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AKTUALIZACE POČÁTEČNÍCH STAVŮ
Pokud se Vám změní stavy v účetnictví v roce 2013 po převedení zůstatků do účetnictví
roku 2014, nezapomeňte tyto změny promítnout do roku 2014.
Pokud se změní stav na pokladně ke konci roku 2013, je nutné stav opravit v účetnictví roku
2014 ve volbě:
FINANCE / Pokladny / Nastavení pokladen – záložka „Nastavení pokladny“
Zde stiskněte tlačítko „Nastavit počáteční stav“ a v následujícím dialogovém okně vyberte volbu „Ano –
použije se stav z minulého roku“. Pokladní kniha se tímto přepočítá. Toto je potřeba udělat pro každou
pokladnu zvlášť.
Pokud se změní stav v bance ke konci roku 2013, opravte stav na bankovních účtech v roce
2014 ve volbě:
FINANCE / Bank. účty / Nastavení bankovních účtů – záložka „Nastavení bank.účtu“
Zde stiskněte tlačítko „Nastavit počáteční stav“ a v následujícím dialogovém okně vyberte volbu „Ano –
použije se stav z minulého roku“. Aktuální stav na bankovním účtu se tímto dopočítá. Toto je potřeba
udělat pro každý bankovní účet zvlášť.
Pokud se změní stav neuhrazených faktur ke konci roku 2013 (pořízením nových faktur,
úhradou nebo přepočtem kurzových rozdílů), zaktualizujte si stav neuhrazených faktur v roce 2014.
Provedete to v účetnictví roku 2014 volbou:
FAKTURY / Saldokonta / Aktualizace neuhrazených faktur z minulého roku
Účetnictví aktuálního roku nemůže mít spuštěné žádný další uživatel!
Zde si vyberte volbu „Vše“ a stiskněte tlačítko „Provést aktualizaci“. Objeví se seznam navrhovaných
změn, který potvrďte.
Pokud se změní zůstatky na účtech na konci roku 2013 (např. zaúčtováním interních dokladů),
je nutné zaktualizovat počáteční stav roku 2014.
Provedete to v účetnictví roku 2014 volbou:
HL.KNIHA / Vstupy / Počáteční stavy / Předběžný počátek
Zde lze opravit počáteční a konečný účet rozvažný a účty výsledků - potvrďte tlačítkem „uložit“.
Aktualizace z Internetu
Připomínáme, že nové aktualizace lze stahovat z našich internetových stránek pomocí programu
AKTUALIZACE. Tyto aktualizace jsou zdarma pro všechny zákazníky, kteří si zakoupili upgrade pro rok
2014.
Dálková podpora pomocí programu TeamViewer
Pokud si nevíte rady, jsme schopni Vám pomoci přímým připojením na Váš počítač.
V programu najdete novou volbu SPRÁVA / Spustit program TeamViewer.
Program lze také stáhnout z našich stránek a uložit jej do počítače (např. na plochu). Program se
neinstaluje, pouze jej spusťte.
Nahlásíte nám Vaše ID a heslo, které se při každém spuštění změní. Pomocí tohoto programu se Vám
připojíme přímo na Váš počítač a vyřešíme problém, který vyřešit potřebujete.
Připojení je bezpečné, na své obrazovce uvidíte vše, co na Vašem počítači provádíme.
Po dokončení práce program vypněte. Pak nehrozí, že by se kdokoli nepovolaný na Váš počítač
připojil. Při každém spuštění programu se generuje nové, jedinečné a bezpečné heslo.
Výrazná úspora času a nákladů při řešení problémů přímo na Vašem počítači.
V Humpolci, prosinec 2013
Ing. Miroslav Ćmok, programátor a daňový poradce evid.č. osvědčení 04498

