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Spuštění a přihlášení do programu

• Zrychlit spouštění programu 
je možné kliknutím na úvodní 
obrázek při spuštění 
programu.

• Kliknutím na obrázek při 
přihlašování se vám 
automaticky jako 
uživatelské jméno a 
heslo vyplní ssb.



Systémové nastavení - Blokace

• Na záložce Blokace je možné 
zakázat nebo povolit některé 
důležité změny v programu.

• Kontrola zadání data 
předpisu a platby.



Nastavení záložek u objektů

• Nepotřebujete-li v detailu objektu zobrazovat 
všechny záložky, můžete jejich zobrazení upravit:

o Hromadně – v menu 
Servis>Nastavení>Systémové
na kartě Záložky.

o Pro jeden objekt – v 
detailu objektu 
kliknutím na červený 
čtvereček.



Předvolby nákladů

• V menu Servis>Nastavení>Uživatelské lze 
přednastavit několik údajů, které usnadní následné 
zadávání položek nákladů.



Předvolby rozpočítání nákladů

• Automatické vyplnění předvolby rozúčtování nákladů 
při pořizování nové položky.

• Servis>Definice>Složky předpisu v detailu složky .



Předvolby rozpočítání nákladů

• Předvolby rozpočítání nákladů na konkrétní blok 
(Běžné akce>Bloky k vyúčtování).



Změna způsobu rozpočítání nákladů 

• Umožňuje hromadnou změnu způsobu rozpočítání 
vybraných nákladů.

• Přehled pořízených nákladů>Akce>Změna způsobu 
rozpočítání nákladu na služby.



Hromadné pořízení měřidel

• Pokročilé přidávání nových bytových měřidel (Archiv 
měřidel>Akce>Přidání nových měřidel do celku)



Hromadný odečet měřidel

• Rychlé zadání naměřených hodnot odečtů bytových 
měřidel v celku (Archiv měřidel>Akce>Hromadný 
odečet bytových měřidel v celku)



Výplatní skupiny ve vyúčtování

• Při výplatě přeplatků je možné k vypláceným 
subjektům zaznamenat výplatní skupinu.

• Pokud je výplatní skupina zaznamenána, tyto subjekty 
se pak při další výplatě přeplatků již nenabízejí.

• Dalším důsledkem zaznamenání výplatní skupiny je 
nemožnost provádět se subjektem, u kterého je 
zaznamenána výplatní skupina, akce ovlivňující 
výsledek vyúčtování. Jedná se zejména o vzetí vyčíslení 
zůstatků kont zpět, kdy je zablokována možnost výběru 
celků, ve kterém se vyskytují subjekty s vyplněnou 
výplatní skupinou.



Oblíbené sestavy

• Kliknutím na symbol 
čtverce v levém horním 
rohu sestavy lze sestavu 
zařadit do oblíbených 
(pouze sestavy vyvolané 
z menu Sestavy).

• Tyto sestavy se pak 
zobrazují v nabídce sestav 
jako první.



Tisk do souboru

• Kliknutím na tlačítko rychlý tisk 
do souboru provedete tisk do 
externího souboru (PDF, DOC, 
HTML apod.)

• Ostatní méně používané formáty 
naleznete na záložce Parametry 
tisku.



Dialog tiskárny

• Tisku libovolné stránky 
sestavy docílíte označením 
volby Před tiskem zobrazit 
dialog tiskárny.



Výběrové seznamy

• Pomocí výběrových seznamů je možné vytvořit 
libovolnou skupinu subjektů, objektů, celků nebo 
středisek. Tyto seznamy je pak možné použít při tisku 
sestav a usnadnit si tak práci.

• Výběrové seznamy je možno ukládat a zpětně načítat 
ze souboru.

• Nastavení výběrových seznamů se provádí v menu 
Sestavy>Vytvoření výběrového seznamu, nebo na 
každé sestavě pod tlačítkem Upravit výběr.



Výběrové seznamy

• Při vytváření výběrového seznamu je možné použít 
rychlý filtr, pomocí kterého je snazší dohledat 
potřebné záznamy. 



Uchovat výběr

• Na vybraných sestavách je možnost uchovat 
výsledek sestavy pro pozdější využití.

• Například Seznam neoznámených změn 
předpisu a Upomínky.



Konec


