
ESYCO NEWS 
 

Verze 1.9.7.0 
 

Nová kontrola do modulu Předvahy 
Do modulu Předvahy doplněna nová kontrola upozorňující na situaci, že v období existuje stav, kdy obrat 
v předvaze na závěrkových nebo podrozvahových účtech je nenulový. 

 

 
 

Nové sloupce v Potvrzování cen objednávek, odlišné barvení 
V Potvrzování cen objednávek jsou nově k dispozici sloupce z Produktů: ∑Skladem(vše), 
∑Volné(prod.sklad), ∑Blokováno (tento je skrytý a je třeba si jej zobrazit přes nastavení gridu), Nedodáno 
a Neodebráno. 
Nově se hodnoty ve sloupcích Produkt a Kód Produktu barví dle statusu (podobně jako je tomu 
v Produktech). Barvení dle Potvrzeno a Podmíněný Prodej se přestěhovalo do těchto sloupců (pozadí 
buňky) 
 

Změna řazení a barvení řádku v dialogu Použité slevy 
Pokud si v prodejních objednávkách nebo v potvrzování cen objednávek otevřete dialog Použitých slev 
(kontextové menu Použít slevu neboli Ctrl+Shift+V), a v něm si vyhledáte slevy, pak jejich zobrazení se 
řídí těmito pravidly:  
Nejprve jsou zobrazeny použitelné slevy zabarveně jasně zelenou, poté již použité barvené do šeda, 
následují bílé řádky s nepoužitelnými slevami (ty se ještě řadí: nedostatečný počet, neschválené a 
nakonec nevalidní), poslední jsou světle zelené s Typem OPG = Upfront a Subtypem OPG = Promo řádky 
(pokud nepatří do kategorie již použitých nebo nepoužitelných). 
 

Nastavení Subtypu OPG 
V Evidenci slev je nově možné nastavit Subtyp OPG. 

 
Podmínkou je, že je nastaven Typ OPG na Mixed, nebo Upfront (nastavení subtypu je pak povinné – 
jinak nedojde k uložení změn). V případě kombinace typu Upfront a subtypu Promo, je nutné nastavit 
Způsob užití na „ručně“ (jinak nebude dovoleno slevu potvrdit). Nelze potvrdit slevu ani pokud zůstane 
Typ OPG nastaven na Mixed (nezaleží na OPG Subtypu), nebo pokud je typ Upfront a nebyl nastaven 
žádný OPG subtyp (což se může často stávat při importu slev). 
 

 



Verze 1.9.6.2 
 

Vkládání položek faktury pomocí klávesové zkratky Ctrl+V 
V editaci faktur byla upravena/dodána funkcionalita hromadného vkládání položek. Podobně jako pro 
vkládání položek v objednávkách je dnes možné si připravit excelovskou tabulku, kde do prvního sloupce 
uvedete identifikátor produktu (Kód, PartNo, EAN apod.), do druhého počet (pokud nebude hodnota 
uvedena, nastaví se 1) a do třetího cenu (nebude-li uvedena, nastaví se výchozí cena produktu). Všechny 
tyto sloupce – a řádky – si v excelu vložíte do schránky (Ctrl+C) a nad prázdným řádkem (!) v tabulce 
položek (záložka Detail v editačním módu) stisknete Ctrl+V. Program doplní řádky položek včetně názvů 
a dalších údajů. Pozor! Je důležité, aby v řádku byly uvedeny nejméně dvě ze tří hodnot (identifikátor 
v prvním sloupci je povinný), jinak nebude vkládání fungovat správně. 

 



Verze 1.9.6.0 
 

Dodavatelé, odběratelé - nový odběratel/dodavatel - ARES 
Přidána možnost stažení základních údajů subjektu ze systému ARES. Do formuláře „Vytvoření nového 
subjektu“ bylo přidáno tlačítko, které na základě názvu nebo IČO nalezne existující subjekty v ARESu. 
 

 
 
Po výběru subjektu se ve formuláři vyplní název, IČO, DIČ a adresa. 
 

 
 



Reklamace a servis - Blokace SN 
Nová funkcionalita v modulu reklamací - blokování sériových čísel. Zapíná se na globální parametr 
gpComplaintVerifySN (defaultně vyřazen s hodnotou 0). V číselníku „Reklamace - Blokace SN“ se 
nastavují blokované sériové čísla. Číselník je povolen na právo „Číselníky \ Reklamace \ Blokace SN". 
 

 
 

Při vyplnění blokovaného sériového čísla je v momentě uložení nebo překliknutí do jiného controlu 
vyhozena chyba a odeslán email. Email je tvořen v proceduře PR_EmailBlockedSN, kde jsou stanoveny 
emailové adresy příjemců. 

 

 
 



Modul faktur 
 
Do modulu faktur doplněna možnost uhradit doklad kartou přes pravé tlačítko myši. 
 

 
 

Filtr modulu Produkty 
 
Ve filtru modulu Produkty bylo upraveno filtrování podle navigátoru. 
 

 
 

Pokud je zatrženo Nezařazené v kategorii, pak se vynulují položky vybrané v Navigátoru a vyhledají se 
všechny produkty, které nejsou zařazeny v kategorii. 
Pokud v navigátoru jsou vybrány některé položky, pak vyhledávání je podle těchto položek. 
 
Dále byl upraven modul navigátoru, do kterého byl přidán checkbox Negace vybraného. 



 
 

Zatržení Negace vybraného znamená, že vyhledáváno bude vše krom vybraných položek. Tento výběr se 
pak v textu označí slovem „mimo (vybrané položky)“.  
Pokud je výběr položek navigátoru bez zaškrtnutí Negace vybraného, pak je filtrování rozšířeno o tyto 
položky. 
Pokud je proveden výběr v Navigátoru, automaticky se odškrtne Nezařazené v kategorii ve filtru modulu 
Produkty. 
 

 



Změny bez verze platné od 1.7.2017 
 

Pro CZ firmy byl rozšířen číselník režimu přenesení DPH o další plnění s účinností od 1.7.2017 - dle platné 
CZ legislativy. 

 

 
 
 
 

Verze 1.9.5.0 
Modul faktury prodejní 
 
Do modulu prodejních faktur doplněna kontrola na to, zda je datum splatnosti dokladu nižší (starší) než datum 
vystavení. Pokud ano, zobrazí se propustná informační hláška. Stejná kontrola je aktivní také při změně 
data splatnosti pomocí pravého tlačítka. 
 

 
 
 
 



Doklady - poptávka (P), nabídka (N), objednávka (O) 
 
Přibyla nová obchodní pravidla: 

-  „Odeslat do NP“ (P/N/O) 
- „Zamítnuto dodavatelem z NP“ (O) 
- „Schváleno dodavatelem z NP“ (O) 

 
V hlavním gridu přibyly nové sloupce: 

- Poptávka (N/O) 
- Nabídka (O) 
- odeslat do NP (P/N/O) 
- zamítnuto dodavatelem z NP (O) 
- schváleno dodavatelem z NP (O) 

 
V gridu položek přibyly nové sloupce: 

- Poptávka (N/O) 
- Nabídka (O) 
- Poptávané množství (N/O) 
- Nabízené množství (O) 

 

 
 
Do záložky Detail přibyla možnost zadat poptávku nebo nabídku. Po vybrání se přidají položky z vybrané 
poptávky/nabídky. 



 
 
Do nabídky/objednávky nelze přidat položky z poptávky/nabídky, která má pravidlo „Odeslat do NP“. 
V nabídce/objednávce nesmí být položky, jejichž navázaná poptávka/nabídka má rozdílné hodnoty pravidla 
„Odeslat do NP“. 

 
Dodací listy - změna potvrzeného DL 
Pokud je dodací list potvrzený a je na adresovaný sklad, nelze přidávat nové položky ani měnit počet kusů - 
vyskočí chybová hláška. 

 
Produkty - Navigátor - řazení hodnot v combo boxech 
Pro potřeby řazení vznikl nový globální parametr gpProNavValSort, který může nabývat hodnot 0/1. Hodnota 0 
znamená defaultní řazení, 1 řazení dle abecedy (čísla řadí také abecedně!). 

 
Účetnictví - Konverzní tabulky 
V případě chybějících dat v navázaných číselnících se zobrazí chybový text v chybové buňce a zvýrazní se červeně. 

 
 



Prodej – Tisk platebního dokladu 
V případech vystavování nebo následného tisku: Maloprodejního dokladu, Nákupu zboží za hotové, Dobropisu 
prodejního nebo Dobropisu cenového prodejního, dojde po vytisknutí (nebo jakémkoliv uzavření dialogu pro tisk, 
např. tlačítkem storno) k přesměrování do modulu Plateb, kde se zobrazí platby související s daným dokladem. 
Důvodem je dát uživateli možnost ihned po vytisknutí příslušného dokladu vytisknout i platební doklad. 

