
Prezentácia

FENIX

Došlé faktúry bez papierov



Sylabus:

Štruktúra programu
Režimy spracovania DF (s potvrdzovaním, bez LLF, úhrady, 
SCAN, ...)
Skupiny došlých faktúr
Zápis došlých faktúr, potvrdenie
Import DF
Výber pre úhradu
Informácia o uhradení DF
Prehľady a tlač knihy DF
Zaúčtovanie DF – vytvorenie väzby do UCT
Parametre podsystému FIN – skupina pre DF



Štruktúra systému FENIX



Štruktúra dát a procesov pre DF

KDF
Kniha DF

KDFDPH
DPH ku KDF

LLF
Likvidačné listy

Zápis DF

Potvrdenie DF

Rozúčt. DF

Zaúčtovanie 
DF, LLF

Dávka do UCT

elektronické DF

PDF, Htm, ISDOC,...

Získanie eDF



DF – zápis a priradenie eDF

Pri zápise DF 
• pripojíme SCAN (eDF)
• Určíme likvidátora (kto potvrdí faktúru)



Počas zápisu DF môžeme 
pozrieť / pridať scan



Pripojené dokumenty 
môžu mať aj viac listov



Vyberieme si súbor s 
faktúrou



Tú si môže priamo 
prezrieť





Pri zápise údajov faktúry 
môžeme zapísať / vybrať 

„likvidátora“



Kým nie je faktúra 
potvrdená, nie je možné 

ju rozúčtovať ...



DF – potvrdenie faktúr

Po zápise DF 
• Oprávnený pracovník si nájde faktúry, ktoré 

má potvrdiť
• Môže si prezrieť originál eDF
• Rozhodne, či faktúru potvrdí alebo nie



Ak má pracovník 
oprávnenie na 

„Potvrdzovanie faktúr“



Zo súpisu faktúr 
čakajúcich na potvrdenie 

si môže vybrať iba 
„vlastné“



Pre potvrdenie / 
zamietnutie faktúry si 

treba roztvoriť jej detail



Pre seriózne rozhodnutie 
sa je možné nahliadnuť 

do pripojených 
dokumentov



Dokumenty sa zobrazujú 
bežným spôsobom



Treba zvoliť voľbu 
zodpovedajúcu 

skutočnosti



Stav faktúry z pohľadu 
potvrdenia je indikovaný 

farebne



DF – potvrdenie faktúr

Po potvrdení DF 
• Je možné zapísať LLF
• Je možné vytvoriť príkaz na úhradu
• Je možné faktúru zaúčtovať
• Stav potvrdenia vidíme v operatíve
• V zostavách máme možnosť vidieť DF

• Potvrdené
• Nespacované
• ...



Potvrdenú faktúru je možné 
rozúčtovať, vytvoriť príkaz 

na úhradu, ...



... tu sa nachádzajú iba
potvrdené faktúry



Informáciu o potvrdení 
vidíme napr. v operatíve



Rôzne informácie týkajúce 
sa potvrdzovania faktúr 
nájdeme v zostavách



Napr. faktúry čakajúce na 
potvrdenie pracovníkom 

„Potvrdzovateľ“





DF – nastavenia

Pre prácu s DF bez papierov treba nastaviť
• Potrebné parametre
• Užívateľské kontá





Adresár, kde bude 
program primárne hľadať 
elektronické dokumenty



Nastaví sa režim práce v 
súvislosti s 

potvrdzovaním faktúr



Pre zaúčtovanie môžeme 
nastaviť výnimku (možnosť 
účtovania aj bez potvrdenia)



Každému pracovníkovi, ktorý príde 
do styku s došlými faktúrami, 

môžeme nastaviť jeho oprávnenia





Napr. iba 
potvrdzovanie faktúr



Ďakujem za pozornosť

• Otázky


