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1. Čo je to LET.IS ? 
 
Naša platforma LET.IS je online aplikácia na tzv. cloude, ktorá je Vám k dispozícii z akéhokoľvek 
zariadenia pripojeného k internetu.  Je jedno či je to počítač, notebook, tablet alebo mobilný telefón. 
Vaše dáta tak zostávajú v bezpečí. 
Je to vnútropodnikový informačný systém, ktorého úlohou je zjednodušiť a sprehľadniť najčastejšie 
problémy a činnosti vo firme, ako je dochádzka zamestnancov, evidovanie dovoleniek, príjem 
objednávok, vystavovanie faktúr, zadávanie pripomienok, uzávierky registračnej pokladnice, správa 
zákazníkov, nahrávanie manuálov či smerníc  a mnoho iného. 
Vzhľad systému LET.IS si môžete doplniť o logo Vašej firmy, viete modifikovať jeho vzhľad nastavením 
Vašich pro firemných farieb aby ladili s Vašou firemnou kultúrou. Systém je flexibilný a ponúka 
množstvo nastavení aby ste si ho mohli prispôsobiť aj pre Vašu firmu. 
 



2. Kto a ako si môže vytvoriť konto ?
 
Na stránke http://WWW.LET.IS/  
by mal zakladať majiteľ, konateľ alebo šéf firmy prípadne ním poverená osoba, nakoľko tá bude mať 
v hierarchii systému konta danej firmy v
o vybavení reklamácie,  alebo vytvárať či mazať používateľov, teda zamestnanecké kontá.
Aplikácia je veľmi prehľadaná, skladá sa z
môžete vytvárať pre zamestnancov podľa potreby.
 

2.1 Postup bezplatnej registrácie
Na stránke http://www.let.is  kliknete na zelený štvorček registrácia
kde postupne zadáte názov konta, kontaktný email, telefón, prihlasovacie meno, 2x heslo (pre 
overenie) a Vaše celé meno. Názov konta bude slúžiť ako skratka na prihlásenie, napríklad konto s 
názvom "abc" bude prístupné cez 
jednoduché názvy kont. Prihlasovacie meno a heslo bude slúžiť na prihlásenie sa do systému a vaše 
celé meno sa bude zobrazovať po 
Vy. zadané údaje potvrdíte kliknutím na tlačid
Následne Vám automaticky behom pár sekúnd príde na zadaný email kontrolný kód. Ten opíšete 
alebo skopírujete do kolónky "Zadajte kód z emailu" a kliknete na tlačidlo Over údaje. Následne sa 
môžete prihlásiť na dokončenie registrácie kliknutím na
Zadáte názov konta, vaše prihlasovacie meno a heslo a prihlásite sa. Po prvom prihlásení je potrebné 
dokončiť registráciu zadaním údajov o firme/spoločnosti. Tie sú na rozdiel od registrácii napríklad na 
sociálnych sieťach potrebné preto, lebo LET.IS mimo iného pracuje s vystavovaním faktúr, evidenciou 
dochádzky či inými modulmi, ktoré vychádzajú z firemných údajov. Tieto údaje ale môžete 
kedykoľvek v nastaveniach zmeniť, tak sa nemusíte báť zadať ilustračné údaje na začiatok. Po
políčka sú len fakturačné údaje a IČO/DIČ.
následne sa môžete prihlásiť zadaním Vášho konta, prihlasovacieho mena a hesla.
 

3. Rozdelenie systému 
Celý systém pozostáva z dvoch častí a to 
odlíšené a ponúkajú rôzne možnosti.

3.1 Horná lišta 
Vľavo sa nachádza firemné logo. Pokiaľ nebolo nahraté, zobrazí sa predvolené logo LET.IS. V strede sa 
nachádza názov firmy a osoby, ktorá je práve prihlásená
nič. Vpravo sa nachádzajú 4 farebné štvorčeky:

 - zobrazí pomocníka pre aktuálnu podstránku. Možno ho vyvolať aj 
stlačením klávesy ESC. 

 - zobrazí sa neprihláseným a po klik

 - zobrazí sa prihláseným a slúži na rýchle odhlásenie sa zo systému

 - zobrazí sa prihláseným, ktorí majú prístup aj do administračného aj do zamestnaneckého 
rozhrania a slúži na rýchle prepínan
jedno ozubené koliesko pred názvom firmy vpravo

 - zobrazí sa neprihláseným a po kliknutí nás nasmeruje na stránku, kde sa dá zaregistrovať, teda 
vytvoriť si nové bezplatné konto 

2. Kto a ako si môže vytvoriť konto ? 

  si bezplatnou registráciou založíte nové konto pre Vašu firmu. Konto 
by mal zakladať majiteľ, konateľ alebo šéf firmy prípadne ním poverená osoba, nakoľko tá bude mať 

hierarchii systému konta danej firmy vždy najväčšie privilégia, keď napríklad bude rozhodovať 
vybavení reklamácie,  alebo vytvárať či mazať používateľov, teda zamestnanecké kontá.

Aplikácia je veľmi prehľadaná, skladá sa z takzvaného šéfovho konta a kontá pre zamestnancov ktoré 
ať pre zamestnancov podľa potreby. 

2.1 Postup bezplatnej registrácie 
kliknete na zelený štvorček registrácia (skratka: http://www.let.is/reg

adáte názov konta, kontaktný email, telefón, prihlasovacie meno, 2x heslo (pre 
overenie) a Vaše celé meno. Názov konta bude slúžiť ako skratka na prihlásenie, napríklad konto s 
názvom "abc" bude prístupné cez http://www.let.is/abc, preto odporúčame zadávať
jednoduché názvy kont. Prihlasovacie meno a heslo bude slúžiť na prihlásenie sa do systému a vaše 
celé meno sa bude zobrazovať po prihlásení hore v hlavičke, tj. budete vidieť že ste prihlásení práve 
Vy. zadané údaje potvrdíte kliknutím na tlačidlo Potvrď. 
Následne Vám automaticky behom pár sekúnd príde na zadaný email kontrolný kód. Ten opíšete 
alebo skopírujete do kolónky "Zadajte kód z emailu" a kliknete na tlačidlo Over údaje. Následne sa 
môžete prihlásiť na dokončenie registrácie kliknutím na ikonku kladky vpravo hore.
Zadáte názov konta, vaše prihlasovacie meno a heslo a prihlásite sa. Po prvom prihlásení je potrebné 
dokončiť registráciu zadaním údajov o firme/spoločnosti. Tie sú na rozdiel od registrácii napríklad na 

bné preto, lebo LET.IS mimo iného pracuje s vystavovaním faktúr, evidenciou 
dochádzky či inými modulmi, ktoré vychádzajú z firemných údajov. Tieto údaje ale môžete 
kedykoľvek v nastaveniach zmeniť, tak sa nemusíte báť zadať ilustračné údaje na začiatok. Po
políčka sú len fakturačné údaje a IČO/DIČ. Po vyplnení týchto údajov kliknete na ikonku kladky a 
následne sa môžete prihlásiť zadaním Vášho konta, prihlasovacieho mena a hesla.

Celý systém pozostáva z dvoch častí a to zamestnaneckého konta a konta pre šéfa
odlíšené a ponúkajú rôzne možnosti. 

Vľavo sa nachádza firemné logo. Pokiaľ nebolo nahraté, zobrazí sa predvolené logo LET.IS. V strede sa 
nachádza názov firmy a osoby, ktorá je práve prihlásená. Ak nie je nikto prihlásený, tak v strede nie je 
nič. Vpravo sa nachádzajú 4 farebné štvorčeky: 

zobrazí pomocníka pre aktuálnu podstránku. Možno ho vyvolať aj stlačením

zobrazí sa neprihláseným a po kliknutí nás nasmeruje na hlavnú stránku, kde sa dá prihlásiť.

zobrazí sa prihláseným a slúži na rýchle odhlásenie sa zo systému 

zobrazí sa prihláseným, ktorí majú prístup aj do administračného aj do zamestnaneckého 
rozhrania a slúži na rýchle prepínanie medzi tými rozhraniami. V prípade mobilnej verzie 
jedno ozubené koliesko pred názvom firmy vpravo. 

zobrazí sa neprihláseným a po kliknutí nás nasmeruje na stránku, kde sa dá zaregistrovať, teda 
 

si bezplatnou registráciou založíte nové konto pre Vašu firmu. Konto 
by mal zakladať majiteľ, konateľ alebo šéf firmy prípadne ním poverená osoba, nakoľko tá bude mať 

ždy najväčšie privilégia, keď napríklad bude rozhodovať 
vybavení reklamácie,  alebo vytvárať či mazať používateľov, teda zamestnanecké kontá. 

kontá pre zamestnancov ktoré 

http://www.let.is/reg), 
adáte názov konta, kontaktný email, telefón, prihlasovacie meno, 2x heslo (pre 

overenie) a Vaše celé meno. Názov konta bude slúžiť ako skratka na prihlásenie, napríklad konto s 
tp://www.let.is/abc, preto odporúčame zadávať krátke a 

jednoduché názvy kont. Prihlasovacie meno a heslo bude slúžiť na prihlásenie sa do systému a vaše 
hore v hlavičke, tj. budete vidieť že ste prihlásení práve 

Následne Vám automaticky behom pár sekúnd príde na zadaný email kontrolný kód. Ten opíšete 
alebo skopírujete do kolónky "Zadajte kód z emailu" a kliknete na tlačidlo Over údaje. Následne sa 

ikonku kladky vpravo hore. 
Zadáte názov konta, vaše prihlasovacie meno a heslo a prihlásite sa. Po prvom prihlásení je potrebné 
dokončiť registráciu zadaním údajov o firme/spoločnosti. Tie sú na rozdiel od registrácii napríklad na 

bné preto, lebo LET.IS mimo iného pracuje s vystavovaním faktúr, evidenciou 
dochádzky či inými modulmi, ktoré vychádzajú z firemných údajov. Tieto údaje ale môžete 
kedykoľvek v nastaveniach zmeniť, tak sa nemusíte báť zadať ilustračné údaje na začiatok. Povinné 

Po vyplnení týchto údajov kliknete na ikonku kladky a 
následne sa môžete prihlásiť zadaním Vášho konta, prihlasovacieho mena a hesla. 

konta pre šéfa. Obe sú vizuálne 

Vľavo sa nachádza firemné logo. Pokiaľ nebolo nahraté, zobrazí sa predvolené logo LET.IS. V strede sa 
. Ak nie je nikto prihlásený, tak v strede nie je 

stlačením klávesy F1 a zavrieť 

nutí nás nasmeruje na hlavnú stránku, kde sa dá prihlásiť. 

zobrazí sa prihláseným, ktorí majú prístup aj do administračného aj do zamestnaneckého 
mobilnej verzie je to iba 

zobrazí sa neprihláseným a po kliknutí nás nasmeruje na stránku, kde sa dá zaregistrovať, teda 



 - zobrazí sa prihláseným, ak sa nenachádzajú na hlavnej stránke zamestnaneckého alebo 
administračného rozhrania. Slúži na okamžité prepnutie na hlavnú úvodnú obrazovku oboch rozhraní. 
V mobilnom rozhraní sa nenachádza.

3.2 Spodná lišta 
Vľavo sa nachádza zmenšené log
Vpravo je sada ikon: 

 - zobrazí pravidlá ochrany osobných údajov

 - slúži na spojenie sa s nami v prípade akýchkoľvek otázok alebo nahlásenia chýb, zadanú 

správu/otázku odošlete po jej vyplnení kliknutím na 

 - má rovnakú funkciu ako rovnaký symbol 

 - firemný chat. Táto ikonka sa zobrazí iba ak je 
 
 

4. Zamestnanecké konto 
 
Zamestnanecké konto obsahuje štandardné moduly, potrebné na výkon svojej práce. Dovoľte aby 
sme Vám predstavili základné moduly 
vypínať podľa Vašich potrieb aby bol systém LET.IS nastavený Vám na mieru:
 

4.1 Profil 

Každý zamestnanec má svoj osobný profil kde je uvedené jeho meno a
kompetencie či iné osobnostné zručnosti a znalosti potrebné pre prácu. Zamestnanec si môže zmeniť 
svoje prístupové heslo, nahrať svoju fotografiu, umiestniť do profilu súkromnú či služobnú emailovú 
adresu a telefónne čísla, aby ho mohli ostatní kolegovia kontaktovať v
práce. Ani by ste neverili ako pomáha takáto identifikácia novým kolegom, začleniť sa medzi 
zamestnancov. Taktiež si tu môžu nahrať svoj podpis, ktorý sa štandardne použije pri vystavovaní 
faktúry, ktorú tak nie je po vytlačení nutné podpisov
 

4.2 Dochádzkový modul 

sa prihláseným, ak sa nenachádzajú na hlavnej stránke zamestnaneckého alebo 
administračného rozhrania. Slúži na okamžité prepnutie na hlavnú úvodnú obrazovku oboch rozhraní. 
V mobilnom rozhraní sa nenachádza. 

Vľavo sa nachádza zmenšené logo. 

zobrazí pravidlá ochrany osobných údajov 

slúži na spojenie sa s nami v prípade akýchkoľvek otázok alebo nahlásenia chýb, zadanú 

správu/otázku odošlete po jej vyplnení kliknutím na  

má rovnakú funkciu ako rovnaký symbol v hornej lište 

firemný chat. Táto ikonka sa zobrazí iba ak je tento modul povolený v nastaveniach

obsahuje štandardné moduly, potrebné na výkon svojej práce. Dovoľte aby 
sme Vám predstavili základné moduly a funkcie systému, ktoré si môžete ľubovoľne
vypínať podľa Vašich potrieb aby bol systém LET.IS nastavený Vám na mieru: 

 
Každý zamestnanec má svoj osobný profil kde je uvedené jeho meno a pracovná pozícia, 

nostné zručnosti a znalosti potrebné pre prácu. Zamestnanec si môže zmeniť 
svoje prístupové heslo, nahrať svoju fotografiu, umiestniť do profilu súkromnú či služobnú emailovú 

telefónne čísla, aby ho mohli ostatní kolegovia kontaktovať v prípade po
práce. Ani by ste neverili ako pomáha takáto identifikácia novým kolegom, začleniť sa medzi 

Taktiež si tu môžu nahrať svoj podpis, ktorý sa štandardne použije pri vystavovaní 
faktúry, ktorú tak nie je po vytlačení nutné podpisovať. Táto funkcionalita je samozrejme voliteľná.

 

sa prihláseným, ak sa nenachádzajú na hlavnej stránke zamestnaneckého alebo 
administračného rozhrania. Slúži na okamžité prepnutie na hlavnú úvodnú obrazovku oboch rozhraní. 

slúži na spojenie sa s nami v prípade akýchkoľvek otázok alebo nahlásenia chýb, zadanú 

povolený v nastaveniach 

obsahuje štandardné moduly, potrebné na výkon svojej práce. Dovoľte aby 
ľubovoľne zapínať alebo 

pracovná pozícia, 
nostné zručnosti a znalosti potrebné pre prácu. Zamestnanec si môže zmeniť 

svoje prístupové heslo, nahrať svoju fotografiu, umiestniť do profilu súkromnú či služobnú emailovú 
prípade potreby aj mimo 

práce. Ani by ste neverili ako pomáha takáto identifikácia novým kolegom, začleniť sa medzi 
Taktiež si tu môžu nahrať svoj podpis, ktorý sa štandardne použije pri vystavovaní 

ať. Táto funkcionalita je samozrejme voliteľná. 



Dochádzkový modul využije určite každá firma ktorá má zamestnancov, keď že už samotný Zákonník 
Práce ukladá povinnosť zamestnávateľa evidovať dochádzku zamestnancov. Vedúci pracovník 
zamestnancom pracovné smeny.  Zamestnanec sa každé ráno po príchode do práce prihlá
systému pod svojim heslom. Pokiaľ zamestnanec odchádza z
označujú príchod a odchod na obedňajšie a
fajčiarske prestávky. Systém presne eviduje dĺžky jednotlivých prestávok alebo prerušení práce, aby 
zamestnanci dodržiavali svoju pracovnú dobu a
kontroly systém kedykoľvek vytlačí ak
v práci dlhšie, systém mu zaráta aj prácu nadčas, tá samozrejme musí byť odôvodnená 
zamestnancom a uznaná nadriadeným. V
nastaviť tak aby upozornil jeho nadriadeného emailom alebo SMSkou. To je len malá časť užitočných 
funkcií, ktoré tento modul ponúka. 
aktivity kedy sa čomu venovali, čo si vie zamestnávateľ kedykoľvek skontrolovať. Stač
dochádzkovom module kliknú na tlačidlo "Denné reporty", z ktorého sa kedykoľvek môžu vrátiť späť.
 

4.3 Dovolenky a PN modul 

Prostredníctvom tohto modulu budú zamestnanci žiadať o
aj prehľad dovoleniek či práceneschopností, či boli schválené, zamietnuté alebo sa ešte čaká na 
rozhodnutie.  Zamestnávateľ môže schváliť dovolenku aj s iným dátumom ako zamestnanec 
požaduje. Tiež nahlasujú prípadnú neprítomnosť v
práceneschopnosť alebo návšteva lekára. 
 