 

Modul Produkty – upraveno rozložení hlavního filtru 

 

 
 

Nová tabulka v modulu Produkty, záložka Ceny 
Na záložku Ceny byl přidán nový grid s názvem Ceny konkurence. Dále bylo změněno uspořádání dalších gridů. 
Viditelnost gridů Ceny konkurence a Další prodejní ceny závisí na nastavení restriktivních práv uživatele: 
Produkty \ Ceny prodejní \ Nezobrazovat skupinu Další prodejní ceny 
Produkty \ Ceny prodejní \ Nezobrazovat skupinu Ceny konkurence 
 

 
 



Podbarvení v tabulce seznam produktů 
V modulu Produkty, pohled Seznam a Detail produktů, bylo nastaveno podbarvení položky sloupce gridu 
TOP_PRODUKT na světle modrou, pokud je hodnota v tomto sloupci zaškrtnuta. 

 
 

Upraven detail záložky Souhrnné informace 
V modulu Produkty na záložce Souhrnné informace (pohled Souhrnné informace) bylo změněno uspořádání 
jednotlivých položek a plnění jejich hodnot. 

 
 



Řazení polí v gridu 
Setřídění uživatelem definovaných sloupců v gridu je nyní setříděno podle datového typu, který je nastaven v 
Editoru buněk ve vlastnostech sloupců. 

 
 

 



Verze 1.9.4.0 
 

Modul Reklamace 
Vytvořeno nové pravidlo na klientech „Nevytvářet dobropisy RMA“. 
Adrese, která bude mít toto pravidlo nastavené, nepůjde v reklamacích nastavit způsob řešení „Vrácení peněz“ 
nebo „DAO Vrácení peněz“. Při uložení vyskočí chybová hláška : „Na tohoto klienta je zakázáno vystavovat RMA 
dobropisy“. 

 
 
Dále při přijímání reklamací od těchto klientů vyskočí okno s dotazem. 
 

 
 
Vybraná akce se zapíše do událostí reklamace. 

 
 



Změny bez verze platné od 1.5.2017 
 
Nastavení databáze – Modul Číselníky doprav 
Možnost nastavení automatického stahování směrovacích tabulek pro dopravy Geis nebo General Parcel. 
Jednorázově placený servisní úkon - pro nastavení kontaktujte oddělení zákaznické podpory na emailové adrese 
podpora@elinkx.cz. 
 

Verze 1.9.2.0 
 

Modul Dodavatelé, odběratelé a Objednávky nákupní a prodejní 
Sjednoceno pořadí vyhledávání produktů v importu z excel dle pravidel: 

0 - SUP_PRO_CODE (pokud je aktivovaný globální parametr) 
1 - SUP_PRO_PARTNO (pokud je aktivovaný globální parametr) 

              2 - podle PRO_CODE 
              3 - podle PartNO v ceníku 
              5 - podle ProCode2 v ceníku 
              7 - podle ProCode3 v ceníku 
              4 - podle PartNO mimo ceník 
              6 - podle ProCode2 mimo ceník 
              8 - podle ProCode3 mimo ceník 
              9 - podle EAN. Vyhledávání fulltextem ve sloupci PRO_EAN) 

 
Modul Dodavatelé, odběratelé 
V pohledech „Seznam všech osob“ a „Seznam všech adres“ sloučení záložek „Nakupované a dodávané produkty“ 
a „Nakupované a dodávané subtypy“ do jedné záložky „Nakupované a dodávané produkty a subtypy“ 

 
 
Moduly Objednávky nákupní a prodejní 
 
Přidáno vyhledávání produktů podle klientského kódu (Kód klienta a PartNo) při vkládání z excelu. Funkcionalita 
lze zapnout globálním parametrem: Objednávky/Všeobecné/gpRelInsertFromExcelExtended . 
 
 



Modul Produkty 
 
Přidáno vyhledávání produktů podle klientského kódu (Kód klienta a PartNo) při vkládání z excelu. Funkcionalita 
lze zapnout globálním parametrem: Objednávky/Všeobecné/gpRelInsertFromExcelExtended . 
 
Přidána možnost přes tlačítko „Import výběru“ importovat data přes uživatelské kódy „SUP_PRO_CODE“ a 
„SUP_PRO_PARTNO“. 

 

 
 

Přidání Externího kódu do Esyco.Net 
Nákupní portál je externí aplikace, která přes naše vyvíjené API komunikuje s Esyco.Net.  
Na nákupním portálu jsou produkty jednoznačně označeny a identifkovány tzv. Master položkou, která bude mít 
své Master_ID – v Esyco.Net je to Externí kód.  
Tato položka je v modulu Produkt v hlavním gridu a lez podle ní vyhledávat v hlavním filtru. 

 



Tato položka je přidána i do tabulky v modulu Klienti záložka „Nakupované a dodávané produkty a subtypy“. 
 
Externí kód je nyní v exportním souboru, který se generuje funkcí „Export pro import produktů“.  
Po převodu souboru do formátu .xml pak může být importován v modulu Importů – Import produktů. Sloupec pro 
import má název EXTERNAL_CODE. 

 

Modul Import dodavatelských cen produktů  

 
Modul IDCP byl rozšířen o položku Externí kód. 

 
 

Párování je tedy nyní možné i podle Externího kódu. 
 

Změny bez verze, nasazeno 2.1.2017 
 

SK Legislativa – vstup stavebních prací do KV 
 
Pro SK firmy od 1.1.2017 vstupují stavební práce na fakturách směru prodej do sekce A2 kontrolného výkazu, 
dopropisy prodejní pak do sekce C2. Týká se těch produktů, které mají nastaveno obchodní pravidlo DPH stavební 
práce. 

 

 
 

 



Verze 1.9.1.0 
 
 

Modul Odběratelské faktury 
 
Možnost zadat dobropisované položky na fakturu. 
Globální nastavení : Faktury/Všeobecné/gpCreToInv  Možnost kombinovat faktury s dobropisy 
Právo : Faktury, Odběratelé, Kombinace faktury a dobropisu 
 
Výběr probíhá přes menu na pravé tlačítko myši nad položkami faktur. 

 
 
Otevře se okno s položkami dadacích listů – nefakturovaných odběratelských vratek pro danou adresu. 

 
 
Vybrané položky se vloží do editované faktury a jejíž hodnota se patřičně sníží. 
Nelze potvrdit fakturu, která má zápornou hodnotu. 
 
 

 
 
 



Modul Objednávky dodavatelů 
 
Přidán nový sloupec, který zobrazuje EAN produktu. 
 

Sestavy Standartní 
 
V reportech Přehled DPH - podklady k DPH a Přehled DPH - podklady pro souhrnné hlášení k DPH (plnění do EU) 
byl nahrazen původní text Daňové identifikační číslo textem Daňové identifikační číslo (IČ DPH). 
 
 
 

 
Vytváření nových projektů v marketingu  
 
Do globálních parametrů přidaná hodnota gpPrjReqPlannedTo. Pokud je tato hodnota nastavena na 1, potom je 
při vytváření nových projektů v modulu marketing pole Plánovaný konec povinný údaj. Toto datum nesmí být 
větší než datum Plánovaný začátek. 

 
 

 



Verze 1.9.0.0 
 

Poplatek za prodlouženou splatnost 
 
Vytvořen nový číselník „Objednávky \ Poplatek za prodlouženou splatnost“, ve kterém lze nastavit vazbu na 
„přirážkový“ produkt. Pokud v položkách objednávky vznikne produkt z daného číselníku a zároveň je navýšeno 
pravidlo „Splatnost na faktuře ve dnech“, bude se poplatek za prodlouženou splatnost počítat novým způsobem 
dle hodnot v číselníku. Pokud v položkách objednávky produkt z číselníku nebude, poplatek za splatnost se počítá 
postaru. 
 

Zacílení marketingových kampaní na atributy 
 
Přidané nové tlačítko na vložení atributu pro zařazení marketingové kampaně. 
 

 
Seznam obsahuje všechny atributy. V závorce vedle názvu atributu je uvedená kategorie, v které je atribut 
zařazen. Jestli název atributu neobsahuje závorku s názvem kategorie, v takovém případě atribut není zařazený 
v žádné kategorii. Jestli je atribut zařazen ve více kategorií najednou, bude v seznamu zobrazen vícekrát, ale vždy 
s příslušnou kategorií v závorce. 

 

 
 



Nový sloupec PRO_CODE3 
 
Do modulu potvrzování cen byl přidán nový sloupec PRO_CODE3. Defaultně sloupec není vidět, ale lze zobrazit 
v nastavení gridu. 
 



Verze 1.8.75.3 
 
Výběr produktů 
 

Výběr produktů (například přidání položek do nové objednávky) je nutno potvrdit klávesou F6, nebo tlačítkem  
na nástrojové liště. (Pouhé zavření okna výběru křížkem produkty do objednávky nepřidá, jde jen o zavření okna, 
pokud potřebujete přidávání produktů do objednávky přerušit.) 

