
FIN

Zmeny v podsystéme

v roku 2020



Niektoré zmeny už boli popísané v 

prezentácii „Všeobecné zmeny“ 



Došlé faktúry
Z viacerých zmien v oblasti zápisu DF upozorníme na tieto:

• Manipulácia s obrazmi DF

• Potvrdzovanie DF

• Export KDF – pridanie COP, odoslanie mailom

• Tlač PP do PDF a odoslanie mailom



Obrazy došlých faktúr - manipulácia

• Pri zapisovaní alebo prezeraní obrazov došlých faktúr (jpg, gif, ...) je 

viac možností narábania s obrázkom (zväčšovať, zmenšovať, 

posúvať, ...)

• Tieto možnosti sú

• Pri zápise došlej faktúry

• Pri prezeraní faktúr z operatívy

• Pri prezeraní faktúr počas potvrdzovania faktúry



Počas zápisu DF 

môžeme vložiť/priradiť 

obraz faktúry

Manipulácia s obrazmi DF



... vyberieme si súbor, 

ktorý obsahuje 

zapisovanú faktúru

Manipulácia s obrazmi DF



Základné zobrazenie 

nemusí byť veľmi 

čitateľné ...

Obrázok si môžeme 

zväčšiť, posúvať, ...

Manipulácia s obrazmi DF



Teraz je obsah faktúry 

čitateľnejší

Manipulácia s obrazmi DF



Ak prílohu tvorí súbor 

PDF, tak tu možnosti 

úpravy nie sú, lebo ich 

obsahuje Acrobat ...

Manipulácia s obrazmi DF



Acrobat má vlastné 

nástroje na prácu s 

dokumentom

Má aj možnosť 

prezerať „vložené“ 

prílohy

Manipulácia s obrazmi DF



Vložená e-faktúra v 

ISDOC

Manipulácia s obrazmi DF



Manipulácia s obrazmi DF
Pri nainštalovanom 

prehliadači ISDOC sa 

zobrazí náhľad e-faktúry



Vložená príloha v PDF

Manipulácia s obrazmi DF



Ak vloženú prílohu tvorí 

iný PDF súbor, zobrazí 

sa na samostatnej karte

Manipulácia s obrazmi DF



Došlé faktúry
Potvrdzovanie DF:

Oblasť potvrdzovania došlých faktúr bola rozšírená o tabuľku pravidiel 

pre podpisovanie / potvrdzovanie faktúr. Adekvátne sa rozšírili aj údaje 

zapisované pri potvrdzovaní faktúr. 

Počas potvrdzovania, ale aj v operatíve je možné prezerať si celú históriu 

postupu potvrdzovania každej faktúry. Nový systém umožňuje "postupné" 

potvrdzovanie / podpisovanie faktúr. 

Bližší popis aj s príkladmi využitia nových možností je v samostatnej 

prezentácii a tiež je na www.compeko.sk v sekcii 

FAQ 

okruh "Ostatné podsystémy" 

téma "... podpora na prácu s DF, ak sa chcem zbaviť papierovania.".



Potvrdzovanie DF

KDF
Kniha DF

KDFDPH
DPH ku KDF

LLF
Likvidačné listy

Zápis DF

Potvrdenie DF

Rozúčt. DF

Dávka do UCT

elektronické DF

PDF, Htm, ISDOC,...

Získanie eDF

Zaúčtovanie 
DF, LLF



Ak chceme alebo potrebujeme zaviesť systém elektronického 

postupného podpisovania došlých faktúr, musíme si najprv rozmyslieť, 

aký má byť systém podpisovania a tento systém aspoň v základných 

rysoch formalizovať.

Príklad veľmi jednoduchého systému:

• DF zapíše do systému asistentka

• Obchodný riaditeľ faktúry potvrdí alebo zamietne

• Potvrdené faktúry ďalej spracuje účtovníčka (LLF, úhrada, ...)

Príklad trocha zložitejšieho systému:

• DF zapíše do systému asistentka alebo automatický import

• Účtovníčka potvrdí formálnu a účtovnú správnosť a určí obchodníka, 

ktorý ju má vecne potvrdiť

• Následne príslušný obchodník potvrdí vecnú správnosť

• Po potvrdení vecnej správnosti vydá súhlas finančný manager

• Po finančnom súhlase riaditeľ vydá „generálny súhlas“

• Po generálnom súhlase je možné faktúru ďalej spracovať (LLF, 

úhrada,...)

Potvrdzovanie DF



Zavedený je nový 

číselník podpisových 

pravidiel, v ňom budú 

pravidlá podpisovania

Potvrdzovanie DF



Tu sú „sformalizované“ 

jednotlivé kroky 

podpisových pravidiel

Potvrdzovanie DF



Detail podpisového 

pravidla má 

identifikačnú časť ...

Potvrdzovanie DF

... procesnú časť ...

... a definičnú časť 

...



Aktuálny súpis podpisových 

pravidiel si môžeme 

samozrejme aj vytlačiť

Potvrdzovanie DF



Vlastné potvrdenie 

faktúry po zapísaní je v 

tejto voľbe ...