4.4 Pracovný kalendár 

 Je užitočný kalendár, vhodný pre zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách. Nadriadený môže 
podriadenému zamestnancovi sledovať obsah kalendára, pridávať alebo mazať jeho úlohy, poznámky 
a komentáre týkajúce sa jeho pracovnej činnosti, pričom opačne to tak nefunguje. Pracovný kalendár 
je prepojený s užitočnými funkciami celého systému, zobrazujú sa tam napríklad aj nesplnené úlohy.
Umožňuje okrem vlastných poznámok nastavovať si aj pripomienky, ako ema
verzii aj SMSkové. 
 

Dochádzkový modul využije určite každá firma ktorá má zamestnancov, keď že už samotný Zákonník 
Práce ukladá povinnosť zamestnávateľa evidovať dochádzku zamestnancov. Vedúci pracovník 
zamestnancom pracovné smeny.  Zamestnanec sa každé ráno po príchode do práce prihlá

. Pokiaľ zamestnanec odchádza z práce, odhlási sa. Zamestnanci si 
odchod na obedňajšie a iné prestávky. Fajčiarom môžete povoliť napríklad 

prestávky. Systém presne eviduje dĺžky jednotlivých prestávok alebo prerušení práce, aby 
zamestnanci dodržiavali svoju pracovnú dobu a šéf ich mohol kedykoľvek skontrolovať. V
kontroly systém kedykoľvek vytlačí aktuálnu dochádzku zamestnancov. Pokiaľ zamestnanec ostane 

práci dlhšie, systém mu zaráta aj prácu nadčas, tá samozrejme musí byť odôvodnená 
uznaná nadriadeným. V prípade že zamestnanec mešká do práce, môžete systém 

l jeho nadriadeného emailom alebo SMSkou. To je len malá časť užitočných 
funkcií, ktoré tento modul ponúka.  Zamestnanci si môžu viesť aj denné reporty, teda zapisovať si 
aktivity kedy sa čomu venovali, čo si vie zamestnávateľ kedykoľvek skontrolovať. Stač
dochádzkovom module kliknú na tlačidlo "Denné reporty", z ktorého sa kedykoľvek môžu vrátiť späť.

 
Prostredníctvom tohto modulu budú zamestnanci žiadať o schválenie dovoleniek. Jednoducho uvidia 

áceneschopností, či boli schválené, zamietnuté alebo sa ešte čaká na 
Zamestnávateľ môže schváliť dovolenku aj s iným dátumom ako zamestnanec 

Tiež nahlasujú prípadnú neprítomnosť v práci, ako je ošetrenie člena rodiny, 
sť alebo návšteva lekára.  

 
Je užitočný kalendár, vhodný pre zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách. Nadriadený môže 

podriadenému zamestnancovi sledovať obsah kalendára, pridávať alebo mazať jeho úlohy, poznámky 
ýkajúce sa jeho pracovnej činnosti, pričom opačne to tak nefunguje. Pracovný kalendár 
užitočnými funkciami celého systému, zobrazujú sa tam napríklad aj nesplnené úlohy.

Umožňuje okrem vlastných poznámok nastavovať si aj pripomienky, ako emailové, tak v platenej 

Dochádzkový modul využije určite každá firma ktorá má zamestnancov, keď že už samotný Zákonník 
Práce ukladá povinnosť zamestnávateľa evidovať dochádzku zamestnancov. Vedúci pracovník pridelí 
zamestnancom pracovné smeny.  Zamestnanec sa každé ráno po príchode do práce prihlási do 

práce, odhlási sa. Zamestnanci si 
ôžete povoliť napríklad 

prestávky. Systém presne eviduje dĺžky jednotlivých prestávok alebo prerušení práce, aby 
šéf ich mohol kedykoľvek skontrolovať. V prípade 

tuálnu dochádzku zamestnancov. Pokiaľ zamestnanec ostane 
práci dlhšie, systém mu zaráta aj prácu nadčas, tá samozrejme musí byť odôvodnená 

prípade že zamestnanec mešká do práce, môžete systém 
l jeho nadriadeného emailom alebo SMSkou. To je len malá časť užitočných 

Zamestnanci si môžu viesť aj denné reporty, teda zapisovať si 
aktivity kedy sa čomu venovali, čo si vie zamestnávateľ kedykoľvek skontrolovať. Stačí ak v 
dochádzkovom module kliknú na tlačidlo "Denné reporty", z ktorého sa kedykoľvek môžu vrátiť späť. 

schválenie dovoleniek. Jednoducho uvidia 
áceneschopností, či boli schválené, zamietnuté alebo sa ešte čaká na 

Zamestnávateľ môže schváliť dovolenku aj s iným dátumom ako zamestnanec 
práci, ako je ošetrenie člena rodiny, 

Je užitočný kalendár, vhodný pre zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách. Nadriadený môže 
podriadenému zamestnancovi sledovať obsah kalendára, pridávať alebo mazať jeho úlohy, poznámky 

ýkajúce sa jeho pracovnej činnosti, pričom opačne to tak nefunguje. Pracovný kalendár 
užitočnými funkciami celého systému, zobrazujú sa tam napríklad aj nesplnené úlohy. 

ilové, tak v platenej 



4.5 Nástenka  a firemný chat

Sú to vnútropodnikové komunikačné kanály. Šéf firmy alebo vedúci pracovnej skupiny môže dôležité 
informácie, rýchlo a komfortne oznámiť všetkým zamestnancom, tým že ich zavesí na podn
nástenku. Tá sa rozsvieti v konte každého zamestnanca. Firemný chat
dole vpravo) je nápadné podobný tomu ktorý poznáte zo sociálnych sietí. Je to ďalší spôsob ako 
zjednodušiť vnútro firemnú komunikáciu medzi pracovníkmi v r
sociálne siete zakázané, túto alternatívu ale odporúčame povoliť.
červený krížik aj klávesom ESC, ak je otvorený. V prípade došlej neprečítanej správy budú bublinky 
vpravo dole blikať. 
 

4.6 Objednávky 

Systém pracuje so zákazkami, je mu jedno čo ponúkate. Akúkoľvek zákazku pridáte do systému cez 
kliknutie na tlačidlo „Nová objednávka
zákazník si objednáva upečenie svadobnej
kontaktné a fakturačné údaje (tie neskôr pomôžu pri vystavení faktúry) a
detailne  zákazku popíše, napríklad akú tortu zákazník chce, jej rozmer, veľkosť farbu, chuť či tvar. 
Po zadaní všetkých náležitostí do systému, objednávku kliknutím zapíše.  Po vyplnení tejto 
objednávky ju môžete otvoriť ako dokument PDF, prípadne ju vytlačiť ako doklad pre zákazníka. Po 
zapísaní, sa objednávka uloží do modulu „
zákaziek. V našom prípade, cukrár bude vedieť, že má piecť tortu podľa požiadaviek uvedených v 
objednávke. Keď ju upečie, zaškrtne že zákazka je hotová a
zákazky sa tiež eviduje v systéme a
tlač a podpis zákazníkom. Modul „
skôr na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi na základe ich objednávok. Môžete ho využívať napríklad 
na hodnotenie spokojnosti zákazníka s vybavením objednávky (spokojný/nespokojný/neutrál) a podľa 
toho vylepšovať procesy vo firme na základe spätnej väzby. Zadať si môžete aj emailovú či SMS (v 
platenej verzii) pripomienku ak chcete aby Vám systém pripomenul ni
objednávky, napr. ak treba zákazníkovi zavolať po nejakom čase.
Funguje to vo Vašej firme takto? Každý zamestnanec vie čo má robiť? Evidujete Vaše zákazky? Pokiaľ 
ste malá firma kde  predajca a výrobný pracovník, je jeden a ten istý člove
LET.IS nemôžete použiť. Pridelíte mu kompetencie obidvoch pozícií a
prehľad o stave zákaziek vo Vašej firme.
 

firemný chat 

 
Sú to vnútropodnikové komunikačné kanály. Šéf firmy alebo vedúci pracovnej skupiny môže dôležité 

komfortne oznámiť všetkým zamestnancom, tým že ich zavesí na podn
konte každého zamestnanca. Firemný chat (ikonka dvoch bublín úplne 

je nápadné podobný tomu ktorý poznáte zo sociálnych sietí. Je to ďalší spôsob ako 
zjednodušiť vnútro firemnú komunikáciu medzi pracovníkmi v rámci jednej firmy. Väčšina firiem má 
sociálne siete zakázané, túto alternatívu ale odporúčame povoliť. Zatvoriť sa dá okrem kliknutia na 

ESC, ak je otvorený. V prípade došlej neprečítanej správy budú bublinky 

Systém pracuje so zákazkami, je mu jedno čo ponúkate. Akúkoľvek zákazku pridáte do systému cez 
ová objednávka“. Aby sme mohli uviesť príklad, dajme tomu, že ste cukráreň a 

zákazník si objednáva upečenie svadobnej torty. Predajca vyplníte údaje o zákazníkovi, jeho 
fakturačné údaje (tie neskôr pomôžu pri vystavení faktúry) a predmet objednávky kde 

detailne  zákazku popíše, napríklad akú tortu zákazník chce, jej rozmer, veľkosť farbu, chuť či tvar. 
daní všetkých náležitostí do systému, objednávku kliknutím zapíše.  Po vyplnení tejto 

objednávky ju môžete otvoriť ako dokument PDF, prípadne ju vytlačiť ako doklad pre zákazníka. Po 
zapísaní, sa objednávka uloží do modulu „Objednávky“, je to vlastne zoznam nevyhotovených 

našom prípade, cukrár bude vedieť, že má piecť tortu podľa požiadaviek uvedených v 
ju upečie, zaškrtne že zákazka je hotová a pripravená na odovzdanie. Odovzdanie 

systéme a v prípade potreby systém LET.IS vygeneruje preberací protokol na 
Modul „Archív objednávok“ obsahuje aj uzavreté staršie objednávky a slúži 

skôr na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi na základe ich objednávok. Môžete ho využívať napríklad 
dnotenie spokojnosti zákazníka s vybavením objednávky (spokojný/nespokojný/neutrál) a podľa 

toho vylepšovať procesy vo firme na základe spätnej väzby. Zadať si môžete aj emailovú či SMS (v 
platenej verzii) pripomienku ak chcete aby Vám systém pripomenul niečo ohľadom danej 
objednávky, napr. ak treba zákazníkovi zavolať po nejakom čase. 
Funguje to vo Vašej firme takto? Každý zamestnanec vie čo má robiť? Evidujete Vaše zákazky? Pokiaľ 

výrobný pracovník, je jeden a ten istý človek, neznamená to že systém 
LET.IS nemôžete použiť. Pridelíte mu kompetencie obidvoch pozícií a budete mať tiež len jasný 

stave zákaziek vo Vašej firme. 

Sú to vnútropodnikové komunikačné kanály. Šéf firmy alebo vedúci pracovnej skupiny môže dôležité 
komfortne oznámiť všetkým zamestnancom, tým že ich zavesí na podnikovú 

(ikonka dvoch bublín úplne 
je nápadné podobný tomu ktorý poznáte zo sociálnych sietí. Je to ďalší spôsob ako 

ámci jednej firmy. Väčšina firiem má 
Zatvoriť sa dá okrem kliknutia na 

ESC, ak je otvorený. V prípade došlej neprečítanej správy budú bublinky 

 
Systém pracuje so zákazkami, je mu jedno čo ponúkate. Akúkoľvek zákazku pridáte do systému cez 

“. Aby sme mohli uviesť príklad, dajme tomu, že ste cukráreň a 
zákazníkovi, jeho 

predmet objednávky kde 
detailne  zákazku popíše, napríklad akú tortu zákazník chce, jej rozmer, veľkosť farbu, chuť či tvar.  

daní všetkých náležitostí do systému, objednávku kliknutím zapíše.  Po vyplnení tejto 
objednávky ju môžete otvoriť ako dokument PDF, prípadne ju vytlačiť ako doklad pre zákazníka. Po 

m nevyhotovených 
našom prípade, cukrár bude vedieť, že má piecť tortu podľa požiadaviek uvedených v 

pripravená na odovzdanie. Odovzdanie 
treby systém LET.IS vygeneruje preberací protokol na 

“ obsahuje aj uzavreté staršie objednávky a slúži 
skôr na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi na základe ich objednávok. Môžete ho využívať napríklad 

dnotenie spokojnosti zákazníka s vybavením objednávky (spokojný/nespokojný/neutrál) a podľa 
toho vylepšovať procesy vo firme na základe spätnej väzby. Zadať si môžete aj emailovú či SMS (v 

ečo ohľadom danej 

Funguje to vo Vašej firme takto? Každý zamestnanec vie čo má robiť? Evidujete Vaše zákazky? Pokiaľ 
k, neznamená to že systém 

budete mať tiež len jasný 



4.7 Zákazníci 

Vaši zákazníci živia Vašu firmu. Preto si myslíme, že pokiaľ nie
zákazníkov z ulice, je dôležité ich evidovať a
môžete zapísať do databázy manuálne cez tlačidlo 
prijímania novej objednávky, ak zaškrtne
evidencia, je dôležitá pre Vášho predajcu alebo obchodného zástupcu, môže tak kontaktovať 
existujúcich zákazníkov, zisťovať a
zákazníkovi môžete priraďovať viac adries, ktoré si pri vystavovaní objednávky či faktúry môžete 
zvlášť vyberať. Pridanie či úpravu adries zákazníkov môžete realizovať cez tlačidlo 
v module Zákazníci tak, že v riadku daného zákazníka kliknete na ikonku lupy pod 
tam ich môžete pridávať, mazať upravovať či aktivovať/deaktivovať. Deaktivované adresy Vám budú 
svietiť červenou guličkou a na rozdiel od aktívnych nebudú v ponuke pri vystavovaní novej 
objednávky či faktúry. Je to výhodné ak ju chcete len
zákazník ktorému sa pripomeniete, si u
komplexné funkcie na evidenciu Vašich zákazníkov.
 

4.8 Denná uzávierka 

Tento modul je určený pre tých, ktorý použí
zapíše do systému hotovostnú tržbu podľa uzávierky registračnej pokladnice,  reálny stav podľa stavu 
peňazí v kase za ktoré je zodpovedný. Systém vypočíta prípadne manko a
pracovníkovi prípadnú hmotnú zodpovednosť. Šéfovi alebo nadriadenému pracovníkovi, môže prísť 
email alebo SMS s výškou dennej tržby.
 

4.9 Fakturačný modul 

živia Vašu firmu. Preto si myslíme, že pokiaľ nie ste retailová firma ktorá prijíma 
ulice, je dôležité ich evidovať a tento modul je pre Vás ideálny.  Nových zákazníkov 

môžete zapísať do databázy manuálne cez tlačidlo Nový zákazník v module Zákazníci
prijímania novej objednávky, ak zaškrtnete možnosť zapísania zákazníka do zoznamu
evidencia, je dôležitá pre Vášho predajcu alebo obchodného zástupcu, môže tak kontaktovať 

zákazníkov, zisťovať a vyhodnocovať ich spokojnosť s Vašimi službami. 
ovať viac adries, ktoré si pri vystavovaní objednávky či faktúry môžete 

zvlášť vyberať. Pridanie či úpravu adries zákazníkov môžete realizovať cez tlačidlo 
tak, že v riadku daného zákazníka kliknete na ikonku lupy pod 

tam ich môžete pridávať, mazať upravovať či aktivovať/deaktivovať. Deaktivované adresy Vám budú 
svietiť červenou guličkou a na rozdiel od aktívnych nebudú v ponuke pri vystavovaní novej 
objednávky či faktúry. Je to výhodné ak ju chcete len dočasne skryť a nie zmazať natrvalo. 
zákazník ktorému sa pripomeniete, si u Vás možno zase niečo objedná. Tento modul Vám ponúka 
komplexné funkcie na evidenciu Vašich zákazníkov. 

 
Tento modul je určený pre tých, ktorý používajú registračné pokladnice. Zodpovedný pracovník večer 
zapíše do systému hotovostnú tržbu podľa uzávierky registračnej pokladnice,  reálny stav podľa stavu 

kase za ktoré je zodpovedný. Systém vypočíta prípadne manko a môže určiť zodpovednému 
ovníkovi prípadnú hmotnú zodpovednosť. Šéfovi alebo nadriadenému pracovníkovi, môže prísť 

výškou dennej tržby. 