 
 



Evidence dohadů 
 
Záložka Vazba na doklady – okno s výběrem dokladů k připárování se vyvolá stiskem [mezerníku] ve sloupci 
Č.dokladu.  (Automatické zobrazení okna s výběrem při zapnutí editace je tak nyní zrušeno.) 

 



Verze 1.8.75.1 
 

Reklamace 
 
Možnost hromadné aktualizace reklamací dle xls|xlsx souboru. 
Právo : Reklamace – XLS update 
Po stisku tlačítka se objeví dialog pro výběr xls souboru. 
Soubor musí mít definovanou strukturu.  
První sloupec se jmenuje AVZ a je v něm číslo reklamace. 
Další sloupec je RMA – číslo reklamace dodavatele. 
Po načtení souboru se provede hromadný update tohoto sloupce dle definice v xls souboru a změněné reklamace 
se zobrazí – načtou se do filtru (pole FIX). 
Funkčnost je možno rozšířit do budoucna o další sloupce dle potřeby. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Verze 1.8.75.0 
 

Účetní doklady (účetní deník) 
 
Zakázána změna částky u účetního dokladu se zdrojem Sklad. 

 
 
Do Jednoduchých sestav sekce Finance byla vytvořena nová sestava Zisk po projektech, přičemž Otevřený projekt  
ve filtru znamená takový projekt, který není vyřazen a zároveň nemá vyplněný datum konce. Tato volba je 
třístavová, tj. je možné filtrovat buď všechny projekty, nebo otevřené projekty, nebo projekty uzavřené. 

 
 
Do modulu Platby (Jen pro čtení) do náhledu položek byla doplněna možnost filtrace dle čísla položky platby. Pole 
bylo v tomto náhledu přidáno také do gridu. 

 
 
 



Změny bez verze, nasazeno 29.9.2016 
 
Byl rozšířen číselník Režim přenesení DPH o položku s kódem 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických 
komunikací. 

 
 
 
 
Změny bez verze, nasazeno 19.9.2016 
 
V modulu Sestavy jednoduché do reportu Podklady pro intrastat byly doplněny sloupce Datum vystavení faktury a 
kurz. 

 
 
V souvislosti se zavedením nového tiskového formuláře Přiznání k DPH vzor 20, byl vzor přejmenován na 
„Ministerstvo Financí 5401 vzor č. 17, 18, 19 a 20“ a dále pak došlo k přejmenování následujících řádků: 
 
Řádek 7 - Dovoz zboží (§ 23) - základní 
Řádek 8 - Dovoz zboží (§ 23) - snížená 
Řádek 62 - Daň na výstupu (součet 1 až 13 - 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená) 

 

 
Změny bez verze, nasazeno 9.9.2016 některým klientům 
 
Textová poznámka produktu při tisku objednávky 
 
Při tisku nákupní objednávky je možné pod položku objednávky přidat řádek s textovou poznámkou. Tato 
poznámka se nastavuje u daného produktu v modulu Produkty, záložka Text. Tento text musí být typu „Textová 
poznámka k položce objednávky (náhrada za REI_TEXT)“. 
 

 
 
Zobrazení textové poznámky je závislé na nastavení regionu (Produkty, záložka Text) a volbě jazyka tisku. 
Kombinace regionu a jazyka tisku závisí na nastavení databáze. Funkčnost je tedy nezávislá na verzi Esyco.NET, 
jedná se o úpravu databáze. 



Prakticky lze tuto funkčnost využít, když potřebujete pro daný produkt dopsat do objednávky stejný text v různých 
jazycích. 
 
Příklad tisku textové poznámky na objednávce nákupní: 

 

 
 

 
Změny bez verze, nasazeno 26.8.2016 
 
Celní deklarace 
 
Generovaní hlášení pro Intrastat nyní počítá lokální částku kurzem definovaným v kurzovním lístku (menu 
Finance). Původně se používal celní kurz definovaný v systémovém číselníku Celní deklarace / Celní kurzy. 

Kurzovní lístek se aplikuje pro data (Datum vytvářeného JSD) od: 
1.7.2016 pro Esyco běžící v SK 
1.8.2016 pro Esyco běžící v ČR 



Verze 1.8.74.0 
 

Skladové přesuny 
 
Do detailního filtru v modulu Skladových přesunů doplněna možnost filtrace na zaúčtované a nezaúčtované 
přesuny.  
 

 
 
Dále je možno v modulu Skladových přesunů provést vícenásobné zaúčtování vybraných přesunů pomocí pravého 
tlačítka myši volbou „Zaúčtovat “ (při zapnutém selektivním módu v modulu). 

 
Účetní manažer – Evidence dohadů 

 
Do náhledu Evidence dohadů v modulu Účetní manažer doplněna možnost filtrování dle ID dohadu. 

 

 
 
Legislativní úpravy Esyco.NET (SK) 
 
Do modulu Rozvahy a Výsledovky byla doplněna možnost exportu do XML, která vyexportuje výkaz „Účtovná 
závierka SK od 2014“ do formátu .xml, struktura výkazu byla nastavena dle platné SK legislativy. 
Pozn.: pokud se v budoucnu  vytvoří nový účet ovlivňující čistý obrat, je nutné tomuto účtu nastavit navíc (mimo 
svůj standartní vstup) také vstup do řádku 1 „Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)“.  

 

 
 



Přiznání k DPH 
 
Do modulu Přiznání k DPH doplněna možnost „Zaúčtovat DPH na sběrný účet“ (sběrný účet k DPH je určen pomocí 
globálního parametru gpAccountVatColl). Nová funkčnost provede automatické přeúčtování DPH z analytických 
účtů na vybraný „sběrný účet“ DPH s celkovou povinností/odpočtem založením záznamu typu ID do účetnictví 
v příslušném období. Hodnotu pro zakládaný záznam tvoří salda ze všech analytických účtů 343 v daném období, 
které mají nastaven příznak „Saldo“. 

 

 
 

Moduly - Potvrzování cen objednávek 
 
Sloupec „Celkem bid v Kč“ je nyní podbarven červeně, pokud je hodnota vyšší než hodnota nastavená v globálním 

parametru gpRelationPriceBidSumLimit. Pokud je v globálním parametru nastavena hodnota 0, je červené 

podbarvování vypnuto. 

 

 



Přehled DPH – kontrolní hlášení DPH (CZ) 
 
Do modulu sestav pro volbu kontrolního hlášení DPH (CZ) doplněna možnost exportu případných rozdílů mezi 
kontrolním hlášením a samotným přiznáním k DPH. 

 

 
 

Dále v uvedeném modulu byla do systému kontrol dat vstupu do kontrolního výkazu doplněna kontrola, která 
vrátí seznam dokladů způsobujících rozdíl mezi kontrolním hlášením a přiznáním DPH kde u vrácení zálohy s DPH 
nesouhlasí položky Vypořádání vrácené úhrady proformy (součet položek vypořádání musí být v měsíci nulový). 
 

Faktury nákupní 
 
Do menu nad hlavičky nákupních faktur doplněna možnost Změnit Orig. DUZP, která umožňuje změnu uvedeného 
data, i pro faktury ve stavu vyšším než 0 (touto volbou není možné již zadané datum odstranit). Uživatel musí mít 
nastaveno právo „Faktury, Změna Orig. Čísla/data dokladu“ a přístup do účetního období dané faktury. 
 

 
 

Report Vyrovnání a Jednostranný zápočet 
 
Do obou uvedený reportů pro SK a EN variantu doplněn tisk poznámky z hlavičky platby (v CZ variantě reportu se 
již poznámka tiskne). 
 

Evidence dohadů 
 
Rozšířena funkčnost při tvorbě ID záznamu do účetnictví při účtování dohadů přes modul Účetní manažer – nově 
se ID vytváří i z dohadů, které jsou v daném měsíci uzavřeny (informace o uzavřeném dohadu se objeví v popisu 
účetního záznamu). 

 



Produkty - Navigátor 
V detailu produktu na záložce Navigátor byla vyvinuta zcela nová komponenta pro zobrazení a editaci atributů. 
Původní komponenta: 

 
 
Nová komponenta: 

 
 
Rozdíl je zejména při editaci: 

 
1) Nastavení hodnoty se provádí pomocí rozbalovací nabídky, namísto výběru v „pravé tabulce“ a tlačítka „<“. 
2) Odebrání atributu se provádí pomocí tlačítka s ikonou „koše“ na začátku řádku. Nová komponenta již není tzv. 
řádkový grid a nemá kontextovou (místní) nabídku. 
3) Kliknutím na tlačítko přidání kategorie přidá nový řádek, v němž je zobrazena kategorie, ale nic se v něm nelze 
změnit: 

 
4) Jednotka (Jedn.), která se nevyužívala, se již nezadává. 
5) Nezadávají se ani textové hodnoty. Ty, které byly zadány doposud, zůstanou v databázi uloženy, ale budou 
ignorovány. 
Komponenta bude v příštích verzích dále upravována pro potřeby nových funkcionalit produktového navigátoru. 

