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Změny v programu COMPANY MANAGER v roce 2018 

1) QR kódy 
Nastavení parametru: QR kód při tisku vydané faktury. 

0 – QR kód se nepoužívá 

1 – QR Platba. QR kód obsahuje pouze údaje potřebné pro platbu 

2 – QR Faktura bez platby. QR kód obsahuje údaje z faktury. 

3 – QR Platba + Faktura. QR kód obsahuje údaje pro fakturu i platbu. 

 

Nastavení parametru: Typ faktury pro tisk vydané faktury = Q 

Q = s QR fakturou 

 

V číselníku Běžné účty u účtu musí být vyplněný IBAN. 

 

 
 

Použití: 
Vydané faktury – QR kód se tiskne na vydanou fakturu. Tisk – Faktura aktuální 

 

 
 

Přijaté faktury 

V agendě Přijaté faktury je možnost načtení přijaté faktury s QR kódem.  

Karta přijaté faktury - Tlačítko  
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Čtečkou, která umí zpracovávat QR kódy sejmeme kód z vydané faktury a údaje se zapíší do 

nové přijaté faktury. 

 

Formulář pro údaje z QR kódu: 
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2) Zobrazení položek v programech 
Uživatel si může  nastavit pořadí ale i zobrazení jednotlivých položek v dokladech. 

 

Menu Tabulka: 

Pořadí položek. 

Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí. 

 

Zakázat vybrané položky 

Uživatel si může nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které 

nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat. 

 

Skrýt vybrané položky 

Položky, které nepotřebuje uživatel vyplňovat, může nejenom zakázat ale i skrýt. 

 

Použití při pořizování dokladů: vydaná nebo přijatá faktura, zakázka, nabídka, objednávka... 

3) Import  výpisů do agendy banka 
Nový import výpisu z Raiffeinsen bank do agendy Banka ve formátu: 

CSV 

XML 

4) GDPR 
Samostatný dokument GDPR.pdf 

https://www.comsys-sw.cz/download/ostatni/GDPR.pdf 

 

5) Automatické posílání příloh 
Při odesílání vybraných dokumentů z programu je možné přiložit automaticky jako přílohu 

určený dokument.  

Při odesílání těchto dokumentů: 

• Kupní smlouva 

• Nabídka 

• Objednávky 

• Vydaná faktura 

 

Je nutné nastavit v parametrech cestu k posílané příloze. 

Cesta se nastaví v těchto parametrech: 

Přiložit k mailu: Kupní smlouva 

Přiložit k mailu: Nabídka 

Přiložit k mailu: Objednávka 

Přiložit k mailu: Vydaná faktura 

 

Doplňující parametry: 

Maily s auto přílohou – potvrzení o přečtení? Ano/Ne  

Maily s automatickou přílohou – BCC pro mě? Ano/Ne 
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6) Zakázky – jiná měna, změna kurzu 
Možnost změnit cizí měnu nebo kurz na již existující zakázce. 

Tlačítko provede přepočet zakázky. 

 

• Tuzem - zakázka se přepočítá do Kč. 

• Cizí - zakázka se přepočítá do vybrané cizí měny se zvoleným kurzem. Kurz se 

implicitně nabízí z kurzovního lístku, ze dne vystavení zakázky. Pokud není kurzovní 

lístek k dispozici, tak z číselníku měny. 

 
DPH v rozpisu zakázky 

Při přepočtu zakázky z Kč do cizí měny a naopak, je možnost rozhodnout, jak se upraví DPH. 

• ponechat - DPH zůstane beze změny. 

• vynulovat - řádky s DPH se vynulují. Např. při přepočtu zakázky z Kč do cizí měny. 

• naplnit podle ceníku - ke zboží se naplní DPH podle ceníku. Např. při přepočtu 

zakázky z cizí měny na Kč. 

 
V případě, že zůstává měna a mění se kurz 

Jestliže se zakázka v cizí měně přepočítává podle jiného kurzu, má uživatel možnost zvolit si, 

která cena se na zakázce přepočítá. 

• Ponechat cenu v Kč a přepočítat cizí měnu. 

• Ponechat cenu v cizí měně a přepočítat cenu v Kč. 

 

Změna účtu 
Jestliže je v číselníku měny zapsáno číslo běžného účtu, při změně měny se také změní číslo 

účtu v zakázce. Využívá se v případech, kdy existuje pro každou měnu samostatný účet. 
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7) Ceník – zahraniční prodejní ceny 
Do ceníkové karty byla zavedena možnost zadat 5 řad zahraničních prodejních cen obdobně 

jako prodejní ceny v Kč. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V nastavení parametrů je možné ještě použít parametr – Ceník 

zahraniční prodejní cena včetně DPH pro řady cen (seznam). Zadá se řada cen, pro které 

budou uplatněny ceny v ceníku včetně DPH. 

 

 
 

5 řad zahraničních prodejních cen je možné také používat v činnosti – Ceny x koeficient. 

 

8) Rezervace zakázky z více skladů 
Sklad, ze kterého jsou povoleny rezervace, musí být v nastavení skladu označen. 

 

 
 

Na kartě zakázky se vyplní pole Rezervační sklady. Tj. seznam skladů, které program bude 

prohledávat při rezervování zboží ze zakázky. Klávesa F1 nabídne seznam skladů.  
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Činnost z menu Zakázky – Rezervace – provede rezervaci zboží na prvním kladu, kde existuje 

skladová karta. Uživatel potvrdí nebo opraví termín, do kdy je rezervace platná. Implicitní 

hodnota platnosti rezervace je vyplněná v nastavení parametrů. 

Parametr - Běžná doba rezervace - počet dnů. 

 

Do agendy Rezervace se zapíší řádky, týkající se rezervovaného zboží.  Číslo dokladu = 

Z+číslo zakázky. O provedené rezervaci se na obrazovku vypíše protokol. 

• Zboží, které je na skladě a je volné, je rezervováno pro aktuální zakázku. 

• Zboží, které není na skladě nebo není volné, je převedeno do poptávky. 

 

Na kartu zakázky se zapíše poznámka, že tato zakázka je rezervovaná. 

Rezervaci provedenou z agendy Zakázky je možné zrušit ze zakázky. V případě, že je potřeba 

zrušit rezervaci zboží na konkrétní zakázku použije se činnost z menu Zakázky Storno 

rezervace. 

 

Jestliže je zboží na konkrétní zakázku již ze skladu vydáno rezervace se zruší automaticky.  

Při vystavení výdejky se zboží vyskladní, pokud je na skladu a současně se provede storno 

rezervace v agendě Rezervace i na skladové kartě. 
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