 

 
vá firma ktorá prijíma 

Nových zákazníkov 
Zákazníci, alebo počas 

te možnosť zapísania zákazníka do zoznamu. Presná 
evidencia, je dôležitá pre Vášho predajcu alebo obchodného zástupcu, môže tak kontaktovať 

Vašimi službami. Jednému 
ovať viac adries, ktoré si pri vystavovaní objednávky či faktúry môžete 

zvlášť vyberať. Pridanie či úpravu adries zákazníkov môžete realizovať cez tlačidlo Prehľad zákazníkov 
tak, že v riadku daného zákazníka kliknete na ikonku lupy pod stĺpcom Adresy a 

tam ich môžete pridávať, mazať upravovať či aktivovať/deaktivovať. Deaktivované adresy Vám budú 
svietiť červenou guličkou a na rozdiel od aktívnych nebudú v ponuke pri vystavovaní novej 

dočasne skryť a nie zmazať natrvalo.  Spokojný 
Vás možno zase niečo objedná. Tento modul Vám ponúka 

vajú registračné pokladnice. Zodpovedný pracovník večer 
zapíše do systému hotovostnú tržbu podľa uzávierky registračnej pokladnice,  reálny stav podľa stavu 

môže určiť zodpovednému 
ovníkovi prípadnú hmotnú zodpovednosť. Šéfovi alebo nadriadenému pracovníkovi, môže prísť 

 



Existuje veľa rôznych fakturačných programov, ten náš je jednoduchý a
informačným systémom LET.IS, preto Vám ho môžeme len 
vystaviť faktúry aj automaticky k
a po ich úhrade automaticky generovať ostré faktúry. Vy sami určíte všetky nas
číslovania faktúr, splatnosti a podobne. Faktúry ostanú uložené a
alebo si ich môžete ukladať v PDF formáte do Vášho počítača. V
Váš odberateľ je po dobe splatnosti, vys
sme spomenuli iba najdôležitejšie funkcie.

4.9.1 Vystavenie novej faktúry 

Novú faktúru môžete vystavovať 
S novou objednávkou, ak ide o novú faktúru. Pri voľbe S novou objednávkou sa tie isté údaje, ktoré 
zadáte do objednávky, vložia aj do faktúry. Do objednávky ide naviac len veľké políčko "Popis 
objednávky", ktorým si môžete poznačiť detaily k faktúre, čoho sa týka, a ktoré neb
faktúre. teda len pre Vašu potrebu či pre zamestnancov do výroby, čo majú 
Takto vystavená objednávka bude zobrazená spolu s faktúrou v prehľade objednávok (modul
Objednávky). Ako zdroj zákazníka môžete zadať buď úplne no
ktorého uložíte do databázy pre ďalšie použitie alebo si môžete vybrať z už uložených zákazníkov v 
databáze (modul Zákazníci). Vystaviť môžete ako faktúru, tak aj predfaktúru, v prípade predfaktúry aj 
spresniť formu úhrady či dátum splatnosti. Položky môžete zadávať slovne alebo ak ich evidujete v 
sklade, tak pod stĺpcom "Zo skladu" kliknete na sivý kvačik, ktorý sa zmení na zelený a následne 
môžete vybrať zo zoznamu položiek, ktoré sú evidované v  sklade (pokiaľ existuj
položky prepneme opäť kliknutím na zelený kvačik, ktorý zosivie. V prípade skladových položiek sa tie 
automaticky odrátajú zo skladu v danom počte, ktorý zadáte.

4.9.2 Storná/dobropisy faktúr 
V prehľade faktúr je možné faktúry aj stornova
vystaví buď dobropis (ak išlo o faktúru) alebo storno (ak išlo o predfaktúru). Ak potrebujeme 
dobropisovať iba časť faktúry, tak najprv si vyberieme pôvodnú faktúru (Nová faktúra > K existujúcej 
objednávke > vyberieme ľubovoľnú objednávku > zvolíme typ Dobropis > opíšeme číslo faktúry /ak je 
správne, vypíše sa nám vedľa názov zákazníka/ a zadáme názvy položiek, ktoré dobropisujeme spolu 
so sumou, ktorú dobropisujeme). Takto vystavený dobropis sa nám pr
faktúra môže mať len jeden dobropis (či už na celú faktúru alebo čiastkový).
 
 

Existuje veľa rôznych fakturačných programov, ten náš je jednoduchý a hlavne prepojený s
čným systémom LET.IS, preto Vám ho môžeme len odporučiť. Fakturačný modul dokáže 

vystaviť faktúry aj automaticky k objednávkam zadaných cez systém LET.IS, vystavovať predfaktúry 
po ich úhrade automaticky generovať ostré faktúry. Vy sami určíte všetky nastavenia či už spôsob 

číslovania faktúr, splatnosti a podobne. Faktúry ostanú uložené a šifrované bezpečne na 
PDF formáte do Vášho počítača. V prípade, že systém zistí, že nejaký 

Váš odberateľ je po dobe splatnosti, vystaví mu upomienku, prípadne ju aj za Vás pošle emailom. A
sme spomenuli iba najdôležitejšie funkcie. 

 
Novú faktúru môžete vystavovať K existujúcej objednávke (ak potrebujete niečo dofakturovať) alebo 

ak ide o novú faktúru. Pri voľbe S novou objednávkou sa tie isté údaje, ktoré 
zadáte do objednávky, vložia aj do faktúry. Do objednávky ide naviac len veľké políčko "Popis 
objednávky", ktorým si môžete poznačiť detaily k faktúre, čoho sa týka, a ktoré neb
faktúre. teda len pre Vašu potrebu či pre zamestnancov do výroby, čo majú vyhotoviť
Takto vystavená objednávka bude zobrazená spolu s faktúrou v prehľade objednávok (modul

). Ako zdroj zákazníka môžete zadať buď úplne nového jednorazového
ktorého uložíte do databázy pre ďalšie použitie alebo si môžete vybrať z už uložených zákazníkov v 

). Vystaviť môžete ako faktúru, tak aj predfaktúru, v prípade predfaktúry aj 
ady či dátum splatnosti. Položky môžete zadávať slovne alebo ak ich evidujete v 

sklade, tak pod stĺpcom "Zo skladu" kliknete na sivý kvačik, ktorý sa zmení na zelený a následne 
môžete vybrať zo zoznamu položiek, ktoré sú evidované v  sklade (pokiaľ existujú). Na neskladové 
položky prepneme opäť kliknutím na zelený kvačik, ktorý zosivie. V prípade skladových položiek sa tie 
automaticky odrátajú zo skladu v danom počte, ktorý zadáte. 

V prehľade faktúr je možné faktúry aj stornovať kliknutím na červený krížik v ich riadku. Následne sa 
vystaví buď dobropis (ak išlo o faktúru) alebo storno (ak išlo o predfaktúru). Ak potrebujeme 
dobropisovať iba časť faktúry, tak najprv si vyberieme pôvodnú faktúru (Nová faktúra > K existujúcej 

návke > vyberieme ľubovoľnú objednávku > zvolíme typ Dobropis > opíšeme číslo faktúry /ak je 
správne, vypíše sa nám vedľa názov zákazníka/ a zadáme názvy položiek, ktoré dobropisujeme spolu 
so sumou, ktorú dobropisujeme). Takto vystavený dobropis sa nám priradí k danej faktúre. Každá 
faktúra môže mať len jeden dobropis (či už na celú faktúru alebo čiastkový). 

hlavne prepojený s celým 
. Fakturačný modul dokáže 

objednávkam zadaných cez systém LET.IS, vystavovať predfaktúry 
tavenia či už spôsob 

šifrované bezpečne na cloude, 
prípade, že systém zistí, že nejaký 

taví mu upomienku, prípadne ju aj za Vás pošle emailom. A to 

 
(ak potrebujete niečo dofakturovať) alebo 

ak ide o novú faktúru. Pri voľbe S novou objednávkou sa tie isté údaje, ktoré 
zadáte do objednávky, vložia aj do faktúry. Do objednávky ide naviac len veľké políčko "Popis 
objednávky", ktorým si môžete poznačiť detaily k faktúre, čoho sa týka, a ktoré nebudú uvedené vo 

vyhotoviť a podobne. 
Takto vystavená objednávka bude zobrazená spolu s faktúrou v prehľade objednávok (modul 

jednorazového, nového zákazníka 
ktorého uložíte do databázy pre ďalšie použitie alebo si môžete vybrať z už uložených zákazníkov v 

). Vystaviť môžete ako faktúru, tak aj predfaktúru, v prípade predfaktúry aj 
ady či dátum splatnosti. Položky môžete zadávať slovne alebo ak ich evidujete v 

sklade, tak pod stĺpcom "Zo skladu" kliknete na sivý kvačik, ktorý sa zmení na zelený a následne 
ú). Na neskladové 

položky prepneme opäť kliknutím na zelený kvačik, ktorý zosivie. V prípade skladových položiek sa tie 

ť kliknutím na červený krížik v ich riadku. Následne sa 
vystaví buď dobropis (ak išlo o faktúru) alebo storno (ak išlo o predfaktúru). Ak potrebujeme 
dobropisovať iba časť faktúry, tak najprv si vyberieme pôvodnú faktúru (Nová faktúra > K existujúcej 

návke > vyberieme ľubovoľnú objednávku > zvolíme typ Dobropis > opíšeme číslo faktúry /ak je 
správne, vypíše sa nám vedľa názov zákazníka/ a zadáme názvy položiek, ktoré dobropisujeme spolu 

iradí k danej faktúre. Každá 



4.10 Reklamačný modul 

V každej firme sa môže neúmyselne pritrafiť nejaký zlý škriatok, a
s tovarom alebo službou má zákonné právo riešiť ho formou reklamácie. Slovenská Obchodná 
Inšpekcia je prísna pri kontrolách zameraných na ochranu spotrebiteľov a
v nesprávnom reklamačnom konaní, prísne pokutuje. Každá firma je povinná viesť evidenciu 
o vybavovaní reklamácií.   Tento modul Vám pomôže evidovať reklamácie, od ich prijatia, cez 
vybavenie a odovzdanie zákazníkovi, a
náležitosti. Rozhodnutie o vybavení reklamácie, či už pôjde o
alebo zamietnutie vykonáva poverený pracovník. O
prípadne vystavuje všetky potrebné protokoly.  
Na prijatie reklamácie stačí kliknúť na tlačidlo "
ktorej sa reklamácia týka. V zozname sa nachádzajú všetky objednávky, ktoré nie sú v aktívnej 
reklamácii. V prípade, ak máte od rovnakého zákazníka viacero objednávok, môžete vychádzať z 
dátumu prijatia objednávky, ktorý bude pred názvom zákazníka. Vybratú o
kliknutím na tlačidlo "Zobraz reklamačné tlačivo". Následne si môžeme v PDF objednávkovom  tlačive 
skontrolovať, či ide o tú objednávku, ktorú potrebujeme. Potom iba vyplníme Popis závad a 
navrhované riešenie (tak ako to sťažujúci zákaz
zákazníka po vybavení reklamácie.
Po prijatí reklamácie v tlačidle "Prehľad reklamácii

reklamácie. Okrem pôvodnej objednávky v PDF (
možnosť pridávania posudkov (niečo ako hodnotenie prijímacieho technika, ktoré môže napomôcť 
rozhodovaniu reklamácii ak pri rozhodovaní rozhodujúci nevidí produkt a vychádza len zo
údajov či práve vizuálnemu posudku osoby, kto

potvrdenie či vyvrátenie -  ). Pokiaľ je reklamácia už rozhodnutá a zároveň z našej strany vybavená 

a uzavretá, potvrdíme ju kliknutím na 
 

4.11 Manuály 

Do tohto modulu môže zamestnávateľ nahrať  r
pracovný poriadok či rôzne manuály a návody na použitie vecí/produktov vo firme pre 
zamestnancov. 
 

 
každej firme sa môže neúmyselne pritrafiť nejaký zlý škriatok, a zákazník keď nie je spokojný 

zákonné právo riešiť ho formou reklamácie. Slovenská Obchodná 
Inšpekcia je prísna pri kontrolách zameraných na ochranu spotrebiteľov a porušenie zákona 

nesprávnom reklamačnom konaní, prísne pokutuje. Každá firma je povinná viesť evidenciu 
klamácií.   Tento modul Vám pomôže evidovať reklamácie, od ich prijatia, cez 

odovzdanie zákazníkovi, a upozorní Vás aby ste stihli všetky zákonné termíny a 
vybavení reklamácie, či už pôjde o výmenu tovaru, opravu, zľa

alebo zamietnutie vykonáva poverený pracovník. O vybavení systém informuje zákazníka emailom, 
prípadne vystavuje všetky potrebné protokoly.   
Na prijatie reklamácie stačí kliknúť na tlačidlo "Nová reklamácia" a zo zoznamu objednávok vybrať tú, 

orej sa reklamácia týka. V zozname sa nachádzajú všetky objednávky, ktoré nie sú v aktívnej 
reklamácii. V prípade, ak máte od rovnakého zákazníka viacero objednávok, môžete vychádzať z 
dátumu prijatia objednávky, ktorý bude pred názvom zákazníka. Vybratú objednávku potvrdíte 
kliknutím na tlačidlo "Zobraz reklamačné tlačivo". Následne si môžeme v PDF objednávkovom  tlačive 
skontrolovať, či ide o tú objednávku, ktorú potrebujeme. Potom iba vyplníme Popis závad a 
navrhované riešenie (tak ako to sťažujúci zákazník uvádza). Môžeme zvoliť aj spôsob kontaktovania 
zákazníka po vybavení reklamácie. 

Prehľad reklamácii" môžeme vidieť všetky nevybavené a neuzavreté 

reklamácie. Okrem pôvodnej objednávky v PDF (  ) tu vidíme aj reklamačné tlačivo (
možnosť pridávania posudkov (niečo ako hodnotenie prijímacieho technika, ktoré môže napomôcť 
rozhodovaniu reklamácii ak pri rozhodovaní rozhodujúci nevidí produkt a vychádza len zo
údajov či práve vizuálnemu posudku osoby, ktorá reklamáciu prijala, resp. otestovala chyby na ich 

). Pokiaľ je reklamácia už rozhodnutá a zároveň z našej strany vybavená 

a uzavretá, potvrdíme ju kliknutím na . 

  
Do tohto modulu môže zamestnávateľ nahrať  rôzne pracovné systémy, vnútropodnikové smernice, 
pracovný poriadok či rôzne manuály a návody na použitie vecí/produktov vo firme pre 

 
zákazník keď nie je spokojný 

zákonné právo riešiť ho formou reklamácie. Slovenská Obchodná 
porušenie zákona 

nesprávnom reklamačnom konaní, prísne pokutuje. Každá firma je povinná viesť evidenciu 
klamácií.   Tento modul Vám pomôže evidovať reklamácie, od ich prijatia, cez 

upozorní Vás aby ste stihli všetky zákonné termíny a 
výmenu tovaru, opravu, zľavu z ceny 

vybavení systém informuje zákazníka emailom, 

" a zo zoznamu objednávok vybrať tú, 
orej sa reklamácia týka. V zozname sa nachádzajú všetky objednávky, ktoré nie sú v aktívnej 

reklamácii. V prípade, ak máte od rovnakého zákazníka viacero objednávok, môžete vychádzať z 
bjednávku potvrdíte 

kliknutím na tlačidlo "Zobraz reklamačné tlačivo". Následne si môžeme v PDF objednávkovom  tlačive 
skontrolovať, či ide o tú objednávku, ktorú potrebujeme. Potom iba vyplníme Popis závad a 

ník uvádza). Môžeme zvoliť aj spôsob kontaktovania 

" môžeme vidieť všetky nevybavené a neuzavreté 

tlačivo (  ) ako aj 
možnosť pridávania posudkov (niečo ako hodnotenie prijímacieho technika, ktoré môže napomôcť 
rozhodovaniu reklamácii ak pri rozhodovaní rozhodujúci nevidí produkt a vychádza len zo zadaných 

rá reklamáciu prijala, resp. otestovala chyby na ich 

). Pokiaľ je reklamácia už rozhodnutá a zároveň z našej strany vybavená 

vnútropodnikové smernice, 
pracovný poriadok či rôzne manuály a návody na použitie vecí/produktov vo firme pre 



5. Konto pre šéfa 
Konto pre šéfa, alebo administračné rozhranie Vám umožní sledovať prehľady a všetky nedost
ktoré systém o Vašej firme eviduje. Prístup do administračného rozhrania, môžete dať aj Vami 
vybraným vedúcim zamestnancom, riaditeľom alebo ekonómke. Ľahko zistíte produktivitu 
prehľadom dnešných zákaziek, výšku a
rôznych grafov. Vždy po prihlásení Vám zobrazí, ktorý zamestnanec je prítomný v
sledovať jeho aktivitu. Z tohto konta nadriadený zamestnancom prideľuje pracovné smeny, schvaľuje 
dovolenky,   rozhoduje o reklamáciách či vy
Koncepčne je rozdelené na hornú a spodnú lištu (podobne ako v zamestnaneckom rozhraní)
ponuku s menu, kde prepínate medzi jednotlivými časťami systému 
dostupnej šírky obrazovky pribudne 
násteniek. 
 