 



Verze 1.8.73.8 
 

Účetnictví - Hlavní kniha 
 
Do modulu doplněn sloupec Název subjektu (do všech tří náhledů v Hlavní knize). 

 
 

Výjimka pro vytváření dodacích listů u objednávky s podmínkami 
Pokud je potřeba, aby některý pracovník (skupina) měl možnost/výjimku vytvářet dodací list z nákupní 

objednávky, přesto, že tato objednávka obsahuje Zákaz nákup, Úroveň schvalování či Podmíněny nákup, tak je 

možné mu přidělit právo na takovouto operaci. Toto právo se nazývá „Dodací listy - Nákupní\ Povolit příjem bez 

schválení obj.“ (dostačující je právo „Nový“): 

 

Toto právo se uplatní pouze pro sklady, jež tuto výjimku povolují. Nastavení takovéto výjimky se provádí 

v číselníku skladů aktivováním checkboxu Povolit příjem bez schválení obj u příslušného skladu: 

 

 

 



Verze 1.8.73.6 
 

Obchod - Klienti - Dodavatelé/Odběratelé - Seznam všech adres 
Na adrese zavedeno textové pole „Kód RÚIAN“. Maximální délka je 12 znaků. 

 
 

Obchod - Doklady prodejní/nákupní - Smlouvy 

Zaveden nový sloupec „RÚIAN“. V rozšířeném filtru zrušeno hledání dle obce a nahrazeno hledáním dle 
vše/vyplněno/nevyplněno RÚIAN. 

 
 
 

Verze 1.8.73.5 
Obchod - Doklady (jen pro čtení) 
Opravena chyba při hledání pomocí „Datum od/do“, kdy se špatně kopírovala hodnota z rychlého filtru do 
rozšířeného filtru a obráceně. 

 
 

 



Verze 1.8.73.3 
 
Produkty – Skladové karty - Statistika 
Zaveden nový globální parametr (gp) gpProductStoMoveStatDefDays (Produkty / Skladové karty / Statistika / 
Počet dní - výchozí hodnota), který umožní nastavit počet dnů statistiky v modulu Produkty na záložce Skladové 
karty. 
Výchozí hodnota statistiky je 7 dnů a nastavením gp lze číslo změnit (praktický rozsah hodnot je 7 až 365). 

 
 



Verze 1.8.73.2 
 

Klienti – filtr 
 
Ve  filtrech modulu Klienti pro jednotlivé pohledy bylo doplněno pole pro podmínku, zda si klient přeje či nepřeje 
být kontaktován.  
 

    
 
Zároveň v těchto filtrech byly změněny zaškrtávací pole Zablokován a Platný z jednoduchých na třístavové a je 
možno tedy vyhledat platné nebo neplatné (nebo vše). 
 

 
 



Verze 1.8.73.1 
 

Evidence dohadů 
 
Do modulu Evidence dohadů doplněn přechod (proskok) do modulu Účetnictví. Vyhledání v účetnictví probíhá dle 
zdrojového dokumentu, do kterého se nově při účtování dohadu ukládá jeho ID (Id korekce). 

 

 
 
 
Produkty – Navigátor 
Hledání produktů za použití spojení AND: 
V editaci číselníku Produktový navigátor -> Atributy byl přidán sloupec „Použít spojení AND“ 
 

 
 
Zaškrtnutí checkboxu v tomto sloupci změní hledání v navigátoru (v produktech) tak, že nalezené produkty musí 
mít nastaveny všechny hodnoty atributu dle zaškrtnutých položek ve stromu. Např. pokud takto nastavím atribut 
Rozhraní tiskárny a v navigátoru pak zaškrtnu hodnoty „Síťové“ a „Wi-Fi“ (viz obrázek níže), tak budou zobrazeny 
jen tiskárny, jež mají obě tyto hodnoty, ne jen ty, které mají „alespoň jednu“ z těch hodnot. 
 

 
 



Verze 1.8.72.6 
 
Produkty 
Možnost zobrazení nových sloupců: Krátky název, Seo title a Lhůta dodání v modulu Produkty do všech pohledů 
kromě XP náhledu. Krátký název a Seo title jsou závislé na vybraném regionu ve filtru. Pokud je ve filtru vybraných 
více regionů, použije se první region. Pokud není vybrán žádný region, použije se region s ID 1. 

 
Klienti 
Doplnění rozšířeného filtru v modulu Klienti o Datum registrace od a Datum registrace do. Filtruje se podle data 
vytvoření subjektu. Za datum registrace se považuje pole Vytvořeno (CREATED) subjektu. 

 
Objednávky prodejní 
Možnost zobrazení nových sloupců: Cena B0 a Sleva B0 % na položkách v detailu prodejní objednávky. 
Cena B0 je naplněna částkou výchozí cenové hladiny B0 produktu a sloupec Sleva B0% představuje rozdíl mezi 
cenovou hladinou B0 a cenou dané položky objednávky na detailu prodejní objednávky. 

 
Faktury – kontaktní osoba 
Možnost nastavení logiky doplnění kontaktní osoby na faktuře pomocí nového globálního parametru (gp) 
gpPrintInvoiceContPers - Faktura - dotahovat kontaktní osobu, ikdyž není nastavena. 
Výchozí hodnota je nastavena na 1 (původní chování). 
Popis logiky doplnění: 
Pokud je gp vypnut (hodnota 0) a aktuální hodnota kontaktní osoby na faktuře není nastavena, pak se do tisku 
faktury v části Odběratel -> Vyřizuje nedoplní nikdo.  
Pokud je gp zapnutý (hodnota 1), tak platí původní funkcionalita, tedy pokud je adresa zároveň sídelní, tak je 
použita výchozí kontaktní osoba (osoba s příznakem Implicitní pro adresu). Pokud taková osoba není nastavena, je 
použita 1. osoba v seznamu kontaktních osob klienta. Příznak implicitní pro firmu nemá na chování vliv. Pokud 
adresa není sídelní, použije se první osoba s příznakem implicitní pro adresu na dané firmě. Pokud taková není 
nastavena, vyhledá se na sídelní adrese a pokud není ani zde, použije se 1. osoba v seznamu kontaktních osob. 

 

Generování elektronických dodacích listů do formátu CSV 
Nová možnost exportu elektronického dodacího listu do formátu CSV. Tato funkce je dostupná přímo nad 
konkrétním dodacím listem nebo je možno nastavit automatický denní mailing dodacích listů na konkrétního 
zákazníka. U konkrétního dodacího listu je možné elektronický dodací list vygenerovat pomocí tlačítka Tisk -> 
záložka Textové tisky, volba Elektronický dodací list, tlačítko Export. Vygeneruje se dodací list ve formátu CSV do 
zvoleného adresáře. 

 



 
 

 
 
V případě zájmu nastavení automatického denního mailingu dodacích listů na konkrétního zákazníka prosím 
kontaktujte podporu E LINKX, a. s.  

 
 



Verze 1.8.72.5 
Ceny produktů 
Při změně ceny již nedochází ke zrušení nastavení hodnoty v roletce s definicí procentního rozestupu. 

 

 
 

 

Značení vratek 
Doplněn informačního textu "Klikman" při generování vratek pokud jde o vratku Klikman (úprava na míru). 

 
 

Marketing – Projekty 
 

Možnost zobrazení nového sloupce Středisko (název střediska).  

 
 

Produkty 
 
Možnost zobrazení nového sloupce Měrná jednotka z nastavení produktu na záložce Základní informace. 

 
 



Verze 1.8.72.3 
 
Státní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát) 2016 CZ 
 
Legislativní úprava nových účetních výkazů je popsána v dokumentu: Manuál Esyco.NET - změny účetních výkazů 
od 1. 1. 2016  

http://www.elinkx.cz/ke-stazeni 

 
Klienti 
 
V databázi Esyco.NET pro českou firmu lze zapisovat a upravovat DIČ u slovenských klientů. 
V záložce Základní informace se u klientů s nastaveným státem SK (Slovakia) zobrazí i pole DIČ SK. 
Také v případě editace se v okamžiku změny státu u klienta na SK objeví text box DIČ SK a je možno pak tento údaj 
zadat. 
Pro slovenské plátce DPH je jejich IČ DPH uvedeno v poli DIČ. 
Pro slovenské podnikatele je jejich DIČ uvedeno v poli DIČSK. 
V této logice jsou údaje zobrazeny také ve standardních tiskových výstupech dokladů (faktur). 

 

 
 

 

http://www.elinkx.cz/ke-stazeni


Dodávky -> Balíky 
 
Při vytváření dodávek (expedic) je možné zapnout možnost povinného vyplnění hodnoty střediska na balíku. 

 

 
 
V případě zájmu nastavení povinného vyplnění hodnoty střediska na balíku prosím kontaktujte podporu E LINKX, 
a. s.  

 
 

 
 



Verze 1.8.72.0 
Věrnostní konto 
Přidány dva nové parametry (checkbox) „Soukromé konto“ a „Zobrazit soukromé konto“ u klienta. 

