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procesoch



Export do PDF

Export tlačových výstupov do PDF bol pridaný v minulých rokoch.

V roku 2022 boli vylepšené procesy exportu v prípade exportovania obrázkov
a boli doplnené kontrolné procesy na prevenciu pred vznikom nežiadúcich
situácií pri prepise existujúcich PDF súborov.

V ďalších snímkach pripomenieme spôsob aktivácie automatických exportov
do PDF.



Export do PDF

Takmer vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť
aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu
zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú
maximálne 160 znakov. Parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení
PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

Parametrom AGENPDF sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky
generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať
nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale
rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne:

•"A"=použije sa štandardné meno súboru ("UC"+<ID>)

•"B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B„

•"C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka

•"D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno
súboru zadať priamo.

Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF
súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota
parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.



Export do PDF



Vzdialená správa

Na ploche každého podsystému ale aj na webovej stránke sú dve ikony na
aktiváciu klienta vzdialenej podpory: nová verzia TeamViewer a AnyDesk. Obe
sa požívajú približne rovnako, ale sú rezervou v prípade, že v danej
konfigurácii je problém so spojením jedného typu.

V programoch

www.compeko.sk

Prepojenie cez 

AnyDesk



Odosielanie daňových dokumentov

Vo formulároch, cez ktoré sa odosielajú daňové prípadne iné dokumenty na rôzne
portály, pribudlo nové tlačidlo „Meno súboru do schránky“.

Týmto tlačidlom sa nanovo vloží úplné meno podávaného súboru do schránky. Je
to užitočná pomôcka napr. vtedy, keď pre prihlásenie sa do portálu (napr. SP) je
potrebné využiť schránku (napr. pre autentifikačné údaje), čím sa pôvodná
informácia v schránke (meno súboru) prepíše a následné podanie je
komplikovanejšie, nakoľko treba podávaný súbor vyhľadať. Použitím tohto
nového tlačidla sa meno súboru opäť vloží do schránky a proces podania je opäť
jednoduchý (s použitím ctrl+V)



Odosielanie dokumentov cez eDane

Program eDane, off-line podávanie daňových a iných dokumentov bol pôvodne
vytvorený tak, že si vyžadoval aktiváciu cez IE (Microsoft Internet Explorer).

V roku 2022 však už akákoľvek podpora na IE skončila a jeho použitie mohlo
viesť k vzniku chybového stavu.

Preto bola do formulára na podávanie dokumentov doplnená alternatíva aktivácie
eDane cez ľubovoľný (aktívny) prehliadač.



Odosielanie mailov

(Technická informácia)

Táto zmena sa týka iba tých používateľov, ktorí na rozosielanie faktúr používajú 
mailový server mail.compeko.sk alebo smtp.compeko.sk. 

Prevádzkovateľ domény compeko.sk zmenil nastavenia bezpečnosti mailovej
komunikácie tak, že odosielateľ musí byť zhodný s mailovou schránkou, cez ktorú
sa mail odosiela.

Dôsledkom je, že pri používaní uvedených mailových serverov už musí byť ako
odosielateľ uvedený mailer@compeko.sk a smtp server smtp.webglobe.sk.
Program v tomto prípade upraví text mailu tak, že pôvodne uvedená spätná
adresa sa u prijímateľa nezobrazí ako adresa odosielateľa, ale bude iba v texte
mailu. Ako odosielateľ bude vždy mailer@compeko.sk.



Odosielanie mailov

Toto je povinná 

zmena

Odosielateľa zmeniť 

netreba, úpravu 

vykoná program



Odosielanie mailov

Iné riešenie zdarma:

Vytvorte si vlastné konto pre rozosielanie mailov na portáli sendinblue.com.
Krátky návod ako na to, je tu:

•Treba sa prihlásiť do  https://www.sendinblue.com

•Treba si tam vytvoriť vlastné konto: 

•- vpravo hore je Sign up free, na to treba kliknúť

•- treba uviesť existujúcu mailovú adresu, lebo na ňu príde potvrdzovací mail

•- potom sa treba s novovytvoreným kontom prihlásiť

• a potom:

https://www.sendinblue.com/


Odosielanie mailov

•Klik vpravo hore na rozbalovaciu sipku

•Potom klik na SMTP & API



Odosielanie mailov

Potom klik na SMTP



Odosielanie mailov

Z tohto okna si treba zapamätať tieto údaje:



Odosielanie mailov

A tie potom zapísať do parametrov príslušného podsystému



Automatické preberanie RBU z FSSR

Do programov bolo doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet
daňovníka) a RBÚ (registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na
základe parametra aarbu je možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom
štarte programu v daný deň, v daný mesiac, preberanie vždy alebo na otázku.

Manuálne prevzatie OUD a RBU je možné vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti".

Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v číselníku VBU (vlastné bankové
účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) - nastavia sa príznaky
OUD a RegBU.

Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní VF, pri zápise DF a pri
vystavovaní príkazu na úhradu DF.



On-line kontrola registrovaných BÚ

FSSR dňa 10.1.2022 oznámila, že už je možné využívať aj API prístup k
vybraným dátam o platiteľoch DPH.

To umožnilo zaviesť on-line kontrolu toho, či je bankový účet registrovaným
účtom alebo nie.

Aktivácia on-line kontroly sa vykoná nastavením parametra

"On-line kontrola registr. BÚ"

na hodnotu "A" (to je štandardná hodnota po inštalácii). Ak má tento parameter
hodnotu "A", tak sa on-line kontrola vykonáva pri:

•aktualizácii vlastných bankových účtov

•pri aktualizácii bankových účtov obchodných partnerov

•pri zápise došlej faktúry

•pri výbere pre úhradu z DF

•pri zápise vyšlej faktúry.

Pri hodnote "N" sa on-line kontrola nevykonáva a program na príslušných
miestach vykonáva kontrolu podľa údajov zapísaných v číselníku vlastných
bankových účtov alebo v číselníku obchodných partnerov.



On-line kontrola registrovaných BÚ

Technická informácia:

Program na API komunikáciu používa aplikáciu CURL (Client URL), ktorá je
štandardne nainštalovaná v systémoch Windows 7 a v novších.

Ak potrebujeme prevádzkovať program, ktorý má využívať API prepojenie na
FSSR v prostredí starších verzií Windows (napr. Windows XP), je potrebné na
internete nájsť a nainštalovať verziu CURL vhodnú pre dané prostredie.



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“
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