
 

PROGRAM  VYUCT  PRE ROK  2022 
 
 
Verzia 2022/10 – 18.05.2023 
 
Tlač 
Doplnenie funkcie pre tlač. 
 
Verzia 2022/09 – 17.05.2023 
 
Servis – naplnenie položky SGN_S a SGN_E 
Úprava funkcie – možnosť hromadného naplnenia označenia pre užívateľov bytov, ktorí majú 
vyplnený IBAN v matrike. Pre tento účet použite filter : !empty(matrika->IBAN) 
 
Verzia 2022/08 – 12.04.2023 
 
Ohrev TÚV – výpočet základnej zložky 
Doplnenie dátumu, od ktorého je poskytovaná dodávka TÚV  (pôvodne bol len dátum do) 
 
Verzia 2022/07 – 23.03.2023 
 
Prevod záloh na vodné stočné TV 
Úprava funkcie – možnosť prepísania parametra pre prevod zálohy v parametroch vyúčtovania 
(pôvodne bola možnosť nastavenia len cez Bythos) 
 
Verzia 2022/06 – 14.10.2022 
 
FTP – Odosielanie súborov 
Úprava odosielania súborov po dávkach s max. 10 súbormi. 
 
Verzia 2022/05 – 20.04.2022 
 
Servis – Prevod vyúčtovania od exter.firiem 
Úprava prevodu Ista z CSV súboru 
 
Verzia 2022/04 – 19.04.2022 
 
Servis – Prevod vyúčtovania od exter.firiem 
Úprava prevodu podľa VS pre ÚK 
 
Verzia 2022/03 – 13.04.2022 
 
Servis - Testy 
Doplnenie testov na nulovú základnú zložku ÚK alebo TÚV. 
 
Verzia 2022/02 – 06.04.2022 
 
Tlač 
Oprava chyby pri tlači nákladov za vybranú službu. 
 
Verzia 2022/01 – 01.02.2022 
 
Podklady 



Nastavenie filtra je rozšírené o možnosť využitia predvolených filtračných podmienok, ktoré sú jednak 
štandardné (sú naplnené pri inštalácii) alebo je možné doplniť tzv. užívateľské filtre podľa 
špecifických potrieb. Vlastné užívateľské filtre je možné doplniť cez Tlač – Užív.zostavy – Filtre. 
Nákladové listy 
Predvolené filtračné podmienky je možné použiť aj pri kontrole nákladových listov na teplo, vodu, 
služby a poplatky. 
Tlače a exporty 
V tlači alebo iných typoch exportov zostáv je možné využiť predvolené filtračné podmienky tak ako je 
to popísané vyššie u podkladov. Táto funkcia umožňuje využiť tlač jednej zostavy s použitím 
viacerých filtrov bez nutnosti vypisovania filtračnej podmienky pred každou tlačou. 
Prevody nákladov na teplo 
Spracovavanie nových prevodov a úprava prevodov. 
Tvorba a úpravy výstupov 
Súčasťou novej verzie je tvorba nových výstupov a úprava existujúcich podľa požiadaviek 
zákazníkov. 

   

 
 