 

 
 
Zobrazení checkboxů je podmíněno těmito podmínkami 

 Nastavené pravidlo pro uživatele: "Soukromé konto" a "Zobrazit soukromé konto" na kartě věr. konta 
fyz. osoby 

 
 

 Zobrazení pouze pro fyzické osoby, které mají vazbu na právnickou osobu. 

 
 
Zatržením checkboxu „Soukromé konto“ se nastaví danému věrnostnímu kontu klienta příznak, který 
zabezpečuje, že se body na kontě při akci slučovaní nepřesunou na hlavní konto právnické osoby. 
Checkbox „Zobrazit soukromé konto“ slouží výhradně pro napojený funkční web (interlink). 
 
Upravené chovaní karty Věrnostní konto: 
Důsledkem sloučení se stanou konta fyzických osob neaktivní a není možné upravovat zatržení checkboxů 
„Soukromé konto“ a „Zobrazit soukromé konto“, stejně tak nelze připisovat přírůstky na konto fyzické osoby. 
Případné budoucí rozdělení konta právnické osoby umožní opět úpravy kont fyzických osob a jejich správu jako 
kont soukromých. 
 
Při slučovaní konta právnické osoby je potřebné mít nastaven globální parametr gpEdenKontoFidId               
„Věrnostní kampaně - ID kampaně pro fiktivní úpis/přípis na věr. kontě.“ 
 

 



 
Hodnota globálního parametru je ID věrnostní kampaně, která se použije při slučování konta. Slučování je 
ukončeno chybou, pokud parametr není vůbec nastaven anebo ID nastavené věrnostní kampaně neexistuje. 
Při slučování konta právnické osoby se u každého konta fyzické osoby, která patří pod danou právnickou osobu, 
odepíší všechny body fyzické osoby a připíší se na konto právnické osoby. Při slučování dochází na každém kontě 
k zápisu záznamu do pohybu konta. Při úpisu z konta fyzické osoby se vloží záznam do pohybu konta s kampaní, 
jejíž ID je nastaveno v globálním parametru gpEdenKontoFidId. Do pole Důvod je vložena poznámka „Úpis z konta 
ID x“, kde x je ID konta, ze kterého byl úpis bodu proveden. Body v daném pohybu mají mínusovou hodnotu a 
odpovídají počtu bodu, které se z daného konta převádí na hlavní konto právnické osoby. 

 

 
 
Při slučování je na konto právnické osoby vložen pohyb s kampaní, jejíž ID je nastaveno v globálním parametru 
gpEdenKontoFidId . Jako důvod je uveden „Přípis z konta ID x“, kde x je ID, ze kterého dané body přišly. Pohyb je 
zapsán v počtu odpovídajícím počtu kont, ze kterých přišly body. 
Pohyb úpis/přípis ze slučování se zapisuje v případe kladných hodnot bodů na kontě fyzické osoby. 

 

 
 



Docházka 
Přidáno pravidlo na uživatele „Docházka - tolerance u generov.hodin“. Nastavuje plnění pole Tolerance v 
minutách při ručním generování hodin docházky. 
 

 
 

Dodací listy  

Upraven přechod (proskok) do modulu Ostatní doklady prodejní/nákupní z modulu Dodací listy. 
 

 
 

 
 



Doklady – Uhradit fakturu proformou (připárování) 
 
Možnost nastavit výchozí datum pro použití zálohy pomocí nového globálního parametru (gp): 
gpUseLastInvDateAcc 'Nastavení posledního data faktury/úhrady v Úhradě faktury proformou'. Pokud není gp 
nastaven, platí stávající předvyplnění data aktuálního dne. 
V případě nastavení gp se automaticky vyplní datum jako „novější“ z účetního data hrazené faktury a data úhrady 
proformy (vzniku zálohy, která má být použita). Opatření omezuje případy pozdního použití záloh na staré faktury, 
které se projevují jako chyby v kontrolním hlášení DPH. 
Datum je stále možno změnit.  

 

 
 

Dodací listy 
 
Potvrzení dodacích listů a přesunů nad adresovaným skladem je zakázáno bez vazby na LP listy – potvrzení je 
nutné provést ve skenerové aplikaci pro adresovaný sklad. Kontrola není provedena v případě nastavení 
globálního parametru gpCOM_ID_Logisys > 0. Bez kontroly vznikají rozdíly mezi stavem skladu v sektorech 
(lokacích) a produktech skladem. 

 

Daňový doklad – zálohová platba 
 
Volba tisku daňového dokladu z přijatých plateb je viditelná pro všechny uživatele. Pokud má však uživatel 
nastavenu novou restrikci (modul Uživatelé, záložka Restrikce), nemůže doklady vytisknout ani zaslat. Uživatelům 
s restirikcí je v okamžiku tisku zobrazeno hlášení: 
Máte nastavenu restrikci: Finance \ Platby - zakázat tisk daňového dokladu 

 

Možnost rozpuštění VNP do interních nákupních faktur 
 
Možnost rozpuštění VNP (vedlejších nákladů na pořízení zásob) do interního nákupního dokladu umožňuje přidat 
službu typu VNP do příjemky (dodacího listu) interní. Pokud zakládáte interní příjemku na základě předešlé 
výdejky, pamatujte, že dodatečné ocenění výdejky se nepromítá do již vytvořené příjemky (není mezi doklady 
systémová vazba). 



Verze 1.8.71.3 
 
Doklady, Účetní doklady a Hlavní kniha 
Přidán sloupec Název projektu. 

 
 
Platby 
Modul Finance/Platby: u dříve uložené platby je v editaci zakázáno změnit její směr. 

 

 
 
 
Evidence dohadů 
Do modulu Evidence dohadů byly na záložku Vazby na doklady doplněny sloupce Středisko a Popis.  

 

 
 
Při účtování dohadů přes modul Účetní manažer se přímo do účetnictví vytvoří ID záznam přeúčtování mezi 
středisky vazeb a střediskem z hlavičky dohadu, přičemž z každého dohadu lze vytvořit jedno ID, které může mít 
více položek (pokud má více vazeb na doklady s různými středisky). 
Částka k přeúčtování bude z položky na záložce Vazby na doklady, středisko z položky - na druhé straně dokladu 
bude středisko z hlavičky dohadu a součet částek položek. 

 



Verze 1.8.71.0 
 
Zálohové platby 
Nová možnost hromadného zasílání daňových dokladů k přijatým platbám uživatelským výběrem v modulu: 
Finance/Platby, pohled Zálohové platby. 
- Při výběru jednoho řádku je zobrazen dialog na odeslání emailu jen pro jeden daňový doklad. 
- Při výběru více řádků na jednoho (stejného) klienta se do jednoho dialogu vloží více daňových dokladů stejného 
klienta 
- Při výběru řádků zálohových plateb na více klientů se pro každého klienta zobrazí postupně samostatný dialog 
k odeslání emailu 

 
 



Verze 1.8.70.3 
 

Klienti 
Upraven rozšířený filtr o možnost zobrazení nového sloupce s hodnotou stavu zvoleného Typu konta. 

 

 
 
Po vyhledání se v modulu Klienti v hlavním seznamu objeví sloupec Body konta. 

 

  



Verze 1.8.70.1 
  

Číselník ceník dopravy 
Rozšíření filtru číselníku Ceník dopravy o způsob přijetí a způsob úhrady.  
 

 
 
Řazení a vzhled Přijetí na záložce ceníku dopravy upraveno. Jako první jsou řazeny zatržené způsoby přijetí. 
 

 
 

Výroba 
Vytvořen nový globální parametr – gpJobOrder_NoPriceCalc  „Nezobrazovat cenový kalkulátor při výběru 
produktu“ (Výroba/Všeobecné). Pokud je hodnota nastavena na 1, nezobrazí se cenový kalkulátor při výběru 
produktu do výrobního příkazu a položka se vždy přidává v počtu 1. 

 



Verze 1.8.70.0 
  

Dodávky 
Přidána možnost rozpočítat váhu podle počtu balíků v editaci záložky Balík. 
Při ukládání se zobrazí dotaz, zda se má celková váha vydělit počtem balíků.  
 

 
 

Sestavy jednoduché 
Do modulu Sestavy jednoduché, sekce Finance, přidána sestava Nevypořádané zálohy s fakturací. Sestavu 
můžete využít při uzavírání měsíce pro DPH a kontrolní hlášení. Sestava zobrazí klienty, u kterých je zároveň 
nevypořádaná volná záloha a neuhrazená faktura. 

 

 



Verze 1.8.69.6 
 

Hlavní kniha 
 
Do modulu Hlavní kniha (analogicky v modulech Předvaha, Výsledovka a Rozvaha) byla změněna 
možnost vyhledání dle Subtypu. Nově lze filtrovat Subtyp dle stromové struktury. 
 

 
 

Doklady 
Oprava – přidána možnost Uhradit fakturu proformou (zápočtem) také pro typ dokladu:  
Trojstranný_2 nákup 2. odběratel 

 
 



Verze 1.8.68.1 
Externí záruky 
Byla přidána možnost dopárovat produkt na externí záruku. 