5.1 Úvodná obrazovka 
Na úvodnej obrazovke sa zobrazujú najdôležitejšie nedostatky, informácie a upozornenia. Sú 
rozdelené na tri tabuľky. V prvej sú rôzne upozornenia na nedostatky
napraviť či skontrolovať. Napríklad neuzavreté objednávky, nerozhodnuté reklamácie, neschválené 
dovolenky, neprevzaté uzávierky, chýbajúce smeny zamestnancom, neprečítané nástenky či 
nedostatok služobnej hotovosti. Všetko si vi
objednávok, faktúr a uzávierok. Tretia tabuľka obsahuje zoznam prihlásených zamestnancov v práci a 
v prípade, že sú akurát na prestávke, zvýrazní to ikonkou pred menom zamestnanca. Ak je 
zamestnanec v práci dlhšie ako má určenú smenu, bude jeho meno svietiť červeným (či už sa zabudol 
odhlásiť alebo je na nadčase). 
 

5.2 Nastavenie systému alebo ZAČÍNAME
Systém si môžete prispôsobiť a nastaviť podľa potrieb v ponuke Nastavení, ktorú rozbalíte kliknutím v
ľavom menu na "Nastavenia". Nižšie nájdete popis jednotlivých častí v nastaveniach.

5.2.1 Firemné logo 
Tu si môžete nahrať Vaše vlastné logo, ktoré sa bude následne zobrazovať vo vašom konte vľavo hore 
a zároveň bude aj súčasťou vystavených faktúr a objed
pozadie, ako ho chcete mať zobrazené s pozadím lišty, záleží samozrejme od kvality loga. To môžete 
nahrať aj s priehľadným pozadím.
TIP: Pokiaľ sa nahraté logo hneď nezobrazuje, odporúčame stlačiť v prostredí pre
a F5. Táto klávesová skratka v niektorých prehliadačoch spôsobí  výmenu obrázkov uložených v 
pamäti prehliadača, čo sa zíde vtedy, ak Váš prehliadač zobrazuje neaktuálne obrázky.

5.2.2 Úvodná obrazovka 
Tu si nastavujete, aké informácie sa majú zobrazovať na vašej úvodnej obrazovke.

Stĺpec "Aktívne" znamená či sa daná informácia zobrazuje vždy (

hodnotu ( ) alebo vôbec ( ). Prepínate ich klikaním na daný symbol v riadku danej informácie.

Stĺpec "Počty" znamená, či bude zobrazená aj informácia po počte daného nedostatku (

( ). Tiež ju prepínate klikaním na daný symbol.
Stĺpec "Hranica" pri niektorých informáciách
oznamovať. Napr. pri nedostatku hotovosti 
mať služobnú hotovosť nižšiu ako 10
Pre zobrazenie výpisu prítomných sa počty nenastavujú, výpis sa dá iba zapnúť alebo vypnúť.

alebo administračné rozhranie Vám umožní sledovať prehľady a všetky nedost
Vašej firme eviduje. Prístup do administračného rozhrania, môžete dať aj Vami 

vybraným vedúcim zamestnancom, riaditeľom alebo ekonómke. Ľahko zistíte produktivitu 
prehľadom dnešných zákaziek, výšku a prehľad vystavených faktúr a tržby, prípadne sledovanie 
rôznych grafov. Vždy po prihlásení Vám zobrazí, ktorý zamestnanec je prítomný v

tohto konta nadriadený zamestnancom prideľuje pracovné smeny, schvaľuje 
reklamáciách či vytvára a ruší zamestnanecké kontá. 

Koncepčne je rozdelené na hornú a spodnú lištu (podobne ako v zamestnaneckom rozhraní)
ponuku s menu, kde prepínate medzi jednotlivými časťami systému a hlavnú obrazovku. V prípade 
dostupnej šírky obrazovky pribudne aj pravý blok obsahujúci poznámky, kalendár a rýchle posielanie 

Na úvodnej obrazovke sa zobrazujú najdôležitejšie nedostatky, informácie a upozornenia. Sú 
rozdelené na tri tabuľky. V prvej sú rôzne upozornenia na nedostatky aj s odkazom, kde ich možno 
napraviť či skontrolovať. Napríklad neuzavreté objednávky, nerozhodnuté reklamácie, neschválené 
dovolenky, neprevzaté uzávierky, chýbajúce smeny zamestnancom, neprečítané nástenky či 
nedostatok služobnej hotovosti. Všetko si viete prispôsobiť. V druhej tabuľke sa zobrazujú obraty z 
objednávok, faktúr a uzávierok. Tretia tabuľka obsahuje zoznam prihlásených zamestnancov v práci a 
v prípade, že sú akurát na prestávke, zvýrazní to ikonkou pred menom zamestnanca. Ak je 

práci dlhšie ako má určenú smenu, bude jeho meno svietiť červeným (či už sa zabudol 

systému alebo ZAČÍNAME 
Systém si môžete prispôsobiť a nastaviť podľa potrieb v ponuke Nastavení, ktorú rozbalíte kliknutím v
ľavom menu na "Nastavenia". Nižšie nájdete popis jednotlivých častí v nastaveniach.

Tu si môžete nahrať Vaše vlastné logo, ktoré sa bude následne zobrazovať vo vašom konte vľavo hore 
a zároveň bude aj súčasťou vystavených faktúr a objednávok. Systém dokáže z loga odstrániť biele 
pozadie, ako ho chcete mať zobrazené s pozadím lišty, záleží samozrejme od kvality loga. To môžete 
nahrať aj s priehľadným pozadím. 
TIP: Pokiaľ sa nahraté logo hneď nezobrazuje, odporúčame stlačiť v prostredí pre
a F5. Táto klávesová skratka v niektorých prehliadačoch spôsobí  výmenu obrázkov uložených v 
pamäti prehliadača, čo sa zíde vtedy, ak Váš prehliadač zobrazuje neaktuálne obrázky.

e sa majú zobrazovať na vašej úvodnej obrazovke.

Stĺpec "Aktívne" znamená či sa daná informácia zobrazuje vždy ( ), iba keď obsahuje nejakú 

). Prepínate ich klikaním na daný symbol v riadku danej informácie.

, či bude zobrazená aj informácia po počte daného nedostatku (

). Tiež ju prepínate klikaním na daný symbol. 
informáciách nastavuje hranicu, nad ktorú sa má informácia 

oznamovať. Napr. pri nedostatku hotovosti zadaná hranica 10 bude znamenať, že ak užívateľ bude 
mať služobnú hotovosť nižšiu ako 10€, bude to systém považovať za nedostatok a oznámi to.
Pre zobrazenie výpisu prítomných sa počty nenastavujú, výpis sa dá iba zapnúť alebo vypnúť.

alebo administračné rozhranie Vám umožní sledovať prehľady a všetky nedostatky 
Vašej firme eviduje. Prístup do administračného rozhrania, môžete dať aj Vami 

vybraným vedúcim zamestnancom, riaditeľom alebo ekonómke. Ľahko zistíte produktivitu 
prípadne sledovanie 

rôznych grafov. Vždy po prihlásení Vám zobrazí, ktorý zamestnanec je prítomný v práci a môžete 
tohto konta nadriadený zamestnancom prideľuje pracovné smeny, schvaľuje 

Koncepčne je rozdelené na hornú a spodnú lištu (podobne ako v zamestnaneckom rozhraní), ľavú 
a hlavnú obrazovku. V prípade 

aj pravý blok obsahujúci poznámky, kalendár a rýchle posielanie 

Na úvodnej obrazovke sa zobrazujú najdôležitejšie nedostatky, informácie a upozornenia. Sú 
aj s odkazom, kde ich možno 

napraviť či skontrolovať. Napríklad neuzavreté objednávky, nerozhodnuté reklamácie, neschválené 
dovolenky, neprevzaté uzávierky, chýbajúce smeny zamestnancom, neprečítané nástenky či 

ete prispôsobiť. V druhej tabuľke sa zobrazujú obraty z 
objednávok, faktúr a uzávierok. Tretia tabuľka obsahuje zoznam prihlásených zamestnancov v práci a 
v prípade, že sú akurát na prestávke, zvýrazní to ikonkou pred menom zamestnanca. Ak je 

práci dlhšie ako má určenú smenu, bude jeho meno svietiť červeným (či už sa zabudol 

Systém si môžete prispôsobiť a nastaviť podľa potrieb v ponuke Nastavení, ktorú rozbalíte kliknutím v 
ľavom menu na "Nastavenia". Nižšie nájdete popis jednotlivých častí v nastaveniach. 

Tu si môžete nahrať Vaše vlastné logo, ktoré sa bude následne zobrazovať vo vašom konte vľavo hore 
návok. Systém dokáže z loga odstrániť biele 

pozadie, ako ho chcete mať zobrazené s pozadím lišty, záleží samozrejme od kvality loga. To môžete 

TIP: Pokiaľ sa nahraté logo hneď nezobrazuje, odporúčame stlačiť v prostredí prehliadača skratku Ctrl 
a F5. Táto klávesová skratka v niektorých prehliadačoch spôsobí  výmenu obrázkov uložených v 
pamäti prehliadača, čo sa zíde vtedy, ak Váš prehliadač zobrazuje neaktuálne obrázky. 

e sa majú zobrazovať na vašej úvodnej obrazovke. 

), iba keď obsahuje nejakú 

). Prepínate ich klikaním na daný symbol v riadku danej informácie. 

, či bude zobrazená aj informácia po počte daného nedostatku ( ) alebo nie 

nastavuje hranicu, nad ktorú sa má informácia 
zadaná hranica 10 bude znamenať, že ak užívateľ bude 

žovať za nedostatok a oznámi to. 
Pre zobrazenie výpisu prítomných sa počty nenastavujú, výpis sa dá iba zapnúť alebo vypnúť. 



5.2.3 Farebná schéma 
Tu si nastavujete farebnú schému obrazovky. Vami požadovaný schému aktivujete kliknutím na 

symbol  v riadku danej farby. Aktívna farebná schéma má v riadku symbol 
schéma je pod stĺpcom "Vlastná". Pod stĺpcom "Zamestnanci" aktivujete farebn
nemajú prístup do nastavení a teda nemôžu si nastaviť vlastný farebný štýl. Môžete tak 
zamestnancom prideliť jednotnú farebnú schému.

5.2.4 Predvolené smeny 
V tejto časti si môžete nadefinovať smeny, ktoré budete svojim zamestnancom čas
pádom nebudete musieť pri zadávaní smeny zamestnancom zadávať časy začiatku/konca smeny pre 
jednotlivé dni, iba vyberiete prednastavenú smenu zo zoznamu podľa názvu.  Zadané smeny môžete 

upravovať cez alebo odstrániť pomocou 

5.2.5 Reklamácie 
Ak plánujete využívať reklamačný modul, môžete si v tejto časti nastaviť vlastný text tzv. 
"reklamačných podmienok", ktorý sa bude zobrazovať dole na konci každého reklamačného 
formulára (vyplneného aj uzavretého). Takisto môžete v tejto časti nas
hociktorý zamestnanec, či si zamestynanci reklamáciu na riešenie vyberú alebo či im reklamácie 
prideľuje nadriadený pracovník s prístupom do nastavení  (časť Reklamácie 

5.2.6 Konto 
V tejto časti nájdete ponuku modulov, ktoré môžete úplne deaktivovať alebo aktivovať. Po registrácii 

sú štandardne všetky bezplatné moduly aktívne. 

(modul je aktívny) resp. na symbol 
modulov, ktoré môžu priebežne pribúdať a aktivujú sa na žiadosť zákazníka. cena je individuálna 
podľa náročnosti zásahu (napr. SMS modul môže byť s využitím SMS brány u zákazníka, alebo u nás a 
podobne). 
Samozrejme vieme Vám doprogramovať aj iné moduly a f
Stačí nás kontaktovať a pripravíme Vám riešenie na mieru.

5.2.7 Výpis výsledkov 
Tu si nastavujete ako sa má správať systém pri zobrazovaní výsledkov, ktoré si vyberáte pomocou 
filtrov (ako dátum, meno, text atď.). na
Je to vhodné ak napríklad potrebujete hneď po zobrazení časti objednávok mať vypísané napríklad 
všetky tohtoročné a nepotrebujete to stále potvrdzovať tlačidlom načítania. Vtedy si môžete vybrať 
možnosť trvalého zapamätania výsledkov (nastavenie platí pre konkrétny PC). Ak vo filtri dátumu 
zadáte aktuálny dátum (napr. kolónka "Do") a máte aktívne trvalé zapamätanie si výsledkov, tak ten 
dátum sa automaticky zvyšuje každým dňom na aktuálny deň, tak si môžete zobrazovať r
výsledkov napr. od 1.1. aktuálneho roku po dnes.

5.2.8 Zobrazenie PDF 
Tu nastavujete akým spôsobom sa Vám budú zobrazovať dokumenty, ktoré systém generuje 
(objednávky, faktúry, reklamácie, dovolenkové lístky, prehľad dochádzok atď.)
V prípade voľby PDF (predvolená 
otvoriť v ľubovoľnom programe podporujúcim PDF dokumenty.
Voľba HTML zobrazí dokument priamo v prehliadači ako webovú stránku (vhodné riešenie ak máte 
problémy s prehliadaním PDF) 
Voľba JPG zobrazí dokument ako 
dokumenty) keď máte napríklad problémy s prezeraním PDF dokumentov, no na rozdiel od PDF je 
často nižšia kvalita a rozmazanejší text.

Tu si nastavujete farebnú schému obrazovky. Vami požadovaný schému aktivujete kliknutím na 

v riadku danej farby. Aktívna farebná schéma má v riadku symbol . Vaša farebná 
schéma je pod stĺpcom "Vlastná". Pod stĺpcom "Zamestnanci" aktivujete farebnú schému tým, ktorí 
nemajú prístup do nastavení a teda nemôžu si nastaviť vlastný farebný štýl. Môžete tak 
zamestnancom prideliť jednotnú farebnú schému. 

V tejto časti si môžete nadefinovať smeny, ktoré budete svojim zamestnancom čas
pádom nebudete musieť pri zadávaní smeny zamestnancom zadávať časy začiatku/konca smeny pre 
jednotlivé dni, iba vyberiete prednastavenú smenu zo zoznamu podľa názvu.  Zadané smeny môžete 

alebo odstrániť pomocou . 

Ak plánujete využívať reklamačný modul, môžete si v tejto časti nastaviť vlastný text tzv. 
"reklamačných podmienok", ktorý sa bude zobrazovať dole na konci každého reklamačného 
formulára (vyplneného aj uzavretého). Takisto môžete v tejto časti nastaviť, či reklamácie môže riešiť 
hociktorý zamestnanec, či si zamestynanci reklamáciu na riešenie vyberú alebo či im reklamácie 
prideľuje nadriadený pracovník s prístupom do nastavení  (časť Reklamácie - Prideľovanie)

ku modulov, ktoré môžete úplne deaktivovať alebo aktivovať. Po registrácii 

sú štandardne všetky bezplatné moduly aktívne.  Zapínate/vypínate ich kliknutím na symbol 

(modul je aktívny) resp. na symbol  (modul je neaktívny). Nájdete tu aj ponuku platených 
modulov, ktoré môžu priebežne pribúdať a aktivujú sa na žiadosť zákazníka. cena je individuálna 
podľa náročnosti zásahu (napr. SMS modul môže byť s využitím SMS brány u zákazníka, alebo u nás a 

Samozrejme vieme Vám doprogramovať aj iné moduly a funkcie, ktoré nie sú uvedené v zozname. 
Stačí nás kontaktovať a pripravíme Vám riešenie na mieru. 

Tu si nastavujete ako sa má správať systém pri zobrazovaní výsledkov, ktoré si vyberáte pomocou 
filtrov (ako dátum, meno, text atď.). napríklad prehľad faktúr či objednávok. 
Je to vhodné ak napríklad potrebujete hneď po zobrazení časti objednávok mať vypísané napríklad 
všetky tohtoročné a nepotrebujete to stále potvrdzovať tlačidlom načítania. Vtedy si môžete vybrať 

tania výsledkov (nastavenie platí pre konkrétny PC). Ak vo filtri dátumu 
zadáte aktuálny dátum (napr. kolónka "Do") a máte aktívne trvalé zapamätanie si výsledkov, tak ten 
dátum sa automaticky zvyšuje každým dňom na aktuálny deň, tak si môžete zobrazovať r
výsledkov napr. od 1.1. aktuálneho roku po dnes. 

Tu nastavujete akým spôsobom sa Vám budú zobrazovať dokumenty, ktoré systém generuje 
(objednávky, faktúry, reklamácie, dovolenkové lístky, prehľad dochádzok atď.). 
V prípade voľby PDF (predvolená odporúčaná možnosť) sa vygeneruje PDF dokument, ktorý je možné 
otvoriť v ľubovoľnom programe podporujúcim PDF dokumenty.  
Voľba HTML zobrazí dokument priamo v prehliadači ako webovú stránku (vhodné riešenie ak máte 

Voľba JPG zobrazí dokument ako bežný obrázok. Takto si ho môžete aj uložiť do PC (podobne ako PDF 
dokumenty) keď máte napríklad problémy s prezeraním PDF dokumentov, no na rozdiel od PDF je 
často nižšia kvalita a rozmazanejší text. 

