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Aktivní plocha
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Popis

◼ Nástroj poskytující informace na pracovní ploše klienta HEG

◼ Sestavy, přehledy, aktivní prvky, odkazy

◼ Rozložení do dlaždic

◼ Možnost přizpůsobit jednotlivé plochy pro konkrétní role, kategorie a 
uživatele

◼ Aktivní plocha pro účetní kategorie:

◼ Finanční ředitel

◼ Hlavní účetní



5

Aktivní plocha role Finanční ředitel
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Aktivní plocha role Finanční ředitel

◼ Dlaždice přehledu faktur:
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Aktivní plocha role Finanční ředitel

◼ Dlaždice poznámky:
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Aktivní plocha role Finanční ředitel

◼ Dlaždice worklistu schvalování faktur:
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Aktivní plocha role Finanční ředitel

◼ Graf vývoje obratu fakturace:
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Aktivní plocha role Finanční ředitel

◼ Gadget -
stav na účtech a HV:
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Aktivní plocha role Hlavní účetní
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Aktivní plocha role Hlavní účetní

◼ Dlaždice přehledu uzávěrek účetního deníku:
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Aktivní plocha role Hlavní účetní

◼ Dlaždice přehledu faktur a salda:
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Aktivní plocha role Hlavní účetní

◼ Dlaždice worklistu schvalování faktur:
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Aktivní plocha role Hlavní účetní

◼ Dlaždice odkazů na pořadače a externí odkazy:
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Aktivní plocha role Hlavní účetní

◼ RSS kanál Wiki - nepřehlédněte:



Propojení na externí 
dokumenty
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Popis funkcionality

◼ Funkcionalita umožňuje propojení libovolného externího dokumentu ze 
souborového systému k libovolnému záznamu (DV) do HEG (př. Faktury 
došlé – PDF přílohy, objednávky..)

◼ Práce se zpracovaným souborem:

◼ Uložení do EDM DB

◼ Uložení do produkční DB HEG

◼ Uložení jako externí soubor

◼ K propojení mezi záznamem HEG a přílohou dochází na základě shody 
reference, nebo názvu subjektu s možností doplnění dalších upřesnění 
jak takovou shodu nalézt.

◼ Funkce se spouští nad konfiguračním záznamem třídy Nastavení 
propojení na externí dokumenty
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Parametry

◼ Nastavení propojení na externí dokumenty:



20

Parametry

◼ Nastavení propojení na externí dokumenty:

◼ Specifikace pro dohledání:

◼ Nezadáno =  přesná shoda názvů
◼ X% = reference shodná s názvem souboru za vodícím znakem (X)
◼ X%Y = stejné jak X%, ale až do určitého znaku (Y)
◼ _____% = reference začíná na určitě pozici
◼ _____%Y = stejné jako _____% ale až do určitého znaku (Y)



Import výpisů karet Direct 
finance
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Zúčtování karet Direct finance
◼ Popis:

◼ Produkt 3. strany - platební karty DF

◼ HEG podpořeno importem výpisů DF

◼ Využití třídy Rozpis plateb kartou

◼ Položky jsou párovány adresně k jednotlivým zaměstnancům dle shody emailu na 

záznamu zaměstnance a emailu ve výpisu

◼ Výpisy jsou importovány poskytovány s denní periodou

◼ Doplnění účtů na položky RPK je zautomatizováno 

◼ Předmětem účtování je dotace z banky na kartu 395xxx/221, úhrada kartou 
zaměstnancem 335/395xxx, zúčtování poplatku v případě výběru hotovosti z 
bankomatu zaměstnancem

◼ Účet 335 je nastaven jako saldokontní páruje se pomocí párovacího znaku proti 
faktuře, číslu účtenky apod.
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Zúčtování karet Direct finance
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Zúčtování karet Direct finance

◼ Nově podpořen také import položek výpisů včetně cizí měny a 

automatické zúčtování KR

◼ Třída RPK je universální, možnost do budoucna rozšířit o případné další 

produkty



Import avíz Škoda a 
Porsche
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Popis funkcionality

◼ Avíza ve formátu CSV (.xls)

◼ Hromadné úhrady dobropisů (podpory, bonusy)

◼ 2 nové funkce nad třídou Bankovní výpisy

◼ Import rozpisů plateb Škoda

◼ Import rozpisů plateb Porsche

◼ Spouštěno nad konkrétní souhrnnou položkou BV

◼ Kontroly:

◼ Cena na položce = celková suma z řádků v souboru

◼ Lze spustit pouze nad Kreditní položkou
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Popis funkcionality
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Popis funkcionality
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Popis funkcionality

◼ Po importu dojde k automatickému spárování s podkladovými doklady a 

položky je možné rovnou zaúčtovat

◼ Možnost do budoucna využít funkcionalitu i pro ostatní avíza (zakázková 

menší úprava stávající funkce)