 
 

 
Verze 1.8.68.0 

Legislativní úpravy 

Kontrolní hlášení DPH (ČR). Manuál ke stažení: 

http://www.elinkx.cz/ke-stazeni 

 

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (DPH SK) a 

režim přenosu pro stavební práce. Manuál ke stažení: 

http://www.elinkx.cz/ke-stazeni 

 

Úpravy v modulu Evidence slev. 

 

Verze 1.8.67.0 
Filtrovat klienty bez marketingového zařazení 

Možnost odfiltrovat klienty, kteří nejsou zařazení do žádné marketingové kampaně. 

http://www.elinkx.cz/ke-stazeni
http://www.elinkx.cz/ke-stazeni


 
 

Přechod na konkrétní položku objednávky  

Po přechodu ze záložky Fronta na produktové kartě pomocí funkce „Jdi na objednávku“ bude označena 

konkrétní položka objednávky.   



 

 
 

Úpravy v modulu Evidence slev. 

 



Verze 1.8.66.2 
 

Export faktur do formátu ISDOC. 

Možnost vyexportovat více označených faktur do vybraného adresáře. 

 
 

Detailní filtr v modulu Dodacích listů rozšířen o možnost filtrovat na zaúčtované/nezaúčtované dodací 

listy.  
 

 
 

V selektivním modu dodacích listů je nyní možné provést hromadné zaúčtování zvolených DL. 

 



 
 



Verze 1.8.65.2 
Možnost nastavení víceúrovňového schvalování nákupních objednávek. Evidence historie schvalování 

objednávky. Nastavení úrovní schvalovatelů pro vybrané limitní částky v číselníku Subtypů produktu. 

Kontrola na neschválené objednávky při příjmu a fakturaci. Rozšíření filtru nákupních objednávek – ke 

schválení a zamítnuté nákupní objednávky. 

 

Úprava filtru modulu Banky a pokladny - Změna evidenčních příznaků na třístavové: 

 
 

 
Verze 1.8.64.0 

Hromadná změna produktu - nastavení v navigátoru do jiné kategorie s možností "kopírování" společných 

atributů z původní kategorie do nové včetně hodnot atributu. 

 

Nové funkce v modulu Evidence slev. 

 

Možnost importu účetního dokladu s libovolným množstvím položek z CSV formátu v modulu: 

Moduly/Importy/Import účetních záznamů. 

 

 
Verze 1.8.63.9 

Podpora dopravy Uloženka.cz 

- Pro možnost využívání nové dopravy Uloženka, prosím kontaktujte zákaznickou podporu, která je 

připravena tuto funkčnost nastavit do rozhraní IS Esyco.NET. 

Rozsah integrace: 

o Přímé napojení na JSON rozhraní uloženka.cz 

o Tisk přepravních štítků ve formátu ZPL přímo na štítkovou tiskárnu 

o Odesílání dat z modulu expedic do systému uloženka.cz 

o Uživatelská aktualizace poboček odběrných míst uloženka.cz 

 

Menu Obchod – Doklady prodejní / nákupní – Objednávky 

- Při rychlém vkládání z Excelu, případně ručním skenerem doplněno vyhledávání produktu dle 

EANu (PRO_EAN) 

 

Menu Moduly – Importy – Import dodavatelských cen produktů 

- nově lze propojit automatizovaným stahováním dat od dodavatelů: 

o AT Computers a.s.,  

o FAST ČR s.r.o., 

o CPT Praha spol. s.r.o., 

o MaDe spol. s.r.o., 

o Domácí potřeby s.r.o., 

o AQ, s.r.o., 

o PENTA CZ s.r.o, 

o V-GARDEN s.r.o. 



(v případě zájmu o nastavení napojení na některého z dodavatelů, prosím kontaktujte zákaznickou 

podporu, která je připravena tuto funkčnost nastavit do rozhraní IS Esyco.NET) 

 

Rozsah integrace: dle typu dodavatele, obvykle základní informace o produktech, stav skladu, 

aktuální nákupní cena 

 

Menu Moduly – Importy – Import dodavatelských cen produktů 

- Zavedena možnost zakládat nové produktové karty s automatickým párováním na vlastní 

produkty. Výchozí nastavení produktů lze přednastavit pomocí parametrů uživatele (menu 

Systém), parametry začínající textem „IDCP….“ 

 

 

Verze 1.8.63.8 
Úpravy v modulu Evidence slev 

 

Menu Systém - Parametry uživatele 

- Přidána možnost nastavit parametry uživatele (optimalizace pro rychlejší pořizování objednávky, 

např. s podporou ručního skeneru) 

o Objednávky - Nezobrazovat cenový kalkulátor (automaticky potvrzovat) – Hodnota „Yes“ 

nezobrazuje cenový kalkulátor v modulech Objednávky prodejní / nákupní a Produkty – 

objednávkový mód). automaticky po zadání Kódu produktu jej vloží do položky 

objednávky s množstvím 1 a Vaši cenou. 

o Objednávky - Nezobrazovat upozornění na produkty v sadě – Hodnota „Yes“ nezobrazuje 

dialog o sadě, ve které se se produkt vyskytuje 

o Objednávky - Automatické přidání nového řádku položky – Hodnota „Yes“ má za následek, 

že po vložení produktu do řádku objednávky / přesunu, dojde automaticky k posunu 

kurzoru na nový řádek a očekává se vložení dalšího kódu produktu 

o Objednávky - Shodné produkty: '-zobr.dialog, 0-sečíst, 1-přidat – dle nastavené hodnoty je 

provedená automatická operace a není vyžadována interakce uživatele na zobrazení dialog 

v případech, kdy se zobrazuje dialog s dotazem 

o Přesuny - nastavovat množství autom.na 1 – v případě nastavení hodnoty „1“, je při 

zadávání přesunu automaticky předvyplněno množství na „1“ 

 

Menu Sklad – Přesuny 

- Optimalizace práce se sadou – pokud je do přesunu zadán kód produktu typu sada, jsou do 

přesunu vloženy produkty, které tuto sadu tvoří včetně množství 

 

 
Verze 1.8.63.7 

Úpravy HTML editoru 

 

 
Verze 1.8.63.6 

Oprava chybného dotažení ceny při nezobrazení cen.kalkulátoru 

Oprava comboboxu Společnost v Docházce. 

 

 



Verze 1.8.63.4 
Oprava chybného vyskakování cenového kalkulátoru při vytváření položky přesunu 

 

Přidání sloupce Subtyp do položek nákupní objednávky a detailu objednávky. Sloupec zobrazuje Kód 

subtypu z číselníku pro produkt na položce. 

 

Verze 1.8.63.0 
Aktualizován HTML editor 

 

Verze 1.8.61.1 
Oprava uložení cenové hladiny při vytváření nového klienta 

 

Přidání sloupce PRO_CODE3 do detailu položek nákupní objednávky. 

 

Verze 1.8.60.4 
Ošetření apostrofu při vložení poznámky u potvrzování žádosti o vratku. 

 

Verze 1.8.60.3 
Oprava exportu přes v produktech - volba Excel2007(xlsx) 

 

 

Verze 1.8.60.2 
Oprava chybějících záložek Odběratel, Dodavatele v klientech, pohled Seznam všech adres 

 

Verze 1.8.59.14 
Oprava načítání číselné řady dobropisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verze 1.8.59.0 

Docházka 
Doplnění do filtru náhledu „Docházka zaměstnance“ filtr na společnost. Je-li tento filtr vyplněný, pak do 

comboboxu se zaměstnancem se načítají jen uživatelé z dané společnosti. 

Je možné i zaměstnance nezadávat a pak se filtruje na celou společnost. 

 

 
Toto nastavení se pak přenáší do oken pro generování docházky z docházkového systému a do generování 

docházky dle nastavení dle pracovní doby. Není-li zaměstnanec zadán a je jen společnost, pak se 

vygenerují data pro všechny z dané společnosti 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



Produkty 
 
Export pro import atributů navigátoru a jejich hodnot. Vygeneruje se excel se strukturou pro import 

atributů navigátoru a jejich hodnot k danému produktu. 

 

 

 
 

Po editaci a uložení tohoto excelu do xml, je pak možné tento soubor načíst do „Importu produktu“ a 

zaktualizovat atributy a jejich hodnoty u produktu. 

 
 



 
 

Načtení souboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verze 1.8.55.0 
 

SK Legislativa - nové daňové odpisy majetku 2015 
 
Byly doplněny nové skupiny pro daňové odpisy platné od 1.1.2015 a do zobrazení skupin v modulu 

Inventáře byla doplněna jejich platnost v letech. Před výpočtem daňových odpisů za zdaňovací období 

začínající od 1.1.2015 proveďte revizi a případnou změnu nastavení odpisových skupin na kartách 

majetku podle aktuálně platných skupin pro daňové odpisy. 