Tu si nastavujete farebnú schému obrazovky. Vami požadovaný schému aktivujete kliknutím na 

. Vaša farebná 
ú schému tým, ktorí 

nemajú prístup do nastavení a teda nemôžu si nastaviť vlastný farebný štýl. Môžete tak 

V tejto časti si môžete nadefinovať smeny, ktoré budete svojim zamestnancom často priraďovať. Tým 
pádom nebudete musieť pri zadávaní smeny zamestnancom zadávať časy začiatku/konca smeny pre 
jednotlivé dni, iba vyberiete prednastavenú smenu zo zoznamu podľa názvu.  Zadané smeny môžete 

Ak plánujete využívať reklamačný modul, môžete si v tejto časti nastaviť vlastný text tzv. 
"reklamačných podmienok", ktorý sa bude zobrazovať dole na konci každého reklamačného 

taviť, či reklamácie môže riešiť 
hociktorý zamestnanec, či si zamestynanci reklamáciu na riešenie vyberú alebo či im reklamácie 

Prideľovanie) 

ku modulov, ktoré môžete úplne deaktivovať alebo aktivovať. Po registrácii 

Zapínate/vypínate ich kliknutím na symbol 

Nájdete tu aj ponuku platených 
modulov, ktoré môžu priebežne pribúdať a aktivujú sa na žiadosť zákazníka. cena je individuálna 
podľa náročnosti zásahu (napr. SMS modul môže byť s využitím SMS brány u zákazníka, alebo u nás a 

unkcie, ktoré nie sú uvedené v zozname. 

Tu si nastavujete ako sa má správať systém pri zobrazovaní výsledkov, ktoré si vyberáte pomocou 

Je to vhodné ak napríklad potrebujete hneď po zobrazení časti objednávok mať vypísané napríklad 
všetky tohtoročné a nepotrebujete to stále potvrdzovať tlačidlom načítania. Vtedy si môžete vybrať 

tania výsledkov (nastavenie platí pre konkrétny PC). Ak vo filtri dátumu 
zadáte aktuálny dátum (napr. kolónka "Do") a máte aktívne trvalé zapamätanie si výsledkov, tak ten 
dátum sa automaticky zvyšuje každým dňom na aktuálny deň, tak si môžete zobrazovať rozsah 

Tu nastavujete akým spôsobom sa Vám budú zobrazovať dokumenty, ktoré systém generuje 

možnosť) sa vygeneruje PDF dokument, ktorý je možné 

Voľba HTML zobrazí dokument priamo v prehliadači ako webovú stránku (vhodné riešenie ak máte 

. Takto si ho môžete aj uložiť do PC (podobne ako PDF 
dokumenty) keď máte napríklad problémy s prezeraním PDF dokumentov, no na rozdiel od PDF je 



5.2.9 Faktúry 
V tejto časti nastavujete správu výpisu a zadávania faktúr. Môžete tu nastaviť či zadávané sumy budú 
základom (a systém dopočíta sumu s DPH) alebo naopak, zadávané sumy budú konečné (a systém 
vypočíta základ + DPH). 
Môžete aj aktivovať možnosť potvrdzovania faktúr, keď chcete mať prehľad nad tým, či sumu za danú 
faktúru ste aj prijali (napr. kontrolou internetbankingu), čo je vhodné v prípade faktúr na dobierku. 
Takisto môžete aktivovať, či v prehľade faktúr na konci zoznamu sa zobrazí súhrn položiek zo 
všetkých faktúr v zozname alebo nie (akýsi rýchly prehľad čo faktúry obsahujú)  alebo aj výpis 
celkových súčtov hodnôt vo faktúrach (koľko dobierok, prevodov atď). 
Takisto môžete nastaviť kedy a kým môže byť raz vystavená faktúra či predfaktúra upravovateľná 
(napr. v prípade preklepu pri jej zadaní) alebo nemenná od vystavenia. 

5.2.10 Avíza 
V tejto časti nastavujete posielanie avíz na rôzne zmeny v systéme. Avíza môžu chodiť zamestnancom 
ako aj zákazníkom. Avíza sú v bezplatnej verzii emailovou formou. V prípade zamestnanca sa použije 
email, ktorý má zadaný v profile a v prípade zákazníka email, ktorý mu bol zadaný v objednávke (v 
prípade faktúr tiež, keďže faktúry sú viazané na objednávku). 
Samostatnou skupinou je pripomínanie neuhradených predfaktúr, kedy systém podľa nastavenej 
periódy upozorňuje zákazníka že evidujeme od neho neuhradenú predfaktúru (až do doby, kedy v 
systéme jeho predfaktúru neoznačíme za uhradenú, čím sa automaticky vygeneruje z nej daňový 
doklad). To sa netýka faktúr so splatnosťou, iba predfaktúr ako nedaňových dokladov. Email 
odosielateľa sa zadáva na osobu, ktorú môže zákazník kontaktovať ak by mal k danému avízu otázky 
(napr. by si naň nespomínal alebo sa mu dačo nezdalo). 
SMS avíza sú v platenej verzii, pre ich aktiváciu nás kontaktujte (je nutné individuálne nastaviť SMS 
bránu, cena je teda rôzna podľa náročnosti nastavenia) 

5.2.11 IP kontrola prihlásenia 
V tejto časti môžete aktivovať obmedzenie prístupu na vybrané IP adresy resp. rozsah adries. Túto 
možnosť odporúčame iba technicky znalým užívateľom, lebo v prípade chybne zadanej hodnoty si 
môžete úplne zablokovať prístup do konta (na požiadanie cez kontaktný formulár odblokujeme, je 
nutné ale pre overenie napísať z emailovej adresy, ktorým ste si registrovali konto). 

5.2.12 Jazyk & mena 
V tejto časti si môžete prepnúť jazykové rozhranie z dostupných možností. Predvolenou možnosťou 
je slovenčina. 

5.3 Poznámky a kalendár 
V meno v ľavej časti pod Informácie kliknete na Poznámky. Je to to isté, či vidíte na širokouhlých 
obrazovkách v pravej časti, ak to dovoľuje rozlíšenie a priestor obrazovky. 
V časti Poznámky si môžete poznačiť čokoľvek, čo chcete aby Vám tam svietilo. Zmeny sa ukladajú 
automaticky, nie je potrebné ich potvrdzovať. 
Kalendár je podobný ako v používateľskom rozhraní, akurát tu je možné prepnúť aj jna zobrazenie 
kalendára iných užívateľov. takto môže napríklad nadriadený pracovník kontrolovať úlohy či 
pripomienky v kalendároch jednotlivých pracovníkov. 
Na konci je posielanie násteniek. Toto rozhranie slúži na rýchle rozposlanie informácii všetkým 
používateľom (napr. informácia o porade) alebo konkrétnemu používateľovi. Stav násteniek (poslania 
či prečítania) je možné kontrolovať v časti Zamestnanci - Nástenky. 

5.4 Objednávky 
V tejto časti môžete zadať novú objednávku. Rozhranie na prijatie objednávky je rovnaké ako pre 
používateľa (bod 4.6). 
V časti Prehľad objednávok si môžete pomocou filtra času, stavu objednávky, používateľa 
prijímajúceho objednávku, hodnoty objednávky či zákazníka zobraziť aktuálne aj archívne uzavreté 



objednávky. Pri hľadaní pomocou mena zákazníka stačí zadať len časť názvu, systém nájde všetky 
objednávky, ktoré zadaný reťazec v mene či adrese zákazníka obsahujú. Ak k objednávke boli 
vystavené faktúry, zobrazia sa tiež pod stĺpcom faktúra.
V časti Žiadosť o tovar vidíte prehľad
žiadosť už neaktuálna alebo vybavená, môžete ju jednoducho zo zoznamu odstrániť červeným 
krížikom. Toto rozhranie slúži na nahlasovanie informácii čo chýba a
kancelársky papier, tonery do tlačiarne a podobne.
V časti Sklad tovaru môžete evidovať rôzny tovar a položky vo firme. Systém eviduje pri každom 
pohybe kto pridal/ubral, koľko kusov, presný dátum a čas zmeny a smer pohybu (pri
ubratie). Ku každému pohybu je možné zadať nepovinnú poznámku pre uľahčenie identifikácie. 

Zmeny stavu položky v sklade zadávame kliknutím na ikonku 

ikonkou . Novú položku pridáme cez tlačidlo Pridaj nový tovar 
evidovaných položiek. Tento sklad je prepojený s faktúrami, teda ak vo faktúre zvolíte pri zadávaní 
položiek pri stĺpci sklad natiahnutie položiek zo skladu (vtedy nevpisujete názov položky ale vyberáte 
z menu ktoré je v sklade), tak daný počet položiek vo faktúre sa automaticky odráta zo skladu. Pri 
stornovaní faktúry ich treba v prípade potreby manuálne vrátiť naspäť (pokiaľ došlo k 
vráteniu/nedodaniu daného tovaru)
Časť Nový zákazník a Prehľad zákazníkov
je rovnaká ako pri kliknutí cez zamestnanecké rozhranie. Pozrite sa na bod 4.7 kde je detailne 
popísaná. 

5.5 Zamestnanci 

5.5.1 Používatelia 
V tejto časti spravujete všetkých používateľov (zamestnancov, vedúcich .
systému.  

Predvolene sa Vám zobrazí výpis aktívnych používateľov. Kliknutím na 

zakážete mu prístup do systému (napríklad pri výpovedi). Naopak kliknutím na 

aktivujete, tj. môže sa opäť prihlasovať. Kliknutím na 
právomoci. Voľba Zapisovanie smien
 
Kliknutím na Pridaj nového vytvoríte nového používateľa vo Vašom konte. Povinné sú len kolónky 
Login (prihlasovacie meno), heslo a vybratie skupiny právomoci.
 
Môžete tiež zobraziť všetkých, aktívnych

Registrátora konta nejde deaktivovať, je trvalo aktívny, preto má neklikateľný symbol 
 
Kliknutím na Pridaj novú úroveň
štruktúrou ponuky vľavo. Môžete zadať či používateľ má mať prístup do administrácie alebo nie 
(napr. zamestnanci). 
a) Plný prístup znamená, že používateľ má do danej čast
b) Iba prehľad znamená, že používateľ si vie danú časť zobraziť, vidí jej obsah ale nemôže robiť žiadne 
zmeny a zápisy 
c) Bez prístupu znamená, že používateľ danú časť nevidí ani v ponuke vľavo a teda sa k nej nemôže 
dostať 
V niektorých ponukách môžu byť aj špecifické nastavenia, tie sú uvedené celou vetou
 
Kliknutím na Zobraz úrovne používateľov
úrovní je aj niekoľko pevných, ktoré nie je možné upravovať. A to globálny
prehľadový prístup, iba zamestnanecké konto a špeciálne konto pre účtovníka (povolené niektoré 
možnosti v administrácii). Je len na Vás aké úrovne si vytvoríte a komu aké priradíte.

objednávky. Pri hľadaní pomocou mena zákazníka stačí zadať len časť názvu, systém nájde všetky 
objednávky, ktoré zadaný reťazec v mene či adrese zákazníka obsahujú. Ak k objednávke boli 
vystavené faktúry, zobrazia sa tiež pod stĺpcom faktúra. 

vidíte prehľad tovaru, ktorý nahlásili zamestnanci cez ich rozhranie. Pokiaľ je 
žiadosť už neaktuálna alebo vybavená, môžete ju jednoducho zo zoznamu odstrániť červeným 
krížikom. Toto rozhranie slúži na nahlasovanie informácii čo chýba a treba zabezpečiť. Napríklad 
kancelársky papier, tonery do tlačiarne a podobne. 

evidovať rôzny tovar a položky vo firme. Systém eviduje pri každom 
pohybe kto pridal/ubral, koľko kusov, presný dátum a čas zmeny a smer pohybu (pri
ubratie). Ku každému pohybu je možné zadať nepovinnú poznámku pre uľahčenie identifikácie. 

Zmeny stavu položky v sklade zadávame kliknutím na ikonku , prehľad pohybov si zobrazíme 

. Novú položku pridáme cez tlačidlo Pridaj nový tovar do skladu, ktoré je nad zoznamom 
Tento sklad je prepojený s faktúrami, teda ak vo faktúre zvolíte pri zadávaní 

položiek pri stĺpci sklad natiahnutie položiek zo skladu (vtedy nevpisujete názov položky ale vyberáte 
lade), tak daný počet položiek vo faktúre sa automaticky odráta zo skladu. Pri 

stornovaní faktúry ich treba v prípade potreby manuálne vrátiť naspäť (pokiaľ došlo k 
vráteniu/nedodaniu daného tovaru) 

Prehľad zákazníkov, ktorá slúži na prehľad zákazníkov a ich kontaktných adries, 
rovnaká ako pri kliknutí cez zamestnanecké rozhranie. Pozrite sa na bod 4.7 kde je detailne 

V tejto časti spravujete všetkých používateľov (zamestnancov, vedúcich ...) a ich úrovne prístupu do 

Predvolene sa Vám zobrazí výpis aktívnych používateľov. Kliknutím na používateľa deaktivujete, tj. 

zakážete mu prístup do systému (napríklad pri výpovedi). Naopak kliknutím na 

sa opäť prihlasovať. Kliknutím na môžete upraviť jeho údaje či zmeniť skupinu 
Zapisovanie smien znamená, že používateľ má aktívnu dochádzku

vytvoríte nového používateľa vo Vašom konte. Povinné sú len kolónky 
gin (prihlasovacie meno), heslo a vybratie skupiny právomoci. 

aktívnych alebo neaktívnych používateľov voľbou z ponuky hore. 

Registrátora konta nejde deaktivovať, je trvalo aktívny, preto má neklikateľný symbol 

Pridaj novú úroveň vytvoríte novú skupinu právomocí. Jednotlivé názvy sú zhodné so 
štruktúrou ponuky vľavo. Môžete zadať či používateľ má mať prístup do administrácie alebo nie 

a) Plný prístup znamená, že používateľ má do danej časti prístup a môže ju aj spravovať
b) Iba prehľad znamená, že používateľ si vie danú časť zobraziť, vidí jej obsah ale nemôže robiť žiadne 

c) Bez prístupu znamená, že používateľ danú časť nevidí ani v ponuke vľavo a teda sa k nej nemôže 

V niektorých ponukách môžu byť aj špecifické nastavenia, tie sú uvedené celou vetou

Zobraz úrovne používateľov uvidíte zoznam existujúcich úrovní. Okrem Vami zadaných 
úrovní je aj niekoľko pevných, ktoré nie je možné upravovať. A to globálny plný prístup, globálny 
prehľadový prístup, iba zamestnanecké konto a špeciálne konto pre účtovníka (povolené niektoré 
možnosti v administrácii). Je len na Vás aké úrovne si vytvoríte a komu aké priradíte.

objednávky. Pri hľadaní pomocou mena zákazníka stačí zadať len časť názvu, systém nájde všetky 
objednávky, ktoré zadaný reťazec v mene či adrese zákazníka obsahujú. Ak k objednávke boli 

tovaru, ktorý nahlásili zamestnanci cez ich rozhranie. Pokiaľ je 
žiadosť už neaktuálna alebo vybavená, môžete ju jednoducho zo zoznamu odstrániť červeným 

treba zabezpečiť. Napríklad 

evidovať rôzny tovar a položky vo firme. Systém eviduje pri každom 
pohybe kto pridal/ubral, koľko kusov, presný dátum a čas zmeny a smer pohybu (pridanie alebo 
ubratie). Ku každému pohybu je možné zadať nepovinnú poznámku pre uľahčenie identifikácie. 

, prehľad pohybov si zobrazíme 

do skladu, ktoré je nad zoznamom 
Tento sklad je prepojený s faktúrami, teda ak vo faktúre zvolíte pri zadávaní 

položiek pri stĺpci sklad natiahnutie položiek zo skladu (vtedy nevpisujete názov položky ale vyberáte 
lade), tak daný počet položiek vo faktúre sa automaticky odráta zo skladu. Pri 

stornovaní faktúry ich treba v prípade potreby manuálne vrátiť naspäť (pokiaľ došlo k 

rehľad zákazníkov a ich kontaktných adries, 
rovnaká ako pri kliknutí cez zamestnanecké rozhranie. Pozrite sa na bod 4.7 kde je detailne 

..) a ich úrovne prístupu do 

používateľa deaktivujete, tj. 

používateľa znovu 

môžete upraviť jeho údaje či zmeniť skupinu 
znamená, že používateľ má aktívnu dochádzku 

vytvoríte nového používateľa vo Vašom konte. Povinné sú len kolónky 

používateľov voľbou z ponuky hore. 