Potvrdzovanie DF



Táto faktúra nemá zatiaľ 

žiaden záznam o 

potvrdení

Potvrdzovanie DF

... tak ju 

potvrdíme



Pri potvrdení si môžeme prezrieť faktúru, 

predchádzajúce potvrdenia, vybrať 

výsledok, určiť ďalšieho potvrdzujúceho, ....

Potvrdzovanie DF



Celý proces navrhnutia a nadefinovania systému postupného 

potvrdzovania / podpisovania faktúr je náročný netriviálny proces, ktorý 

vyžaduje úzku spoluprácu zástupcov všetkých zúčastnených strán:

• Vrcholový management

• finančný management

• Účtovníci

• Obchodníci

• konzultanti Compeko

Vo fáze základného návrhu systému podpisovania, vo fáze 

nadefinovania konkrétnych pravidiel, vo fáze testovania navrhnutého 

systému a napokon aj vo fáze jeho údržby a vylepšovania vo fáze 

rutinného používania.

Výsledkom ale je systém, ktorý umožní mať proces spracovania faktúr 

pod kontrolou s úplným vylúčením prenášania papierov (čo nabralo na 

význame najmä v období platnosti rôznych Korona obmedzení).

Potvrdzovanie DF



Došlé faktúry
Export KDF:

V exporte KDF je pridaná možnosť požadovať export aj COP (potom sa 

exportuje súbor COP.dbf aj COPBAN.dbf) a tiež možnosť odoslať 

exportované dáta mailom. 

Pri tejto možnosti sa najprv z exportovaných dát vytvorí komprimovaný 

ZIP súbor a ten sa odošle mailom. 

Pri prvom použití je potrebné zadať mailovú adresu príjemcu / príjemcov, 

prípadne upraviť texty predmetu a obsahu mailu. Pri ďalšom použití si 

program pamätá predchádzajúce nastavenie a ponúkne ho.

Táto možnosť je užitočná napr. v prípade  spracovania účtovníctva 

účtovnou firmou, ale vlastný zápis DF si klient vykonáva sám na vlastnej 

licencii FIN.



V tejto voľbe môžeme 

exportovať údaje KDF

Export KDF



Tu sú nové možnosti

Export KDF



Pri prvom odosielaní je potrebné 

vyplniť adresáta / adresátov, 

upraviť predmet a obsah mailu

Export KDF



Tlač PP do PDF a odoslanie mailom

V spracovaní príkazov na úhradu je vo voľbe "Tlač" nová možnosť: 

Odoslanie PDF príkazov mailom. 

Táto voľba umožňuje vytvoriť súpis pripravených prevodných príkazov 

priamo do PDF a ten následne odoslať mailom. Pri prvom použití je 

potrebné zadať mailovú adresu príjemcu / príjemcov a prípadne upraviť 

navrhnuté texty pre predmet a obsah mailu. Pri ďalšom použití program 

ponúkne posledné použité údaje. 

Táto nová možnosť je užitočná v prípade, ak realizátor platieb je iná 

osoba, ktorá je ale fyzicky vzdialená od pracovníka, ktorý príkazy na 

úhradu pripravuje.



Vo voľbe Tlač nájdeme 

nové možnosti

Tlač PP do PDF a odoslanie mailom



Vytvorenie a odoslanie PP 

v PDF mailom

Tlač PP do PDF a odoslanie mailom



Najprv sa vytvorí a 

zobrazí PP v PDF

Tlač PP do PDF a odoslanie mailom



Pri prvom odosielaní je potrebné 

vyplniť adresáta / adresátov, 

upraviť predmet a obsah mailu

Tlač PP do PDF a odoslanie mailom



Vyšlé faktúry
Z viacerých zmien v oblasti spracovania VF upozorníme na tieto:

• Typ označenia faktúry

• Zrušenie informácie o zaúčtovaní VF

• E-faktúry v PDF – vloženie ISDOC

• Evidencia mailom odoslaných faktúr

• KVF daňová

• Export KVF - pridanie COP, odoslanie mailom



V skupinách VF aj v každej VF je možné zvoliť typ označenia vyšlej 

faktúry:

• 1=faktúra

• 2=predfaktúra

• 3=zálohová faktúra

• 4=faktúra k prijatej platbe

• 5=opravná faktúra

• 6= vyúčtovacia faktúra

• 7,8,9=užívateľksé označenie

Vlastný text označenia sa prevezme z číselníka polí zostáv z príslušného 

záznamu L_NAZOV*. Označenie faktúry sa uplatní pri tlači faktúr a pri 

vytvorení faktúry v elektronickom formáte HTML a PDF. 

Ak typ označenia nie je uvedený, bude uvedený tak, ako doteraz 

(Faktúra). Typy 1-6 sú distribuované vo všetkých základných jazykových 

mutáciách (Slovenčina, Čeština, Angličtina, Nemčina). 



V definícii skupiny faktúr môžeme 

vybrať typ označenia faktúry



Pri zápise faktúry program 

ponúkne typ označenia z číselníka 

skupín faktúr, ale môžeme ho pre 

danú faktúru prepísať.



