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NOVÉ ZPŮSOBY ÚHRADY FAKTUR 
 
 

  

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  

Standardní funkcionalita Helios Green vytváří při generování faktury s formou úhrady hotově současně i 
pokladní doklad. Tento způsob ale není vhodný v případě, že k platbě hotovosti dochází v centrální 
pokladně. Z tohoto důvodu byly vyvinuta nová funkce nad Servisní zakázkou umožňující generování 
pokladního dokladu až při předávání faktury zákazníkovi a dále nové funkce nad Pokladnou 
zjednodušující způsob vytváření pokladního dokladu. Všechny tyto funkce zohledňují výši částky krycího 
dopisu. 

Byla vyvinuta funkcionalita pro integraci s automaty pro příjem hotovosti.  
Fakturační funkce byly upraveny tak, aby podporovaly platbu kartou přes platební terminály. 

  PPřřeeddppookkllaaddyy  

 

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Heliosu Green verze 42 (NET) 

s naimplementovaným  modulem autoSERVIS.  

 

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  

V případě, že je vystavena faktura vydaná s formou úhrady hotově bez on-line vygenerovaného 
pokladního dokladu, je nově k dispozici funkce „Pokl. doklad ze SeZ(Pl. Te)“, která v případě, že nad 
Servisní zakázkou existuje jedna faktura vydaná na zákazníka, vygeneruje do nastaveného pořadače 
pokladny pokladní doklad, jímž uhradí fakturu vydanou a to se zohledněním existence krycího dopisu. 
Výše částky z krycího dopisu se na Servisní zakázku zadává funkcí „Zadat částku krycího dopisu“. 

Pro platbu v centrální pokladně jsou k dispozice dvě funkce: 

 Vystav pokladní doklad (AJ) 

se spouští přímo nad příslušným pořadačem pokladny a po spuštění zobrazí zadávací okno, 
do nějž obsluha ručně nebo přes čtečku čárového kódu zadá číslo hrazené faktury. Po 
zadání čísla se v okně zobrazí pro kontrolu jméno zákazníka a placená částka zohledňující i 
případný krycí dopis. Po potvrzení je vytvořen pokladní doklad.  

 Vystav pokladní doklad (AJ) správce  

se liší od předešlé funkce pouze možností zadání jiné částky než té, kterou navrhne program 
. 

Pro využití jakéhokoliv typu „platebního automatu“, který je schopen pracovat v síti LAN, byla vytvořena 
funkcionalita, která na dotaz z platebního automatu na základě zadaného variabilního symbolu vypočte 
částku k úhradě a po následném ověření platby vygeneruje pokladní doklad a uhradí jím příslušnou 
fakturu. Výpočet navržené částky opět zohledňuje existenci krycího dopisu 

Funkce „Vytvoření faktury výdejky“ a „Pokl. doklad ze SeZ(Pl. Te)“ byly upraveny tak, aby v případě 
příslušného nastavení konfigurace umožnily volbu platby platební kartou. V případě platby kartou je 
provedeno ověření platby na připojeném platebním terminálu a v případě úspěšné autorizace úhrada 
pokladním dokladem, do nějž jsou uloženy informace o platbě na terminálu. Navíc číslo hrazené faktury 
bude uvedeno jako variabilní symbol ve výpisu plateb kartou z banky, což umožní spárování položky 
výpisu s konkrétní fakturou vydanou. Dle realizované formy úhrady a nastavení je příslušně změněna i 
platební podmínka. 