Registrátora konta nejde deaktivovať, je trvalo aktívny, preto má neklikateľný symbol  

vytvoríte novú skupinu právomocí. Jednotlivé názvy sú zhodné so 
štruktúrou ponuky vľavo. Môžete zadať či používateľ má mať prístup do administrácie alebo nie 

i prístup a môže ju aj spravovať 
b) Iba prehľad znamená, že používateľ si vie danú časť zobraziť, vidí jej obsah ale nemôže robiť žiadne 

c) Bez prístupu znamená, že používateľ danú časť nevidí ani v ponuke vľavo a teda sa k nej nemôže 

V niektorých ponukách môžu byť aj špecifické nastavenia, tie sú uvedené celou vetou 

uvidíte zoznam existujúcich úrovní. Okrem Vami zadaných 
plný prístup, globálny 

prehľadový prístup, iba zamestnanecké konto a špeciálne konto pre účtovníka (povolené niektoré 
možnosti v administrácii). Je len na Vás aké úrovne si vytvoríte a komu aké priradíte. 



5.5.2 Dochádzky 
V tejto časti si môžete pozrieť prehľad dochádzok používateľov, ktorí majú povolené zapisovanie 
smien a teda aktívnu dochádzku. 
Vo filtri si vyberáte konkrétneho používateľa a daný mesiac/rok, pre ktorý chcete dochádzku zobraziť. 
Vo filtri máte oddelených aktívnych a neaktívnych používateľov, ak by ste potrebovali dochádzku 
zamestnanca, ktorý už napríklad u Vás nepracuje a teda nie je aktívny. 
Výpis sa Vám zobrazí chronologicky s dňami, v ktorých si užívateľ vyznačil dochádzku. Zobrazuje sa 
začiatok aj koniec smeny. Tiež aj nadčas oproti pôvodnému rozsahu smeny ako aj celkový čas 
strávený medzi začiatkom a koncom. 
 

Kliknutím na  na konci výpisu sa Vám zobrazí prehľadnejší sumár, kde uvidíte aj vyznačené 
prestávky, dovolenky, či PN. Tento doklad je možné použiť napríklad na výpočet mzdy či nadčasov. 

5.5.3 Reporty 
V tejto časti si môžete pozrieť prehľad reportov/aktivít používateľov, pokiaľ si ich viedli cez 
zamestnanecké rozhranie (časť Príchod/odchod - Denné reporty). 
Vo filtri si vyberáte konkrétneho používateľa a daný mesiac/rok, pre ktorý chcete reporty zobraziť. Vo 
filtri máte oddelených aktívnych a neaktívnych používateľov, ak by ste potrebovali reporty 
zamestnanca, ktorý už napríklad u Vás nepracuje a teda nie je aktívny. 
Výpis sa Vám zobrazí chronologicky s dňami, v ktorých si užívateľ vyznačil aspoň jeden záznam. 

Kliknutím na na konci výpisu sa Vám zobrazí prehľad reportov v danom dni, ktorého sa daný 
riadok týkal. 

5.5.4 Nástenka 
V tejto časti si môžete pozrieť prehľad násteniek, ktoré ste zadali Vy alebo ktokoľvek s plným 
prístupom k nástenkám. Môžete tiež sledovať kto z adresátov si správu prečítal (celené podfarbenie) 
a kto ešte nie (červené podfarbenie). 
Predvolene sa zobrazuje prehľad všetkých násteniek, ktoré neboli ešte všetkými adresátmi prečítané. 
Kliknutím na Zobraz moje neprečítané sa Vám zobrazia správy ktoré sú určené aj Vám a ešte ste si ich 
neprečítali. Pri kliknutí na Zobraz všetky sa zobrazia všetky správy, vrátane všetkými adresátmi 
prečítané. Za prečítanú sa správa považuje vtedy, ak si ju adresát otvoril a teda vidí celý jej obsah na 
monitore. 
 
Kliknutím na Pridaj novú nástenku vytvoríte novú správu, ktorú môžete adresovať buď všetkým 
aktívnym používateľom alebo vybraným. 
 
Zoznam násteniek vidia aj zamestnanci vo svojom zamestnaneckom konte v časti Nástenky. V prípade 
že majú aj neprečítané nástenky, tak ich na to systém bude upozorňovať na úvodnej obrazovke. 

5.5.4 Úlohy 
Zadávanie úloh na rozdiel od nástenky je adresované iba konkrétnemu adresátovi. Uvádza sa vždy 
čas a dátum, kedy je úloha pre zamestnanca aktívna. 
Zamestnancovi sa zadaná úloha zobrazuje v jeho kalendári. na rozdiel od vlastných poznámok v 
kalendári, ktoré si zamestnanci môžu meniť a mazať, je úloha nezmazateľná. 
Nesplnená úloha svieti v kalendári s červeným podkladom a čiernou hlavičkou, splnená úloha zase 
zeleným podkladom a čiernou hlavičkou, pričom vlastná poznámky zamestnancov (pod filtrom Stav - 
Vlastné adresátove) nemajú čierne hlavičky. 
 
Zamestnanci označujú úlohy za splnené kliknutím na ňu v časti Podrobnejšie nastavenia na jej konci, 
kde môžu zadať aj poznámku k splneniu úlohy, a následne ju uložia. 
 



Prehľad zadaných úloh si okrem výpisu môžete skontrolovať aj v kalendári príslušného zamestnanca v 
časti Informácie - Poznámky 

5.5.5 Služobná hotovosť 
V tejto časti máte prehľad nad pridelenou služo
tabuľke vidíte aktuálny stav pridelenej hotovosti či čas poslednej zmeny.
 
Ak potrebujete evidovať nového zamestnanca so služobnou hotovosťou, jednoducho ho pridáte so 
vstupným vkladom. 
 

Kliknutím na môžete zamestnancovi pridať, ubrať či presunúť hotovosť. Špecifikom je voliteľná 
možnosť Pošta, ktorá sa správa ako výber, akurát sa v prehľade zobrazuje samostatne.
 

Kliknutím na zobrazíte prehľad zmien stavu služobnej hotovosti daného zamestnanca. Ten si 
môžete filtrovať na určitý časový rozsah, konkrétny typ transakcie či používateľa kto záznam 
realizoval. To je možné preto, lebo zmenu služobnej hotovosti okrem samotného zamestnanca môžu 
robiť aj nadriadení s potrebným prístupom. Zadávanie úloh na rozdiel od náste
konkrétnemu adresátovi. Uvádza sa vždy čas a dátum, kedy je úloha pre zamestnanca aktívna.
 

Kliknutím na či zapínate, resp. vypínate sledovanie poklesu služobnej hotovosti na úvodnej 
obrazovke, ak to máte aktivované v časti 
pod ktorú Vás má systém na úvodnej obrazovke upozorniť.

5.5.6 Smeny 
V tejto časti vidíte prehľad smien zamestnancov, ktorí majú aktívnu dochádzku. Smeny upravujete 

kliknutím na buď pre aktuálny alebo nasle
vtedy je aktívne opakovanie rovnakej smeny každý týždeň a netreba ju manuálne nastavovať, čo je 
vhodné ak sa zamestnancom trvalo alebo dlhodobo nemení smena.
 
Pri úprave smien môžete využit šablónu pr
Nastavenia - Smeny), následne zadáte začiatky a konce smien a v prípade, že sa má smena opakovať, 
zaškrtnete možnosť Opakuj každý týždeň, kedy sa smena vždy zapíše o týždeň vopred. K smene 
môžete zadať aj poznámku, ktorú zamestnanci vidia, tá sa ale pri opakovaných smenách neprenáša a 
platí iba pre konkrétny týždeň, kde bola zadaná.
 

Ikonkou zobrazíte prehľad dochádzky zamestnanca v aktuálnom mesiaci (časť 
Dochádzky) 

Ikonkou prejdete na manuálnu úpravu časov dochádzky zamestnanca v aktuálno mesiaci (časť 
Zamestnanci - Úprava dochádzky

Ikonkou zobrazíte správu dovoleniek a PN zamestnanca (časť 

5.5.7 Dovolenka / PN 
V tejto časti spravujete dovolenky a práceneschop
alebo práceneschopnosť, tak daní zamestnanci sú vypísaní hneď pod zoznamom a zároveň majú vo 
filtri pred menom ***. 
 
Pridanie dovolenky alebo PN priamo zamestnancovi zadáte jednoducho vpísaním dátumu od
voliteľnou poznámkou. Tieto dovolenky či PN sú automaticky schválené a zamestnanec o nich môže 
byť automaticky informovaný (podľa nastavenia v časti 
 

Dovolenku či práceneschopnosť rozhodnete kliknutím na ikonku 
schválený dátum (podľa dohody so zamestnancom). Rozhodnúť je možné iba vtedy ak predpokladané 

Prehľad zadaných úloh si okrem výpisu môžete skontrolovať aj v kalendári príslušného zamestnanca v 

V tejto časti máte prehľad nad pridelenou služobnou hotovosťou zamestnancov. V prehľadovej 
tabuľke vidíte aktuálny stav pridelenej hotovosti či čas poslednej zmeny. 

Ak potrebujete evidovať nového zamestnanca so služobnou hotovosťou, jednoducho ho pridáte so 

stnancovi pridať, ubrať či presunúť hotovosť. Špecifikom je voliteľná 
možnosť Pošta, ktorá sa správa ako výber, akurát sa v prehľade zobrazuje samostatne.

zobrazíte prehľad zmien stavu služobnej hotovosti daného zamestnanca. Ten si 
ltrovať na určitý časový rozsah, konkrétny typ transakcie či používateľa kto záznam 

realizoval. To je možné preto, lebo zmenu služobnej hotovosti okrem samotného zamestnanca môžu 
robiť aj nadriadení s potrebným prístupom. Zadávanie úloh na rozdiel od nástenky je adresované iba 
konkrétnemu adresátovi. Uvádza sa vždy čas a dátum, kedy je úloha pre zamestnanca aktívna.

zapínate, resp. vypínate sledovanie poklesu služobnej hotovosti na úvodnej 
obrazovke, ak to máte aktivované v časti Nastavenia - Úvodná obrazovka kde nastavujete aj hranicu, 
pod ktorú Vás má systém na úvodnej obrazovke upozorniť. 

V tejto časti vidíte prehľad smien zamestnancov, ktorí majú aktívnu dochádzku. Smeny upravujete 

buď pre aktuálny alebo nasledujúci týždeň. Ak je pri aktuálnom týždni ikonka 
vtedy je aktívne opakovanie rovnakej smeny každý týždeň a netreba ju manuálne nastavovať, čo je 
vhodné ak sa zamestnancom trvalo alebo dlhodobo nemení smena. 

Pri úprave smien môžete využit šablónu pre často opakované smeny (tie si nastavíte v časti 
), následne zadáte začiatky a konce smien a v prípade, že sa má smena opakovať, 

zaškrtnete možnosť Opakuj každý týždeň, kedy sa smena vždy zapíše o týždeň vopred. K smene 
oznámku, ktorú zamestnanci vidia, tá sa ale pri opakovaných smenách neprenáša a 

platí iba pre konkrétny týždeň, kde bola zadaná. 

zobrazíte prehľad dochádzky zamestnanca v aktuálnom mesiaci (časť 

lnu úpravu časov dochádzky zamestnanca v aktuálno mesiaci (časť 
Úprava dochádzky) 

zobrazíte správu dovoleniek a PN zamestnanca (časť Zamestnanci - Dovolenka / PN

V tejto časti spravujete dovolenky a práceneschopnosti zamestnancov. Ak treba schváliť dovolenku 
alebo práceneschopnosť, tak daní zamestnanci sú vypísaní hneď pod zoznamom a zároveň majú vo 

Pridanie dovolenky alebo PN priamo zamestnancovi zadáte jednoducho vpísaním dátumu od
voliteľnou poznámkou. Tieto dovolenky či PN sú automaticky schválené a zamestnanec o nich môže 
byť automaticky informovaný (podľa nastavenia v časti Nastavenia - Avíza) 

Dovolenku či práceneschopnosť rozhodnete kliknutím na ikonku , kde môžete prípadne
schválený dátum (podľa dohody so zamestnancom). Rozhodnúť je možné iba vtedy ak predpokladané 

Prehľad zadaných úloh si okrem výpisu môžete skontrolovať aj v kalendári príslušného zamestnanca v 

bnou hotovosťou zamestnancov. V prehľadovej 

Ak potrebujete evidovať nového zamestnanca so služobnou hotovosťou, jednoducho ho pridáte so 

stnancovi pridať, ubrať či presunúť hotovosť. Špecifikom je voliteľná 
možnosť Pošta, ktorá sa správa ako výber, akurát sa v prehľade zobrazuje samostatne. 

zobrazíte prehľad zmien stavu služobnej hotovosti daného zamestnanca. Ten si 
ltrovať na určitý časový rozsah, konkrétny typ transakcie či používateľa kto záznam 

realizoval. To je možné preto, lebo zmenu služobnej hotovosti okrem samotného zamestnanca môžu 
nky je adresované iba 

konkrétnemu adresátovi. Uvádza sa vždy čas a dátum, kedy je úloha pre zamestnanca aktívna. 

zapínate, resp. vypínate sledovanie poklesu služobnej hotovosti na úvodnej 
kde nastavujete aj hranicu, 

V tejto časti vidíte prehľad smien zamestnancov, ktorí majú aktívnu dochádzku. Smeny upravujete 

dujúci týždeň. Ak je pri aktuálnom týždni ikonka , tak 
vtedy je aktívne opakovanie rovnakej smeny každý týždeň a netreba ju manuálne nastavovať, čo je 

e často opakované smeny (tie si nastavíte v časti 
), následne zadáte začiatky a konce smien a v prípade, že sa má smena opakovať, 

zaškrtnete možnosť Opakuj každý týždeň, kedy sa smena vždy zapíše o týždeň vopred. K smene 
oznámku, ktorú zamestnanci vidia, tá sa ale pri opakovaných smenách neprenáša a 

zobrazíte prehľad dochádzky zamestnanca v aktuálnom mesiaci (časť Zamestnanci - 

lnu úpravu časov dochádzky zamestnanca v aktuálno mesiaci (časť 

Dovolenka / PN) 

nosti zamestnancov. Ak treba schváliť dovolenku 
alebo práceneschopnosť, tak daní zamestnanci sú vypísaní hneď pod zoznamom a zároveň majú vo 

Pridanie dovolenky alebo PN priamo zamestnancovi zadáte jednoducho vpísaním dátumu od-do aj s 
voliteľnou poznámkou. Tieto dovolenky či PN sú automaticky schválené a zamestnanec o nich môže 

, kde môžete prípadne aj zmeniť 
schválený dátum (podľa dohody so zamestnancom). Rozhodnúť je možné iba vtedy ak predpokladané 



čerpanie ešte nezačalo a neskončilo, inak je dovolenka či práceneschopnosť hodnotená ako 
neuznaná. Už rozhodnutú dovolenku či práceneschopnosť je možné
nezačalo. 
 

Ikonkou  si môžete vytlačiť dovolenkový lístok.
 

Ikonka znamená že dovolenka či práceneschopnosť ešte nebola rozhodnutá, zatiaľ čo ikonka 
označuje rozhodnuté záznamy. 

5.5.8 Zrážky 
V tejto časti máte prehľaď nad vykon
 
Zrážky môžete zároveň aj udeľovať kliknutím na Pridaj novú zrážku. Štatutárny zástupca je meno 
zodpovednej osoby udeľujúcej zrážku a zamestnanec je osoba, ktorej je zrážka udeľovaná. Na základe 

zadaných údajov sa vytvorí protokol, ktorý je možné v prehľade zrážok otvoriť kliknutím na ikonku 
. Zrážka sa zároveň zapíše aj do prehľadu dochádzky.

5.5.9 Úprava dochádzky 
V tejto časti môžete robiť korekcie v dochádzke zamestnancov, napríklad zmenou času príchodu či 
odchodu (ak nebol zadaný korektne alebo je nutné ho posunúť, napr. pre výpadok internetu nebolo 
možné prihlásenie). 
 
Voliteľne môžete zaznačovať zrážky k jednotlivým dňom či manuálne schvaľovať nadčasy, ktoré 
systém vykalkuluje aj automaticky (teda manuálne úpravy 
korektne zaznačená alebo zamestnanec nadčas neodpracoval ako mal).

5.5.10 Prehľad smien 
V tejto časti môžete vidieť prehľad smien všetkých alebo zvolených zamestnancov vrátane 
dovoleniek či práceneschopností, uznan
rýchlo rozhodnúť, či schválenie nejakej dovolenky v určitom čase nespôsobí priveľkú nedostupnosť 
zamestnancov a operatívne tak môžete zmeniť dátum v rozhodnutí (v časti 
/ PN) 
 

Ak vo filtri pod ikonkou  zaškrtnete políčko, tak sa Vám pod výpisom dochádzky vytvorí aj odkaz na 
vytlačenie vygenerovaného prehľadu.
 
Podľa tabuľky so zoznamom užívateľov a významom farieb budete vedieť hneď identifikovať ktorý 
záznam sa koho a čoho týka. 
 
Tlačidlá v rýchlej voľbe slúžia na okamžité vypísanie prehľadu smien pre daný časový rozsah pre 
všetky záznamy všetkých zamestnancov.