Rozšířené kopírování 
pokladních dokladů a 
limity pokladen
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Rozšířené kopírování pokladních dokladů

◼ Zjednodušení práce v případě vracení kaucí v hotovosti pro pokladní

◼ Možnost využití místo storen pokladních dokladů, pokud pokladní 
nechce, případně nemůže provádět storna pokladních dokladů

◼ Funkce vytvoří kopie označených pokladních dokladů

◼ U nově vytvořených pokladních dokladů změní směr (tok)

◼ U nově vytvořených pokladních dokladů provede navázání původního 
hrazeného dokladu tak, aby uživatel nemusel spouštět funkci Ruční 
párování.
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Rozšířené kopírování pokladních dokladů

◼ Doporučení - spouštět jako dávku zpracování i s automatickým tiskem
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Rozšířená kontrola limitů pokladen

◼ Standardní funkčnost

◼ Nedostačující kontrola z důvodu:

◼ Není možné specifikovat doklady které nemají do kontroly vstupovat

◼ Nezohledňuje obrat (příjmy a výdeje pro daný subjekt)

◼ Chybí kontrola napříč všemi pokladnami za subjekt a den

◼ Řešení pomocí kontrolního extenderu
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Rozšířená kontrola limitů pokladen

◼ Parametry funkčnosti:

◼ Denní Limit

◼ Pořadače neplatnosti

◼ Účty neplatnosti (př. dotace pokladny 261 atd.)

◼ Privilegovaná kategorie

◼ Do výpočtu limitu nejsou zahrnuty pokladní doklady se stavem 
„počáteční“ - tzn. dotace pokladny k počátku roku



Rozšířená podpora k EET
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Popis funkcionality
◼ Řeší (ne)plnění příznaku podléhá EET na pokladních dokladech

◼ Cíl - snížit chybovost uživatelů

◼ Případy řešení řeší:

◼ Pokud je vrácena hotovost pokladnou k hrazenému
dokladu u kterého je příjmový doklad s EET tržbou,
je příznak EET přenesen automaticky i na tento
výdajový doklad 

◼ Pokud je připojen výdajový pokladní doklad k faktuře, která má již připojenu 
úhradu s verifikovanou EET tržbou, je příznak podléhá EET automaticky zaškrtnut –
částka výdajového dokladu nesmí přesáhnout výši již provedených verifikovaných 
úhrad v EET

◼ Pokud je připojen výdajový pokladní doklad k dobropisu, provádí se dále kontrola 
podkladového dokladu z podkladové zakázky, pokud tento doklad má evidovanou 
tržbu je příznak EET automaticky zaškrtnut i na výdajovém dokladu – částka tržby 
dobropisu opět nesmí přesáhnout částku původního plnění

◼ V případě že je na hlavičce pokladního dokladu vyplněn subjekt z pořadače 
Zaměstnanci, je automaticky odškrtnut příznak podléhá EET
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Konfigurace

◼ Nová skupina parametrů:

◼ Pořadač neplatnosti

◼ Účet neplatnosti
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Rozšíření

◼Funkčnost je možné rozšiřovat, případně upravovat o 

specifické definice zákazníků s ohledem na jejich procesy



Účetní dimenze 
Expozitura cizí
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Účetní dimenze Expozitura cizí

◼ Požadavky:

◼ Vyhodnocení účetnictví nejen z pohledu organizací, ale také 
expozitur, expozitura je dnes jen na prvotním dokladu

◼ Možnost pracovat s expoziturou v saldu

◼ Nová dimenze:

◼ Vycházíme z rozšiřující podpory ASOL pro tvorbu zakázkových 
účetních dimenzí

◼ Doplnění nového vztahu na úč. doklady a nastavení příslušných 
transformací do prvotních dokladů

◼ Doplnění dimenze k IO účtům
◼ V případě zpětného doplnění do existujících účetních dokladů je 

nasazení náročnější
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Účetní dimenze Expozitura cizí

◼ Integritní omezení účtů:
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Účetní dimenze Expozitura cizí

◼ Účetní doklad:
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Účetní dimenze Expozitura cizí

◼ Jelikož je expozitura součástí účetního dokladu je možné napočítat 

retrospektivní saldo jednoduše za požadované expozitury

◼ Expozituru lze vytáhnout i do přehledu salda (jednoduchý výraz)
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Shrnutí

◼ Je možné vytvořit i jiné zakázkové účetní dimenze dle požadavku 

zákazníka (např. dimenze sklad…)

◼ Je třeba brát v úvahu, že každá další účetní dimenze přenášená na účetní 

doklad má dopad na rychlost systému při účtování dokladů, je třeba volit 

rozumně rozsah sledovaných účetních dimenzí



Děkuji vám za pozornost

Ladislav Kukla, kukla@infonova.cz

mailto:ondrousek@infonova.cz

