
Upgrade Vážní hospodářství (verze 15.25.16.92) – říjen 2015 
 

1.10.2015 je u nás odpojen  internet  a nebudu se k Vám moci připojit vzdálenou plochou, proto  

instalaci proveďte  raději 30.9, nebo až 2.10.  

 

Instalace upgrade 
 Ve WIN zvolte Start - Všechny programy 

 Nalezněte Váha a zvolte Upgrade programu 

 Bude proveden upgrade programu 

 

Přístupová práva,  
Na základě vašich požadavků bylo povoleno editovat doklad, který byl odeslán do banky, pokud má 

uživatel povolenou – zaškrtnutou možnost Oprava fakturovaných, hotovostních a exportovaných 

dokladů 

Překontrolujte, že běžný uživatel nemá tuto volbu zapnutou a že tato je povolena – zaškrtnuta pouze 

pro správce (vedoucí,…) 

 

 

Kontroly 
V menu Základní nastavení – na záložce kontroly, můžete nastavit datum datové uzávěrky. Program 

nedovolí opravit ani pořídit doklad před tímto datem. 

Na záložce Ostatní si můžete aktivovat kontrolu zadávání poplatku do dokladu  pro pohyb V. lístky 

příjemka –platba složenkou Typ C. (Při platbě složenkou Typ B si můžete aktivovat v Online podání 

automatické strhávání poplatku poštou!) 

 

 

Platby složenkou typ B a C 
Složenky lze posílat na jinou adresu, než je adresa fakturační (trvalého bydliště). 

Číselník partnerů byl rozšířen o záložku s korespondenční adresou. 



Při pořízení vážního lístku a platbě složenkou program vždy vyžaduje korespondenční adresu.  

Na vážním lístku můžete přepínat pomocí záložek mezi fakturační a korespondenční adresou, můžete 

překopírovat fakturační adresu do korespondenční a uložit si natrvalo korespondenční adresu 

v číselníku partnerů. 

 

 

Pokud bude platba složenkou typ B, nebo C, program vždy vyžaduje vyplněnou korespondenční 

adresu. Pokud není vyplněna korespondenční adresa ve vážním lístku (Název, ulice, PSČ a město), 

program nenechá vystavit doklad, ale umožní překopírovat fakturační adresu do korespondenční a 

aktualizovat korespondenční adresu v číselníku partnerů 

 

Vystavování dokladů – platba složenkou Typ C 

Pokud nebudete využívat složenky typ B – elektronické odesílání složek na poštu, používejte původní 

pohyb Vážní lístek – příjemka, platba složenkou Typ C 

Aktualizujte si v číselníku pohybů předlohy tak aby obsahovaly text Kor. Adresa (u složenky vyberte 

správné zakládání složenky do tiskárny na délku, nebo na šířku). Pravděpodobně budete muset 

pomocí tlačítka – editace doladit tisk přesně do políček složenky. 

 



 

  



 

Platba složenkou Typ B 
 

V číselníku pohybů aktivujte volbu Vážní lístek – příjemka, platba složenkou Typ B 

Standardní předloha (doklad) již obsahuje korespondenční adresu.  

Aktivujte v Základním nastavení na záložce Příkaz k úhradě/Homebanking , rozšiřující modul pro 

online podání poštovních poukázek (modul je placený – cena 1 500 Kč/licenci +slevy dle počtu 

licencí), vyberte způsob tvorby dávky a případné rozšíření názvu souboru.  

 

Z programu Vážní hospodářství bude generován soubor pro Online podání, a pokud máte e-mailovou 

agendu, bude tento soubor odesílán spolu se souborem ABO E mailem do účtárny. 

S poštou uzavřete Dohodu o režimu předávání datových souborů a používání On Line podání 

On line podání umožňuje  

 Načtení dávky s daty – adresy a částky pro platby poštovní složenkou typu B 

 předběžnou kontrolu správnosti dat (správná adresa,…) 

 zvolit účet z kterého budete platit načtenou dávku dokladů z programu Vážní hospodářství 

(pokud máte více středisek, každé středisko může platit složenky ze svého účtu) 

 slučovat dávky, opravovat data, doplnit nová data ručně,… 

 umožňuje zvolit, že vyplácená částka bude snížena o poplatek za složenku. To znamená, že 

do dokladu již nebudete muset psát řádek poplatek složenka a pošta si vždy strhne správný 

poplatek z vyplácené částky 

  

V Online podání stisknete tlačítko Uzavřít, bude vygenerován soubor, který načtete do Crypty a 

odešlete E mailem. 

 

Až budete přihlášení do on line podání, zavolejte, pomohu Vám s konfigurací a prvním importem. 

 