 

 
 

Modul Položky dokladů 
 
Do modulu Položky dokladů do náhledu Faktury byl do gridu přídán sloupec Vedlejší náklady, dála pak  

do filtru byla přídána možnost filtrovat takové položky faktur, ze kterých dosud nebyly rozpuštěny VNP. 

 

 
 
 



Číselník Režim přenesení DPH 
 

V souvislosti se změnou XML struktury finanční správy pro výstup „Přehled DPH - výpis z evidence pro 

daň.účely (CZ)“ byl číselník Produkty -> Režim přenesení DPH rozšířen o hodnoty Jednotka a Kód DPH 

pro XML, které budou od 1.4.2015 vstupovat do uvedeného XML výstupu u těch produktů, které mají 

nastaveny v příslušném obchodním pravidle nastavené uvedené Kódy typu přenesení. 

 

 
 



Verze 1.8.54.0 
 

Legislativní úpravy Esyco.NET (SK) 
 
SK Legislativa - nová sestava (SK) „Účtovná závierka SK od 2014“ 

 

 
 
Do Esyca do tisku reportů přidán nový report s názvem „Účtovná závierka SK od 2014“, který je 

dostupný z modulu Rozvahy i z modulu Výsledovky.  

Struktura nového výkazu byla nastavena dle platné SK legislativy, vstupy účtů do příslušných řádků byly 

aktualizovány.  

Pozn.: pokud se v budoucnu  vytvoří nový účet ovlivňující čistý obrat, je nutné  tomuto účtu nastavit  

navíc (mimo svůj standartní vstup) také vstup do řádku 1 „Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)“. 

Aktuálně bylo pro všechny takové účty nastaveno. 

 

 
 

Verze 1.8.53.0 
 

Moduly – Sestavy a BI – Standartní sestavy 
 
Nový tiskový CZ vzor příznání k DPH: 

 
 

 

 



Verze 1.8.51.2 
 

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY ESYCO.NET (CZ) K DPH 2015 
 
Režim přenosu DPH v tuzemsku na úrovni položek faktury (CZ) 
 

Doplněna možnost použití režimu přenesení DPH pro jednotlivé položky dokladu. Na produkt, který má 

nastavenou hodnotu v obchodním pravidle „DPH režim přenesení daňové povinnosti“, se automaticky 

použije režim přenesení při splnění dalších podmínek. 

 

 
Obchodní pravidla na produkt lze nastavit hromadně a také hromadně zrušit. Pro zobrazení a nastavení 

nového obchodního pravidla je nutné standardně nastavit právo na uživatelské účty. 

 

Hodnota do tohoto pravidla se dotahuje z číselníku Produkty -> Režim přenesení DPH (tento číselník je 

pak dostupný a editovatelný v Esycu od verze 1.8.52.2). Číselník bude dále automaticky aktualizován při 

schválených legislativních změnách. Výchozí platnost položek bude nastavena na 1.1.2015 ve vazbě na 

očekávané schválení zákona o DPH. 

 

 
 

Další nutné podmínky pro to, aby položka vstoupila do režimu přenosu DPH pak jsou: 

 

 Doklad musí být externí, tuzemský, s příznakem „s DPH“, musí být na klienta s příznakem „plátce 

DPH“. Standardně tedy pro typ dokladu „Faktura prodejní/nákupní do tuzemska, s DPH“ a 

dobropis stejného typu, pokud je klient plátce DPH. 

 DUZP dokladu musí ležet v rozsahu platnosti příslušného Kódu přenesení z číselníku, přičemž 

pokud má Kód přenesení nastavený Limit, pak suma hodnot z dokladu těch položek, které mají 

nastavený nenulový limit musí být větší než limit nastavený na příslušném produktu na položce (v 

souladu s Nařízením vlády k novele zákona o DPH). 

 



V tisku faktury obsahující položku pro režim přenosu DPH je zobrazen automaticky text „Daň odvede 

zákazník“. Text lze změnit prostředictvím globálního parametru „Text na fakturu, která obsahuje alespoň 

jednu položku v režimu přenesení DPH.“. 

 

V položkách dokladu pro režim přenosu DPH je nastavena po uložení a potvrzení faktury sazba 0 % DPH 

a doplněn řádek přiznání DPH. Pro zaúčtování DPH na straně nákupu je z položek automaticky 

vypočtena výše DPH pro odpočet a povinnost v platné základní sazbě pro datum zdanitelného plnění 

uvedené na dokladu. 

0% sazba DPH zajišťuje také v případě proformy, že se z úhrady položek v režimu přenosu negeneruje 

daňový doklad. 

 

V položkách objednávky pro režim přenosu DPH je nastavena po uložení objednávky sazba  

0 % DPH a aktualizována částka s DPH za celou objednávku. 

 

Konverzní tabulka DPH pro položkový režim přenosu DPH byla automaticky doplněna o 3 nové řádky 

s nastavením výchozích účtů, které případně upravte na analytické účty dle potřeby. Řádky mají 

systémově uvedenu sazbu „-1%“, která je využívána pro specifická plnění řádků přiznání – sazbu 

neměňte. 

 

 
 

V případě dobropisu k položce, která byla v režimu přenosu DPH, je použit tento režim i pro 

dobropisovanou položku. 

 

Položkový režim přenosu DPH nelze využít pro sníženou sazbu DPH. 

 

Původní typy dokladu pro režim přenosu DPH v tuzemsku lze nadále využívat a nastavují režim vždy pro 

všechny položky bez ohledu na jejich nastavení: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



2. snížená sazba DPH 10% (CZ) 
 
Pro použití 2. snížené sazby byla zavedena celní sazba ZBOZI_DSS. Produkty s nastavenou celní sazbu 

ZBOZI_DSS je možné použít na dokladech v této 2. snížené sazbě. Aktuální (dočasná) platnost celní 

sazby je nastavena od 15.12.2014, aby bylo možné v předstihu na produkty nastavovat (takovýto produkt 

se ovšem nesmí dostat na fakturu roku 2014). V roce 2015 pak bude rozsah platnosti nastaven od 

1.1.2015.  

 

Pro novou hodnotu sazby pak je nutné nastavit (příp. revidovat) nastavení konverzní tabulky DPH 

(doplnit řádek a účet k zaúčtování). V případě doplnění konverzní tabulky proveďte po uložení změn 

vždy aktualizaci nových/změněných řádků: 

 
 

 
 



Verze 1.8.51.0 
Sklad – Inventura 
 

Možnost vygenerovat průběžnou sumarizační sestavu po produktech. Možnost pouze u neukončených 

inventur.  

  

 
 

Moduly – Potvrzování cen objednávek 
 

Možnost vybrat více manažerů. 
 

 
 



Verze 1.8.50.0 
 

Reklamace – koncový zákazník 
 

Zadání adresy, telefonu, emailu a datumu koncového zákazníka reklamace. Po zatržení checkboxu je 

povinné vyplnit všechny údaje kromě dovětku. Při ukládání reklamace proběhne kontrola 

 
 

Příznak „Koncový zákazník“ je možné si zapnout i do gridu reklamací. Adresa koncového zákazníka se 

použije pro tvorbu balíku k odběrateli, ke generování svozu, pro reklamační štítek a pro reporty 

Reklamaci IN, OUT a Potvrzení o ukončení reklamace. 

 
 
 
Objednávky prodejní 
 

Možnost posunutí uzavření  otevřených(kumulativní) objednávek na určitou hodinu pomocí pravidla 

„Hod. uzavření obj.“ . 

 

 
 



Doklady  
 

Možnost provést úhradu dokladu na valutovou pokladnu pomocí funkce „Uhradit hotově“ v kontextovém 

menu. 

 
 
Účetnictví – Účetní doklady 
 
Do modulu Účetních dokladů byla přidána záložka "Scanované dokumenty", umožňující připojit k 

účetnímu záznamu libovolný soubor. Pro zobrazení a práci se záložkou je nutno mít nastavenou možnost 

zápisu u práva "Účetnictví \ Scanované dokumenty". 

 

 
 
 
Moduly – Potvrzování cen objednávek 
 

Zobrazení ceny Z0 v modulu „Potvrzování cen objednávek“.   
 

 
 



Klienti – Seznam všech osob 
 

Zobrazení scoringového hodnocení a platebního indexu z Preventoru ze sídelní adresy.   
 

 
 



Verze 1.8.49.1 
 
Dodávky 
 

Nový sloupec “Datum předání přepravci” nad balíky. Možnost filtrování podle nového sloupce.   
 

 
 



Verze 1.8.49.0 
 
Fronta 
 
Nový sloupec „Skladová zás.”, který v případě nastavení minimální skladové zásoby na produktu je tento 

sloupec vyplněn. Pokud je vyplněn filtr sklad, pak je tento sloupec vyplněn pouze, pokud je vyplněna 

minimální skladová zásoba u některého skladu z této fronty. 

 

 
 
Filtry v modulu Statistika prodeje a nákupu 
 

Rozšíření velikosti polí s možností výběru více položek u filtru produktu, klientů a faktur.  