5.5.11 Manuály 
V tejto časti máte prehľad nad nahranými manuálmi a rôznymi dokumentami, ktoré sú prístupné 

zamestnancom v časti Manuály. Systém vie ikonkou súboru odlíšiť dokumenty Word 

Powerpoint či PDF , pre ostatné súbory je ikonka 
 

Ikonkou môžete nahratý súbor premenovať alebo ho aj celkom vymeniť vymenením za iný.
 

Kliknutím na či zapínate, resp
súbor sa fyzicky nezmaže, len ho tak môžete skryť)

čerpanie ešte nezačalo a neskončilo, inak je dovolenka či práceneschopnosť hodnotená ako 
neuznaná. Už rozhodnutú dovolenku či práceneschopnosť je možné zmeniť, ak ešte čerpanie 

si môžete vytlačiť dovolenkový lístok. 

znamená že dovolenka či práceneschopnosť ešte nebola rozhodnutá, zatiaľ čo ikonka 
 

V tejto časti máte prehľaď nad vykonanými zrážkami zo mzdy zamestnancom. 

Zrážky môžete zároveň aj udeľovať kliknutím na Pridaj novú zrážku. Štatutárny zástupca je meno 
zodpovednej osoby udeľujúcej zrážku a zamestnanec je osoba, ktorej je zrážka udeľovaná. Na základe 

rí protokol, ktorý je možné v prehľade zrážok otvoriť kliknutím na ikonku 
. Zrážka sa zároveň zapíše aj do prehľadu dochádzky. 

V tejto časti môžete robiť korekcie v dochádzke zamestnancov, napríklad zmenou času príchodu či 
ak nebol zadaný korektne alebo je nutné ho posunúť, napr. pre výpadok internetu nebolo 

Voliteľne môžete zaznačovať zrážky k jednotlivým dňom či manuálne schvaľovať nadčasy, ktoré 
systém vykalkuluje aj automaticky (teda manuálne úpravy sú iba doplnok, ak napr. nebola dochádzka 
korektne zaznačená alebo zamestnanec nadčas neodpracoval ako mal). 

V tejto časti môžete vidieť prehľad smien všetkých alebo zvolených zamestnancov vrátane 
dovoleniek či práceneschopností, uznaných, zamietnutých aj neuznaných. Na základe neho sa viete 
rýchlo rozhodnúť, či schválenie nejakej dovolenky v určitom čase nespôsobí priveľkú nedostupnosť 
zamestnancov a operatívne tak môžete zmeniť dátum v rozhodnutí (v časti Zamestnanci 

zaškrtnete políčko, tak sa Vám pod výpisom dochádzky vytvorí aj odkaz na 
vytlačenie vygenerovaného prehľadu. 

Podľa tabuľky so zoznamom užívateľov a významom farieb budete vedieť hneď identifikovať ktorý 

Tlačidlá v rýchlej voľbe slúžia na okamžité vypísanie prehľadu smien pre daný časový rozsah pre 
všetky záznamy všetkých zamestnancov. 

V tejto časti máte prehľad nad nahranými manuálmi a rôznymi dokumentami, ktoré sú prístupné 

com v časti Manuály. Systém vie ikonkou súboru odlíšiť dokumenty Word 

, pre ostatné súbory je ikonka . 

môžete nahratý súbor premenovať alebo ho aj celkom vymeniť vymenením za iný.

zapínate, resp. vypínare zobrazovanie nahratého súboru pre zamestnancov (teda 
súbor sa fyzicky nezmaže, len ho tak môžete skryť) 

čerpanie ešte nezačalo a neskončilo, inak je dovolenka či práceneschopnosť hodnotená ako 
zmeniť, ak ešte čerpanie 

znamená že dovolenka či práceneschopnosť ešte nebola rozhodnutá, zatiaľ čo ikonka 

Zrážky môžete zároveň aj udeľovať kliknutím na Pridaj novú zrážku. Štatutárny zástupca je meno 
zodpovednej osoby udeľujúcej zrážku a zamestnanec je osoba, ktorej je zrážka udeľovaná. Na základe 

rí protokol, ktorý je možné v prehľade zrážok otvoriť kliknutím na ikonku 

V tejto časti môžete robiť korekcie v dochádzke zamestnancov, napríklad zmenou času príchodu či 
ak nebol zadaný korektne alebo je nutné ho posunúť, napr. pre výpadok internetu nebolo 

Voliteľne môžete zaznačovať zrážky k jednotlivým dňom či manuálne schvaľovať nadčasy, ktoré 
sú iba doplnok, ak napr. nebola dochádzka 

V tejto časti môžete vidieť prehľad smien všetkých alebo zvolených zamestnancov vrátane 
ých, zamietnutých aj neuznaných. Na základe neho sa viete 

rýchlo rozhodnúť, či schválenie nejakej dovolenky v určitom čase nespôsobí priveľkú nedostupnosť 
Zamestnanci - Dovolenka 

zaškrtnete políčko, tak sa Vám pod výpisom dochádzky vytvorí aj odkaz na 

Podľa tabuľky so zoznamom užívateľov a významom farieb budete vedieť hneď identifikovať ktorý 

Tlačidlá v rýchlej voľbe slúžia na okamžité vypísanie prehľadu smien pre daný časový rozsah pre 

V tejto časti máte prehľad nad nahranými manuálmi a rôznymi dokumentami, ktoré sú prístupné 

com v časti Manuály. Systém vie ikonkou súboru odlíšiť dokumenty Word , Excel , 

môžete nahratý súbor premenovať alebo ho aj celkom vymeniť vymenením za iný. 

. vypínare zobrazovanie nahratého súboru pre zamestnancov (teda 



 

Ikonkou nahratý súbor natrvalo odstránite.

5.6 Faktúry 
Časť Nová faktúra je rovnaká ako v zamestnaneckom rozhraní, popísaná v časti 4.7.1
V časti Prehľad faktúr si môžete zobraziť faktúry podľa zadaných kritérii.
Môžete si vybrať časový rozsah podľa vystavenia faktúr. Dátum zadávate v bežnom tvare ako 
deň.mesiac.rok alebo výberom z interaktívneho kalendárika.
Filtrom Odberateľ môžete zobraziť
v mene či adrese zákazníka. 
Filtrom Tovar môžete prehľadávať medzi položkami vo faktúrach, stačí zadať aj časť názvu.
Filtrom Var. symbol / Č. FA prehľadávate medzi variabilnými symbolmi aleb
môžete hľadať iba podľa časti čísla. Písmená sa nezadávajú
Filter Špec. symbol využijete ak ste si faktúry pomocou neho označili.
Filtrom Suma od-do vyberáte faktúry podľa jej celkovej výslednej hodnoty. Nie je povinná, pri 
nezadaní zobrazia všetky bez ohľadu na hodnotu.
Filtrom Typ môžete upresniť typ faktúr na riadne faktúry či uhradené/neuhradené predfaktúry.
Filtrom Vystavil si môžete pozrieť faktúry vystavené, resp. naposledy upravené konkrétnym 
používateľom. 
Filtrom Storná môžete zobraziť aj stornované, tj. dobropisovabé faktúry. Predvolene zobrazuje všetky 
okrem storn stornovaných. 
 
Po vypísaní faktúr pri každej vidíte kedy bola vystavená, meno zákazníka, celkové hodnota, číslo 

faktúry (FA), predfaktúry (pFA), var. symbolu (VS) 

ktorou otvoríte samotnú faktúru, ikonku 

stornované neuhradené predfaktúry. Ikonkou 

právomocí a ikonkou potvrdzujete uhradenie faktúr, pokiaľ je to v nastaveniach konta aktivované.
 

Ikonkou  označujete predfaktúry za uhradené, čím sa k ním vygeneruje príslušná ostrá faktúra. 
Túto možnosť zamestnanci nemajú, na to je v časti 
(obmedzené právomoci v administrácii, viazané iba na potvrdzovanie faktúr, prehľad dovoleniek pre 
účtovníctvo, dochádzku atď). 
 
Prehľad hodnôt faktúr a položiek pod zoznamom objednávok si môžete zapnúť/vypnúť v časti 
Nastavenia - Faktúry poslednými dvoma nastaveniami.

5.7 Reklamácie 
V časti Nová reklamácia prijímate reklamácie k objednávkam vystavených systémom. Táto časť je 
rovnaká ako v zamestnaneckom rozhraní (bod 4.10 Reklamačný modul).
Pri prijímaní reklamácie vyberiete objednávku ktorej sa 
menom/firmou viac objednávok, môžete ich odlíšiť podľa dátumu prijatia objednávky (staršie/novšie) 
ktorý sa zobrazí v prehľade pred menom zákazníka.
 
Po zobrazení reklamačného tlačiva, ktoré sa spáruje s vybranou 
údaje zákazníka, zadáte iba informatívny spôsob prijatia reklamácie (poštou/osobne), a potom iba 
záznamy od zákazníka, teda jeho sťažnosť a jeho návrh na vyriešenie sťažnosti.
 
Môžete si zvoliť aj spôsob kontaktovania z
 
Po prijatí reklamácie ju môžete v module 
 

nahratý súbor natrvalo odstránite. 

je rovnaká ako v zamestnaneckom rozhraní, popísaná v časti 4.7.1
si môžete zobraziť faktúry podľa zadaných kritérii. 

Môžete si vybrať časový rozsah podľa vystavenia faktúr. Dátum zadávate v bežnom tvare ako 
deň.mesiac.rok alebo výberom z interaktívneho kalendárika. 

môžete zobraziť objednávky podľa kľúčových slov alebo výrazov nachádzajúcich sa 

môžete prehľadávať medzi položkami vo faktúrach, stačí zadať aj časť názvu.
prehľadávate medzi variabilnými symbolmi alebo číslami faktúr. Tiež 

môžete hľadať iba podľa časti čísla. Písmená sa nezadávajú 
využijete ak ste si faktúry pomocou neho označili. 
vyberáte faktúry podľa jej celkovej výslednej hodnoty. Nie je povinná, pri 

zobrazia všetky bez ohľadu na hodnotu. 
môžete upresniť typ faktúr na riadne faktúry či uhradené/neuhradené predfaktúry.

si môžete pozrieť faktúry vystavené, resp. naposledy upravené konkrétnym 

e zobraziť aj stornované, tj. dobropisovabé faktúry. Predvolene zobrazuje všetky 

Po vypísaní faktúr pri každej vidíte kedy bola vystavená, meno zákazníka, celkové hodnota, číslo 

faktúry (FA), predfaktúry (pFA), var. symbolu (VS) či dobropisu (DO), potom kto ju vystavil, ikonku 

ktorou otvoríte samotnú faktúru, ikonku pre predfaktúru, ikonku pre dobropis či ikonku 

stornované neuhradené predfaktúry. Ikonkou môžete faktúru upraviť z závislosti od Vašich 

otvrdzujete uhradenie faktúr, pokiaľ je to v nastaveniach konta aktivované.

označujete predfaktúry za uhradené, čím sa k ním vygeneruje príslušná ostrá faktúra. 
Túto možnosť zamestnanci nemajú, na to je v časti Zamestnanci - Používatelia ako úro
(obmedzené právomoci v administrácii, viazané iba na potvrdzovanie faktúr, prehľad dovoleniek pre 

Prehľad hodnôt faktúr a položiek pod zoznamom objednávok si môžete zapnúť/vypnúť v časti 
ými dvoma nastaveniami. 

prijímate reklamácie k objednávkam vystavených systémom. Táto časť je 
rovnaká ako v zamestnaneckom rozhraní (bod 4.10 Reklamačný modul). 
Pri prijímaní reklamácie vyberiete objednávku ktorej sa reklamácia týka. Ak má zákazník s rovnakým 
menom/firmou viac objednávok, môžete ich odlíšiť podľa dátumu prijatia objednávky (staršie/novšie) 
ktorý sa zobrazí v prehľade pred menom zákazníka. 

Po zobrazení reklamačného tlačiva, ktoré sa spáruje s vybranou objednávkou a načíta z nej kontaktné 
údaje zákazníka, zadáte iba informatívny spôsob prijatia reklamácie (poštou/osobne), a potom iba 
záznamy od zákazníka, teda jeho sťažnosť a jeho návrh na vyriešenie sťažnosti. 

Môžete si zvoliť aj spôsob kontaktovania zákazníka po vybavení reklamácie. 

Po prijatí reklamácie ju môžete v module Prehľad reklamácii pre zákazníka aj vytlačiť.

je rovnaká ako v zamestnaneckom rozhraní, popísaná v časti 4.7.1 

Môžete si vybrať časový rozsah podľa vystavenia faktúr. Dátum zadávate v bežnom tvare ako 

objednávky podľa kľúčových slov alebo výrazov nachádzajúcich sa 

môžete prehľadávať medzi položkami vo faktúrach, stačí zadať aj časť názvu. 
o číslami faktúr. Tiež 

vyberáte faktúry podľa jej celkovej výslednej hodnoty. Nie je povinná, pri 

môžete upresniť typ faktúr na riadne faktúry či uhradené/neuhradené predfaktúry. 
si môžete pozrieť faktúry vystavené, resp. naposledy upravené konkrétnym 

e zobraziť aj stornované, tj. dobropisovabé faktúry. Predvolene zobrazuje všetky 

Po vypísaní faktúr pri každej vidíte kedy bola vystavená, meno zákazníka, celkové hodnota, číslo 

či dobropisu (DO), potom kto ju vystavil, ikonku 

pre dobropis či ikonku pre 

môžete faktúru upraviť z závislosti od Vašich 

otvrdzujete uhradenie faktúr, pokiaľ je to v nastaveniach konta aktivované. 

označujete predfaktúry za uhradené, čím sa k ním vygeneruje príslušná ostrá faktúra. 
ako úroveň Ekonóm 

(obmedzené právomoci v administrácii, viazané iba na potvrdzovanie faktúr, prehľad dovoleniek pre 

Prehľad hodnôt faktúr a položiek pod zoznamom objednávok si môžete zapnúť/vypnúť v časti 

prijímate reklamácie k objednávkam vystavených systémom. Táto časť je 

reklamácia týka. Ak má zákazník s rovnakým 
menom/firmou viac objednávok, môžete ich odlíšiť podľa dátumu prijatia objednávky (staršie/novšie) 

objednávkou a načíta z nej kontaktné 
údaje zákazníka, zadáte iba informatívny spôsob prijatia reklamácie (poštou/osobne), a potom iba 

pre zákazníka aj vytlačiť. 



V časti Prehľad si môžete zobraziť reklamácie podľa zadaných kritérii, prípadne o nich aj rozhodovať 
(v závislosti od Vašich právomocí
Môžete si vybrať časový rozsah podľa prijatia reklamácii. Dátum zadávate v bežnom tvare ako 
deň.mesiac.rok alebo výberom z interaktívneho kalendárika.
Filtrom Prijal si môžete pozrieť reklamácie prijaté konkrétnym používateľom.
Filtrom Vybavuje si môžete pozrieť reklamácie priradené, riešené alebo aj uzavreté konkrétnym 
používateľom. 
Filtrom Riešenie si môžete pozrieť reklamácie podľa konkrétneho rozhodnutia (oprava, zamietnutie, 
vrátenie peňazí) alebo nerozhodnuté.
Filtrom Stav prezeráte reklamácie podľ
vyhotovené či odovzdané. 
 
Po vypísaní reklamácii pri každej vidíte jej číslo, dátum prijatia s prípadným upozornením dokedy má 
byť uzavretá, meno zákazníka, meno zamestnanca kto vyhotovil reklamovanú
priradených či uzavretých aj meno zamestnanca, ktorý reklamáciu rieši(l).

Ikonka umožňuje pridať alebo čítať posudky k reklamáciám, ktoré slúžia ako podklad pre 

rozhodnutia reklamácii, ikonka 

Ikonka  znamená že danú reklamáciu ešte nikto nezačal riešiť, môžete ju po rozhodnutí prideliť 
konkrétnemu používateľovi alebo nastaviť spôsob prideľovania v časti v časti 
Reklamácie 
 

Ikonkou  otvoríte pôvodnú reklamovanú objednávku, zatiaľ čo ik
formulár. 
 
V časti Prideľovanie si môžete prezerať, kto má ktorú neuzavretú reklamáciu pridelenú, resp. ju rieši.
 
Reklamácie môžete prideľovať manuálne alebo nastaviť správanie prideľovania v časti 
Reklamácie, kde ak zvolíte možnosť neprideľovania, tak túto časť nemusíte vôbec používať.
 
Slúži ak chcete mať kontrolu nad tým, kto bude reklamáciu riešiť, resp. mať ju pridelenú.

