číselník kódov DPH

• Z dôvodu novely zákona o DPH, ktorá umožňuje vykonať opravu

základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach bol di

číselníka DPH doplnené dva nové kódy na podporu realizácie

týchto opráv:

– NPV – nevymožiteľná pohľadávka – veriteľ



Číselník kódov DPH

• NPD – nevymožiteľná pohľadávka - dlžník



SEPA - neuvedená poznámka

(Technická informácia)

Niektoré banky prestali požadovať neštruktúrovanú poznámku v SEPA

príkazoch ako povinný údaj, a teda je možné daný údaj "nevyplniť". V

tom prípade ale požadujú vôbec neuviesť tag

<RmtInf><Ustrd>. 

V tomto zmysle bolo upravené generovanie SEPA XML súborov s

príkazmi na úhradu v prípade, že nie je vyplnený text poznámky. Úprava

je vykonaná pre všetky varianty SEPA príkazov okrem

•Inbiz VÚB a

•SEPA.pacs



Export do formátov TXT, CSV, DBF, XLS

(Technická informácia)

"Integrujúce väzby" sú rozšírené o univerzálny export súborov akt9vneho

podsystému do súborov formátov TXT, CSV, DBF, XLS.



Export do formátov TXT, CSV, DBF, XLS

Bohaté parameter 

umožnia vykonať

export dát pre iné

použitie



Aktualizácia číselníka SKB

• Distribuovaný číselník SKB (smerové / numerické kódy bánk) bol

aktualizovaný podľa aktuálneho zoznamu bánk zverejneného NBS

a ČNB.

• Aktualizáciu vykoná inštalácia, alebo je možné ju vykonať aj

manuálne priamo v číselníku SKB použitím tlačidla „Iné“



Odoslanie chybovej správy

Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať
technickú správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy
doteraz program využíval štandardného mailového klienta (spravidla Outlook).
V prostrediach, kde ale žiaden mailový klient nie je nainštalovaný (napr. Cloud),
odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá umožní priame
odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred
odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky
uvedené údaje sú štandardne prednastavené). Na odosielanie program využíva
nastavenia pre mailové odosielanie riadnych dokumentov (faktúry, výplatné
pásky, potvrdenia o príjme, príkazy na úhrady, ....)



Takto predchystá 

obsah mailu 

program



Užitočné je dopísať čo najviac informácií, 

aby sa urýchlila analýza a následné riešenie

Stlačením tohto tlačidla 

sa mail odošle