 

  
 



Produkty 
 
Při zapnuté kontrole na EAN je možno u jednotlivých produktů nekontrolovat. Funkčnost je dostupná na 

právo Produkty \ "Nekontrolovat EAN" - povolení příznaku. Sloupec je možno importovat pomocí 

importu produktu jako údaj „PRO_NOT_CHECKEAN“. 

 
 

 



Verze 1.8.48.1 
 

Klienti – Dodavatelé, odběratelé 
 

Do pohledů Seznam všech osob, Seznam všech adres přidán nový sloupec Kraj (dostupný přes změnu 

rozvržení gridu) 

 

 



Verze 1.8.48.0 
 
Objednávky prodejní 
 
Do prodejních objednávek přidána na pravé tlačítko myši volba „Import OPG“,  která po zadání 

importního souboru s hodnotami OPG, doplní tyto hodnoty na ty produkty, které jsou v položkách 

příslušné objednávky a zároveň v importním souboru. Po importu dostane uživatel info a tom, na které 

produkty bylo OPG naimportováno. 

 

 
 



Nový modul Import OPG 
 
Vytvořen nový modul Import OPG (v menu Moduly -> Importy -> Import OPG), který importuje na 

produkty uvedené ve zdrojovém dokumentu příslušné hodnoty OPG. Po načtení z importního souboru je 

možné zkontrolovat, co přesně se bude importovat (na produkt uvedený ve zdrojovém souboru, ale 

neexistujícím v Esycu je uživatel upozorněn infem ve sloupci „Produkt“) a poté stiskem tlačítka 

„Importovat“ lze provést samotný import. 

 

 
 
Nová záložka v produktech 
 
Do modulu produktů přidána záložka OPG s možností filtrace, pro zobrazení všech přiřazených OPG 

k danému produktu.  
 

 
 
Fronta produktů 
 

Opraveno vypínání selektivního módu při kopírování.  



Dodavatelé, Odběratelé 
 
Možnost zobrazit a importovat scoringového hodnocení z Preventoru(aplikace třetí strany). 
 

 
 
Výběr dokladů pro platby (zápočty). 
 
Možnost zobrazení poznámek z dokladů. 
 
 

 
 



Verze 1.8.47.0 
 
Scanované dokumenty a poznámky 
 
U typů připojených dokumentů je nová možnost zadat příznak „Adresář“ 

 
 

U těchto typů dokumentu se bude ukládat jen cesta k zadanému adresáři. 

 
 

 
 

 

 

Po zobrazení takto uloženého odkazu se zobrazí windows explorer s daným adresářem. 



 
 
Dodavatelé,Odběratelé – Marketingové informace/Věrnostní konto 
 
Možnost zadat interní poznámku k ručnímu přípisu bodů. 

 
 
 
 



Verze 1.8.46.0 
 
Marketing/Úkoly – hromadný úkol 
 
Označení úkolu jako hromadný. Možnost filtrování na tento stav. 

 
 

Hromadný – dist.seznam. 

Výběr z distribučních seznamů. Úkol se pak generuje na managery daných subjektů/adres. 

 
 

 

 



Hromadný – uživ.seznam. 

Výběr konkrétních uživatelů. 

 

 
 

Přes pravé tlačítko mysí se pak dají vygenerovat jednotlivé úkoly na vybrané uživatele/managery. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Produkty 
 
Možnost tisku produktových štítků. 

 

       
 



Verze 1.8.45.1 
 

Při volbě „Vrátit volnou zálohu“ nad proformou a zatržení možnosti „Vytvořit pouze příkaz k úhradě“ se 

již negeneruje platba, ale pouze platební příkaz. 

 

 
 

 



Verze 1.8.45.0 
 
SFN Číselníky – Tarify – Depozita tarifů  
 
Nový sloupec nezobrazovat na WWW . 

 

 
 



Konverzní tabulky – Evidence dohadů 
 
Rozšířena možnost pro určení účtu dle Typu korekce, u Evidence dohadů hlavní a Evidence dohadů 
protiúčet. 
 

 
 

 
 
 
Výroba – Výrobní příkazy 
 
Upravené políčko pro filtrování ID objednávky. Přidaný filtr pro Adresu. 

 

 
 



Výroba – Položky výrobních příkazů 
 
Přidaný filtr pro Adresu a datum vytvoření OD – DO. 
 

 

 
 
Systém – Číselníky – Produkty – Cenové hladiny 
 
Zobrazení a editace sloupců Právo,Vychozí hladina a Pouze pro čtení.  
 

 
 



Moduly – Sestavy a BI – Sestavy jednoduché 
 
Nová sestava “Nákup – průměrná dodací doba” pro nákupní objednávky.  
 
 

 
 
Maloprodej  
 
Povolení provést uhradu maloprodeje pomocí banky typu “Platba kartou“ .  
 
 



Dodací listy, Skladové přesuny – odskok na LP listy 
 
Přidáno tlačítko s možností odskoku na LP listy z označených dodacích listů – jen u Esyca s povolenou 
logistickou částí.  
Je-li zapnutý selektivní mod, tak je možno označit i více dodacích listů. Jinak se přechází na aktuální 
dodací list. 

 
 

 
 
Tento odskok byl implementovaný stejným způsobem i do modulu Skladové přesuny. 

 



Klienti – Seznam všech adres – rozšířený filtr 
 
Přidána možnost rozšířeného filtrování přes „Má e-mail“. Funguje i pro tlačítko „Vytvoř dist.sez.“ 
 

 



Verze 1.8.44.2 
 
Produkty – Cenový kalkulátor 
 
Ceny zobrazeny na počet desetinných míst podle nastavení podle produktu, pokud je použito více 
desetinných míst než 2.  
 

 
 
 
Přehled DPH KV k DPH – pro SK firmy 
 
Do reportu Přehled DPH KV k DPH  (SK) doplněno: 

- Možnost použití koeficientu pro modifikaci hodnoty odpočtu 
- Možnost smazání příp. vyexportování zvolené sestavy do xlsx 
- Možnost smazání předchozí verze sestavy stejného typu, pokud již v příslušném odbobí existuje 

 

 
 
 



 
Nové obchodní pravidla na fakturu – pro SK firmy 
 
Na fakturu přidána 2 obchodní pravidla:  

1. Krácení DPH pro KV – pokud je pravidlo nastaveno na Yes, násobí se hodnota odpočtu 
koeficientem zadaným při generování výkazu. 

2. Vstup do části KV DPH – pokud je nastaven element KV, vstoupí do kontrolního výkazu právě 
s tímto nastaveným elementem (ma přednost před standartním vstupem). 

 

 
 
Tiskový report přiznání k DPH  
 
Do B. oddílu v tiskovém reportu daňového přiznání se do pole Fyzická osoba oprávněná k podpisu nyní 
zobrazuje Jméno, Příjmení a Status oprávněné osoby z číselníku pro Firemní údaje pro státní vykazy. 

 



Sestavy Jednoduché 
 
Do reportu Obrátkovost skladu 3 přidány nové sloupce a filtry. 
 

 



Verze 1.8.43.0 
 
Výroba 
 
Úprava popisu odskoku do objednávek. Odskoky jsou pro „Svázané požadavky“. 
 

 
 

 
 
Kontakty  
 
Oprava exportu kontaktů – pokud je vybráno > 65 000 kontaktů rozdělení na více listů XLS (omezení 
formátu) 

 
 



Rozšířený status, obchodní pravidla, filtrace obch. pravidel 
 
Přidán rozšířený status „produkt NAY“ s kódem PN. Dále přidány obchodní pravidla NAY_PRO_NAME, 
AMOUNT_CARD, CARD_COUNT_LAYER, LAYER_COUNT_PALETTE, PRO_WEIGHT_NETTO. 
Pokud má produkt nastavený status PN, pak jsou při ukládání vyžadovány všechny tyto pravidla plus 
pravidlo PRO_WEIGHT. 
 
Přidána možnost rozšířené filtrace produktů podle nastaveného/nenastaveného obchodního pravidla. 
 

 
 
 



Evidence dohadů 
 
Přidána možnost párovat doklady s odlišným subjektem, subtypem či akcí (Moduly – Evidence dohadů – 
Vazby na doklady). Volné párování se povoluje pro jednotlivé cenové korekce v číselníku objednávek. 
 

 
 

 



Verze 1.8.42.0 
 
Státní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát) 
 
Pro výkaz zisků a ztrát a rozvahu (u CZ firem) byly provedeny změny a doplnění řádků dle platných 
ustanovení zákona pro rok 2013 a rok 2014. 
 
Produkty 
 
Přidána možnost zobrazení budoucnosti globálně nastavené fronty v parametru gpFutureQueueFix 
V gridu datový sloupec QUE_FUTURE_FIX 

 

 
 
 
 
 

Verze 1.8.41.0 
 
Marketingové kampaně 
 
Přidána možnost kopírování mark. Kampaně. 

 
 


