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Prohlížení připojených souborů 
Pro úsporu času, zrychlení kontroly dokladů a jejich zaúčtování jsme atp. pro Vás nově 

připravili možnost tlačítkem  na kartě dokladu otevřít ve vedlejším okně soubor, 
který je v příloze Foto+Dokument (pdf nebo obrázek png, jpg, gif). Máte pak vedle sebe 
například pdf fakturu přetaženou z e-mailu a její zaúčtování pro rychlou kontrolu, zda má 
doklad všechny povinné náležitosti a zda je správně zaúčtovaný. Mezi kartami dokladů a 
jejich přílohami pak můžete rychle přecházet tlačítky  . 
 
Prohlížení připojených souborů naleznete ve více agendách: 
 
MANW – Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna, Ceník 
PUW – Účetní deník 
JUW – Deník, Vydané faktury, Přijaté faktury, Úkoly 
 
Příklady využití: 
 
Faktury vydané – podklady pro fakturaci př. objednávky, předávací protokoly, dodací listy, 
fotky dodaného zboží, doručenky atp. 
 
Faktury přijaté- př. pdf faktury ke kontrole, zda je správně zaúčtovaná, dodací listy, fotky 
dodaného zboží atp. 
 
Ceník- př. fotky zboží k ceníkovým kartám, smlouvy s dodavateli zboží atp. 
Úkoly – podklady pro fakturaci př. potvrzené pracovní listy, předávací protokoly atp. 
 

Př. PUW – Účetní deník 
Zrychlení a zjednodušení kontroly, zda je doklad správně zaúčtován, zda mu nechybí některá 
z náležitostí daňového dokladu atd. 
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Tlačítkem  na kartě dokladu  otevřete ve vedlejším okně soubor, který je v příloze 
Foto+Dokument (pdf nebo obrázek png, jpg, gif). 

Pokud je u dané položky příloh víc, zobrazí se tlačítka , kterými můžete 
mezi přílohami přecházet. 

Tlačítko   - Prohlížený soubor zůstává i pokud dál pracujete a přepínáte v programu na 
jiné karty atp.  

Pokud tlačítko  zmáčknete změní se na  = zobrazuje se soubor, který je přiložený 

k právě prohlíženému dokladu-> při přecházení mezi doklady v účetním deníku  
se mění. 
 
 

Př. MANW – Ceník 

Tlačítkem  otevřete ve vedlejším okně soubor, který je v příloze Foto+Dokument 
(pdf nebo obrázek png, jpg, gif). 

Pokud je u dané položky příloh víc, zobrazí se tlačítka , kterými můžete 
mezi přílohami přecházet. 

Tlačítko   - Prohlížený soubor zůstává i pokud dál pracujete a přepínáte v programu na 
jiné karty atp.  

Pokud tlačítko  zmáčknete změní se na  - zobrazuje se soubor, který je přiložený 

k právě prohlížené ceníkové kartě-> při přecházení mezi ceníkovými kartami se 
mění. 
 

 
 

Př. JUW – Faktury přijaté 

Tlačítkem  na kartě dokladu  otevřete ve vedlejším okně soubor, který je v příloze 
Foto+Dokument (pdf nebo obrázek png, jpg, gif). 
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Pokud je u dané položky příloh víc, zobrazí se tlačítka , kterými můžete 
mezi přílohami přecházet. 

Tlačítko   - Prohlížený soubor zůstává i pokud dál pracujete a přepínáte v programu na 
jiné karty atp.  

Pokud tlačítko  zmáčknete změní se na  - zobrazuje se soubor, který je přiložený 

k právě prohlížené přijaté faktuře-> při přecházení mezi kartami faktur se mění. 
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