5.8 Firma 
Časť Cash Flow slúži na prehľad a sledovanie finančných tokov (príjmov a výdavkov)
 
Cashflow môže byť viazaný na firmu či konkrétnu prevádzku firmy (alebo firmu samotnú) alebo na 
projekt, ktorý si sami zadefinujete cez 
Rozdiel medzi nimi je v tom, že projektov si môžete nadefinovať neobmedzene a všetky vklady či 
výbery si zadávate sami, zatiaľ čo v prípade voľby firma/prevádzka je počet viazaný na firmu (1) a v 
prípade aktívnych prevádzok aj na ne (max. do počtu prevádzok.).
Druhý rozdiel je v tom, že v prípade voľby firma/prevádzka okrem manuálne zadaných vkladov a 
výberov môžete sledovať aj vklady/výbery danej firmy/prevádzky ako sú faktúry či uzávierky (vo filtri 
označené ako Automatické). 
 
Manuálne transakcie zadávate cez 
firmu, označíte typ transakcie ako vklad či výber, zadáte číselnú hodnotu daného vkladu či výberu, 
vyberiete prípadne dátum, ku ktorému sa transakcia viaže (ak nie je pre aktuálny deň) a môžete 
zadať aj poznámku k transakcii, podľa ktorej ju budete vedieť vo výpise identifikovať.
 
Výpis výsledkov si môžete zobraziť okrem jednotlivých záznamov aj zlúčený z pohľadu dní, týždňov, 
mesiacov, štvrťrokov, polrokov či rokov. Konkrétne záznamy vo výpise zobrazíte kliknutím na ikonu 

, zavriete ich ikonou . 

si môžete zobraziť reklamácie podľa zadaných kritérii, prípadne o nich aj rozhodovať 
(v závislosti od Vašich právomocí). 
Môžete si vybrať časový rozsah podľa prijatia reklamácii. Dátum zadávate v bežnom tvare ako 
deň.mesiac.rok alebo výberom z interaktívneho kalendárika. 

si môžete pozrieť reklamácie prijaté konkrétnym používateľom. 
e pozrieť reklamácie priradené, riešené alebo aj uzavreté konkrétnym 

si môžete pozrieť reklamácie podľa konkrétneho rozhodnutia (oprava, zamietnutie, 
vrátenie peňazí) alebo nerozhodnuté. 

prezeráte reklamácie podľa aktuálneho stavu, ako napr. nepriradené, nevyhotovené, 

Po vypísaní reklamácii pri každej vidíte jej číslo, dátum prijatia s prípadným upozornením dokedy má 
byť uzavretá, meno zákazníka, meno zamestnanca kto vyhotovil reklamovanú objednávku a v prípade 
priradených či uzavretých aj meno zamestnanca, ktorý reklamáciu rieši(l). 

umožňuje pridať alebo čítať posudky k reklamáciám, ktoré slúžia ako podklad pre 

slúži na rozhodnutie reklamácii. 

znamená že danú reklamáciu ešte nikto nezačal riešiť, môžete ju po rozhodnutí prideliť 
konkrétnemu používateľovi alebo nastaviť spôsob prideľovania v časti v časti Nastavenia 

otvoríte pôvodnú reklamovanú objednávku, zatiaľ čo ikonkou  samotný reklamačný 

si môžete prezerať, kto má ktorú neuzavretú reklamáciu pridelenú, resp. ju rieši.

Reklamácie môžete prideľovať manuálne alebo nastaviť správanie prideľovania v časti 
k zvolíte možnosť neprideľovania, tak túto časť nemusíte vôbec používať.

Slúži ak chcete mať kontrolu nad tým, kto bude reklamáciu riešiť, resp. mať ju pridelenú.

slúži na prehľad a sledovanie finančných tokov (príjmov a výdavkov)

Cashflow môže byť viazaný na firmu či konkrétnu prevádzku firmy (alebo firmu samotnú) alebo na 
projekt, ktorý si sami zadefinujete cez Pridaj nový projekt 
Rozdiel medzi nimi je v tom, že projektov si môžete nadefinovať neobmedzene a všetky vklady či 

ery si zadávate sami, zatiaľ čo v prípade voľby firma/prevádzka je počet viazaný na firmu (1) a v 
prípade aktívnych prevádzok aj na ne (max. do počtu prevádzok.). 
Druhý rozdiel je v tom, že v prípade voľby firma/prevádzka okrem manuálne zadaných vkladov a 
výberov môžete sledovať aj vklady/výbery danej firmy/prevádzky ako sú faktúry či uzávierky (vo filtri 

Manuálne transakcie zadávate cez Nová transakcia, kde si vyberiete projekt alebo použijete zvolenú 
cie ako vklad či výber, zadáte číselnú hodnotu daného vkladu či výberu, 

vyberiete prípadne dátum, ku ktorému sa transakcia viaže (ak nie je pre aktuálny deň) a môžete 
zadať aj poznámku k transakcii, podľa ktorej ju budete vedieť vo výpise identifikovať.

ýpis výsledkov si môžete zobraziť okrem jednotlivých záznamov aj zlúčený z pohľadu dní, týždňov, 
mesiacov, štvrťrokov, polrokov či rokov. Konkrétne záznamy vo výpise zobrazíte kliknutím na ikonu 

si môžete zobraziť reklamácie podľa zadaných kritérii, prípadne o nich aj rozhodovať 

Môžete si vybrať časový rozsah podľa prijatia reklamácii. Dátum zadávate v bežnom tvare ako 

e pozrieť reklamácie priradené, riešené alebo aj uzavreté konkrétnym 

si môžete pozrieť reklamácie podľa konkrétneho rozhodnutia (oprava, zamietnutie, 

a aktuálneho stavu, ako napr. nepriradené, nevyhotovené, 

Po vypísaní reklamácii pri každej vidíte jej číslo, dátum prijatia s prípadným upozornením dokedy má 
objednávku a v prípade 

umožňuje pridať alebo čítať posudky k reklamáciám, ktoré slúžia ako podklad pre 

znamená že danú reklamáciu ešte nikto nezačal riešiť, môžete ju po rozhodnutí prideliť 
Nastavenia - 

samotný reklamačný 

si môžete prezerať, kto má ktorú neuzavretú reklamáciu pridelenú, resp. ju rieši. 

Reklamácie môžete prideľovať manuálne alebo nastaviť správanie prideľovania v časti Nastavenia - 
k zvolíte možnosť neprideľovania, tak túto časť nemusíte vôbec používať. 

Slúži ak chcete mať kontrolu nad tým, kto bude reklamáciu riešiť, resp. mať ju pridelenú. 

slúži na prehľad a sledovanie finančných tokov (príjmov a výdavkov). 

Cashflow môže byť viazaný na firmu či konkrétnu prevádzku firmy (alebo firmu samotnú) alebo na 

Rozdiel medzi nimi je v tom, že projektov si môžete nadefinovať neobmedzene a všetky vklady či 
ery si zadávate sami, zatiaľ čo v prípade voľby firma/prevádzka je počet viazaný na firmu (1) a v 

Druhý rozdiel je v tom, že v prípade voľby firma/prevádzka okrem manuálne zadaných vkladov a 
výberov môžete sledovať aj vklady/výbery danej firmy/prevádzky ako sú faktúry či uzávierky (vo filtri 

, kde si vyberiete projekt alebo použijete zvolenú 
cie ako vklad či výber, zadáte číselnú hodnotu daného vkladu či výberu, 

vyberiete prípadne dátum, ku ktorému sa transakcia viaže (ak nie je pre aktuálny deň) a môžete 
zadať aj poznámku k transakcii, podľa ktorej ju budete vedieť vo výpise identifikovať. 

ýpis výsledkov si môžete zobraziť okrem jednotlivých záznamov aj zlúčený z pohľadu dní, týždňov, 
mesiacov, štvrťrokov, polrokov či rokov. Konkrétne záznamy vo výpise zobrazíte kliknutím na ikonu 



 
V časti Firma udržujete aktuálne ú
Pokiaľ zmeníte niektoré údaje (napr. IČO), tak už vystavené faktúru ostávajú samozrejme nezmenené 
a zmeny sa budú týkať všetkých faktúr vystavených od momentu zmeny
 
Bližšie informácie o jednotlivých políčkach zistíte infoblokom ktorý sa zobrazí pri zájdení kurzoru myši 

nad ikonku napravo od daného políčka.
 
Predvoľby faktúr, predfaktúr a dobropisov neodporúčame meniť ak to nie je nevyhnutné, keďže od 
nich sa viaže číslovanie faktúr, predfaktúr 
 
V časti Prevádzky spravujete jednotlivé prevádzky vo firme. Prevádzky nie sú povinné, najmä ak má 
Vaša firma iba jednu, hlavnú prevádzku či dokonca iba kancelársky priestor alebo priestor 
nedostupný verejnosti. 
 
V prípade ak máte viac prevádzok (napríklad sieť predajní), tak vytvorenie jednotlivých prevádzok 
Vám umožní zaradenie zamestnancov do konkrétnych prevádzok, ako aj sledovanie objednávok, 
cashflow, robenie uzávierok či faktúr z pohľadu jednotlivých prevádzok
 
Aktuálnu prevádzku, nad ktorou pracujete, si aktivujete vždy v hornej časti v strede (tej kde naľavo je 
logo a napravo 4 farebné štvorčeky). Samozrejme ak nemáte aktívne prevádzky, tak Vám tam bude 
svietiť iba názov Vašej firmy. 

5.9 Uzávierka 
V časti Uzávierka môžete aktivovať alebo deaktivovať uzávierku pre Vašu firmu, prípadne jednotlivé 
prevádzky. Uzávierky bude možné zapisovať iba ak sú aktivované v tejto časti.
V časti Prehľad uzávierok môžete sledovať prehľad prijatých uzávierok od zamestnancov, zobraziť si 

ich v tlačiteľnom tvare kliknutím na ikonku 
schválite a Vaše meno sa zobrazí v príslušnom políčku ako aj v samotnom tlačiteľnom tvare.
 
Môžete si zobrazovať prehľad uzávierok za určitý dátum či konkrétneho z
daný výpis zároveň vidíte celkovú tržbu aj manko.

5.10 Štatistiky 
V časti Štatistiky objednávok môžete vidieť prehľad objednávok za určitý čas resp. uzavreté 
konkrétnym zamestnancom. 
 
Sledovať môžete počty objednávok, pôvodné hodnoty
zamestnancami od ich prijatia po uzavretie, najčastejšie typy dopravy či aktuálne stavy reklamácie a u 
rozhodnutých aj podiely rozhodnutia
 
Ponuka Rýchle voľby slúži na rýchle zobrazenie štatistík určitého časového roz
 
V časti Štatistiky faktúr môžete vidieť prehľad faktúr za určitý čas resp. vystavené konkrétnym 
zamestnancom. 
 
Sledovať ich môžete podľa typu úhrady, ich charakteru (faktúra, predfaktúra, dobropis), celkovej 
hodnoty vo faktúre, v prípade dobropisov 
predfaktúra od vystavenia označená za uhradenú.
 
Ponuka Rýchle voľby slúži na rýchle zobrazenie štatistík určitého časového rozsahu.
 

udržujete aktuálne údaje o Vašej firme, ktoré sa používajú vo fakturačnom module. 
Pokiaľ zmeníte niektoré údaje (napr. IČO), tak už vystavené faktúru ostávajú samozrejme nezmenené 
a zmeny sa budú týkať všetkých faktúr vystavených od momentu zmeny 

ivých políčkach zistíte infoblokom ktorý sa zobrazí pri zájdení kurzoru myši 

napravo od daného políčka. 

Predvoľby faktúr, predfaktúr a dobropisov neodporúčame meniť ak to nie je nevyhnutné, keďže od 
nich sa viaže číslovanie faktúr, predfaktúr či prípadných dobropisov. 

jednotlivé prevádzky vo firme. Prevádzky nie sú povinné, najmä ak má 
Vaša firma iba jednu, hlavnú prevádzku či dokonca iba kancelársky priestor alebo priestor 

viac prevádzok (napríklad sieť predajní), tak vytvorenie jednotlivých prevádzok 
Vám umožní zaradenie zamestnancov do konkrétnych prevádzok, ako aj sledovanie objednávok, 
cashflow, robenie uzávierok či faktúr z pohľadu jednotlivých prevádzok 

ádzku, nad ktorou pracujete, si aktivujete vždy v hornej časti v strede (tej kde naľavo je 
logo a napravo 4 farebné štvorčeky). Samozrejme ak nemáte aktívne prevádzky, tak Vám tam bude 

ktivovať alebo deaktivovať uzávierku pre Vašu firmu, prípadne jednotlivé 
prevádzky. Uzávierky bude možné zapisovať iba ak sú aktivované v tejto časti. 

môžete sledovať prehľad prijatých uzávierok od zamestnancov, zobraziť si 

tlačiteľnom tvare kliknutím na ikonku  a potvrdzovať prijatie kliknutím na ikonku 
schválite a Vaše meno sa zobrazí v príslušnom políčku ako aj v samotnom tlačiteľnom tvare.

Môžete si zobrazovať prehľad uzávierok za určitý dátum či konkrétneho zamestnanca, pričom pre 
daný výpis zároveň vidíte celkovú tržbu aj manko. 

môžete vidieť prehľad objednávok za určitý čas resp. uzavreté 

Sledovať môžete počty objednávok, pôvodné hodnoty objednávok, rýchlosť ich vyhotovenia 
zamestnancami od ich prijatia po uzavretie, najčastejšie typy dopravy či aktuálne stavy reklamácie a u 

rozhodnutia. 

slúži na rýchle zobrazenie štatistík určitého časového rozsahu.

môžete vidieť prehľad faktúr za určitý čas resp. vystavené konkrétnym 

Sledovať ich môžete podľa typu úhrady, ich charakteru (faktúra, predfaktúra, dobropis), celkovej 
hodnoty vo faktúre, v prípade dobropisov aj dobropisovaných hodnôt, typy dopravy a čas za aký bola 
predfaktúra od vystavenia označená za uhradenú. 

slúži na rýchle zobrazenie štatistík určitého časového rozsahu.

daje o Vašej firme, ktoré sa používajú vo fakturačnom module. 
Pokiaľ zmeníte niektoré údaje (napr. IČO), tak už vystavené faktúru ostávajú samozrejme nezmenené 

ivých políčkach zistíte infoblokom ktorý sa zobrazí pri zájdení kurzoru myši 

Predvoľby faktúr, predfaktúr a dobropisov neodporúčame meniť ak to nie je nevyhnutné, keďže od 

jednotlivé prevádzky vo firme. Prevádzky nie sú povinné, najmä ak má 
Vaša firma iba jednu, hlavnú prevádzku či dokonca iba kancelársky priestor alebo priestor 

viac prevádzok (napríklad sieť predajní), tak vytvorenie jednotlivých prevádzok 
Vám umožní zaradenie zamestnancov do konkrétnych prevádzok, ako aj sledovanie objednávok, 

ádzku, nad ktorou pracujete, si aktivujete vždy v hornej časti v strede (tej kde naľavo je 
logo a napravo 4 farebné štvorčeky). Samozrejme ak nemáte aktívne prevádzky, tak Vám tam bude 

ktivovať alebo deaktivovať uzávierku pre Vašu firmu, prípadne jednotlivé 

môžete sledovať prehľad prijatých uzávierok od zamestnancov, zobraziť si 

a potvrdzovať prijatie kliknutím na ikonku , čím ju 
schválite a Vaše meno sa zobrazí v príslušnom políčku ako aj v samotnom tlačiteľnom tvare. 

amestnanca, pričom pre 

môžete vidieť prehľad objednávok za určitý čas resp. uzavreté 

objednávok, rýchlosť ich vyhotovenia 
zamestnancami od ich prijatia po uzavretie, najčastejšie typy dopravy či aktuálne stavy reklamácie a u 

sahu. 

môžete vidieť prehľad faktúr za určitý čas resp. vystavené konkrétnym 

Sledovať ich môžete podľa typu úhrady, ich charakteru (faktúra, predfaktúra, dobropis), celkovej 
aj dobropisovaných hodnôt, typy dopravy a čas za aký bola 

slúži na rýchle zobrazenie štatistík určitého časového rozsahu. 



 
Tieto základné moduly a oveľa viac, pre riadenie Vašej firmy sú úplne zadarmo. 

6. Riešenie na mieru 
Nestačia Vám možnosti nášho bezplatného informačného systému ? Chceli by ste Viac ale nechcete 
platiť za drahé riešenia od základu ? Využite možnosť rozšíriť náš bezplatný základ o funkcie a moduly 
iba pre Vás a ušetrite ! 
Vyskúšali ste si naše bezplatné riešenie a chceli by ste si niektoré moduly alebo funkcie upraviť podľa 
vašich predstáv ? Kontaktujte nás a popíšte nám Vaše predstavy a očakávania.  Nemusíte si 
objednávať vypracovanie informačného systému od základu, pokiaľ Vám stačí iba prispôsobiť 
niektoré moduly/či funkcie alebo doplniť novú funkcionalitu do bezplatnej verzie iba pre Vaše konto 
na mieru. Či už pôjde o šablóny tlačív, vlastné formuláre objednávok, detailnejšia evidencia 
zákazníkov alebo čokoľvek iné. Nie ste si istí či to bude možné ? Napíšte mám ! 
 
Tím LET.IS 
 
helpdesk@let.is 


