Hromadné příkazy k platbě
V případě, že budete používat elektronické bankovnictví je třeba nejprve v číselníku vlastních
bankovních účtů nastavit příslušný typ souboru a cesty kam se bude ukládat výstup z programu a
odkud se budou načítat bankovní výpisy.

Hromadný příkaz se může vytvářet na základě dat z došlých faktur nebo ze zadaných stálých plateb.

Hromadný příkaz z došlých faktur
V menu "Saldokonto dodavatelů", "Dotazy a tisky", "Příkaz k úhradě - vytvoření a tisk" zde vyvoláte
základní volbu pro vytváření příkazů.

Zde můžete provést nastavení před výběrem faktur do příkazu. Můžete omezit faktury podle
splatnosti a dalších kritérií (dodavatel, platební priorita, výška částky předpisu atd). Dále pokračujete
tlačítkem "Zobrazit závazky pro tvorbu příkazu".

Zobrazí se přehled faktur, které odpovídají Vašemu výběru. Pomocí tlačítka "Najdi fakturu" nebo
pomocí vyhledávání nad všemi sloupci přehledu (pravé tlačítko myši na nadpisu sloupce) najdete
fakturu, kterou chcete uhradit. Fakturu označíte - bude podbarvena a stisknete tlačítko
"Vyberte/zrušte fakturu k úhradě".

Zobrazí se dialog pro úhradu faktury s tím že k úhradě nabízí celou částku která zbývá k úhradě. Tuto
částku můžete změnit

Faktura označená k úhradě se podbarví a můžete označovat další faktury. V případě omylu stisknete
tlačítko "Vybrat ..." ještě jednou na faktuře a platba faktury se zruší. V případě, že máte proveden
celý výběr stiskněte tlačítko "Ukončit". Následuje sestava "Opis převodních příkazů" určená pro Vaši
vlastní evidenci.

Dále vlastní tištěný hromadný příkaz:

A na závěr se zobrazí dotaz pro pořadové číslo příkazu (je nutné zadat pouze v případě, že během
jednoho dne budete vystavovat více příkazů, jinak nechte 1) a systém vytvoří do zadaného umístění
soubor v požadované struktuře pro elektronické bankovnictví.

Hromadný příkaz na základě stálých plateb
V menu "Saldokonto dodavatelů", "Knihy saldokonta dodavatelů","Kniha trvalých příkazů",Stálé
platby" si můžete zadat opakující se platby.

Zápis podrobně:

Po zadání plateb je další postup v podstatě stejný jako u příkazu na základě došlých faktur. Pouze je
třeba zaškrtnout podle obrázku volbu stálé platby.

V seznamu závazků k platbě se objeví i stálé platby jak je naznačené na obrázku. Platbu vyberete
stejným způsobem jako fakturu, následují už zmíněné sestavy a export souboru pro bankovnictví.

V menu "Dotazy a tisky" je dále menu "Vystavené hromadné příkazy" kde jsou všechny příkazy
evidovány, zde lze příkaz opravit případně znovu vytvořit export do elektronického bankovnictví.

Poslední volba která se týká hromadných příkazů a je v menu "Dotazy a tisky" "Opis položek příkazů k
úhradě.