Zvolený typ sa objaví v záhlaví 

faktúry vo všetkých formách a 

jazykoch



Zvolený typ sa objaví v záhlaví 

faktúry vo všetkých formách a 

jazykoch



Pokiaľ potrebujeme zmeniť 

označenie v ľubovoľnom jazyku ...



V tomto číselníku nájdeme pole 

s požadovaným typom ...



... a na karte „Záhlavia pre tlač“ 

môžeme zmeniť potrebné texty



V zápise VF vo voľbe "Iné" je nová možnosť 

"Zrušenie informácie o zaúčtovaní". 

• umožní zrušiť informáciu o zaúčtovaní faktúry a teda "uvoľní" faktúru 

na ďalšiu editáciu

• využíva sa iba výnimočne v prípade potreby zmeny dôležitých 

účtovných údajov vo faktúre po jej zaúčtovaní

• Po takejto zmene je potrebné opätovne faktúru, alebo celú skupinu 

faktúr znova zaúčtovať a manuálne doriešiť správnosť zaúčtovania 

(napríklad vylúčením pôvodnej dávky v UCT, ak už bola zaúčtovaná)

• Po takejto činnosti je užitočné skontrolovať správnosť zaúčtovania 

údajov napr. spustením kontroly externých väzieb. 



Pri faktúre, ktorá je už 

zaúčtovaná, stlačíme 

tlačidlo „iné“ ...



...a potvrdíme, že to skutočne 

chceme ...



Stav faktúry sa zmenil na „T“ 

(vytlačená) a môžeme bežným 

spôsobom vykonať potrebné opravy



Pri tvorbe e-faktúry vo formáte PDF je pridaná možnosť:

• vložiť faktúru vo formáte ISDOC priamo do PDF súboru alebo 

• priložiť faktúru vo formáte ISDOC ako ďalšiu prílohu mailu

Je to technologická príprava na budúcu povinnosť poskytovať vo 

vymedzených prípadoch (neskôr vo všetkých prípadoch) faktúru v 

určenom elektronickom formáte.



Pri vytvorení e-faktúry vo 

formáte PDF ...



Máme možnosť zvoliť si 

vloženie ISDOC do PDF

...alebo pridať ISDOC 

ako prílohu



ISDOC ako vloženú prílohu 

do PDF nájdeme tu ...



Tu je vložená príloha –

e-faktúra v ISDOC.



Ak máme nainštalovaný prehliadač ISDOC, 

tak sa nám zobrazí náhľad faktúry



Pri odosielaní mailom je e-faktúra v 

ISDOC pridaná ako samostatná 

ďalšia príloha



Do programu bola pridaná evidencia mailom odoslaných faktúr. 

Zápis do evidencie sa vytvorí vždy, keď používateľ dá požiadavku na 

odoslanie faktúry mailom. Zaznamenávajú sa aj prípady neúspešného

odoslania a príslušný chybový oznam (napr. nepripojenie na internet, 

formálne nesprávna mailová adresa, ...). 

Zoznam odoslaných faktúr sa nachádza v operatíve. Prehľad umožňuje 

vybrať (filtrovať) zoznam faktúr podľa dátumu odoslania, adresy 

príjemcu, výsledku odoslania a ďalších kritérií. 

Počas prezerania zoznamu je možné zobraziť si prílohy odoslaného 

mailu (teda odoslanú faktúru, dodací list, ...). 

Zoznam je možné vytlačiť alebo exportovať do EXCELu. 



Zoznam faktúr odoslaných mailom 

nájdeme v operatíve ...



Pri zobrazení detailu vidíme 

všetky dôležité údaje

Odoslané prílohy si 

môžeme zobraziť ...





Zobrazený zoznam faktúr si 

môžeme vytlačiť alebo exportovať 

do EXCELu







Do EXCELu sú exportované všetky 

údaje o odosielacom maili



V tlači KVF daňovej je rozdelený stĺpec s nulovou sadzbou DPH na:

• dodania mimo dane a 

• dodania s nulovou sadzbou (oslobodené a prenos DP). 



V samostatnom stĺpci sú 

dodania mimo dane



V exporte KVF je pridaná možnosť požadovať export aj COP (potom sa 

exportuje súbor COP.dbf aj COPBAN.dbf) a tiež možnosť odoslať 

exportované dáta mailom. 

Pri tejto možnosti sa najprv z exportovaných dát vytvorí komprimovaný 

ZIP súbor a ten sa odošle mailom. 

Pri prvom použití je potrebné zadať mailovú adresu príjemcu / príjemcov, 

prípadne upraviť texty predmetu a obsahu mailu. Pri ďalšom použití si 

program pamätá predchádzajúce nastavenie a ponúkne ho.

Táto možnosť je užitočná napr. v prípade  spracovania účtovníctva 

účtovnou firmou, ale vystavenie a odoslanie VF si klient vykonáva sám 

na vlastnej licencii FIN.



V tejto voľbe môžeme 

exportovať údaje KVF



Tu sú nové možnosti



Pri prvom odosielaní je potrebné 

vyplniť adresáta / adresátov, 

upraviť predmet a obsah mailu




