
Rýchly prehľad o 

najvýznamnejších 

partneroch

Pomocou tohto tlačidla môžete založit novú 

kartu ktoréhokoľvek zo zoznamov nielen v 

Prehľade, ale kdekoľvek v aplikácii
Tu sa odhlásite, pokiaľ 

chcete odísť od PC, alebo 

prejsť na inú agendu

Prehľad fakturácie. 

Keď nadídete 

myšou na stĺpec v 

grafe, zobrazíte si 

presnú hodnotu.

Informácie o predplatnom, 

ktoré používate, jeho platnosti 

a možnosti predĺženia

Prehľad účtovníkov, ktorí majú 

skúsenosti s importom dokladov 

a môžu vám spracovať vašu 

účtovnú agendu

Prehľad neuhradených 

faktúr. Kliknutím na 

podrobnosti otvoríte 

zoznam všetkých 

neuhradených faktúr

Názov firmy, logo, číslovanie dokladov, 

texty emailov a mnoho dalších údajov 

zadáte v Nastavení

Názov vašej firmy 

zadáte v Nastavení

Kliknutím na logo 

vyvoláte stránku 

Prehľad

Podrobný návod na 

ovládanie iDokladu, vrátane 

názorných príkladov

Hlavné 

menu 

služby 

iDoklad

Tlačidlá na 

vytváranie

nových 

kariet

PREHĽAD

Číslo pri zvončeku Vás 

upozorní na doručenú 

odpoveď z podpory alebo 

výpis z banky.



Keď neviete, čo a ako 

urobiť, použite Pomocníka

Číslo pri zvončeku Vás 

upozorní na doručenú 

odpoveď z podpory alebo 

výpis z banky

Potrebujete podrobnejší 

výber?

Zapnite si viac možností

Pokiaľ chcete zmeniť agendu alebo len 

odísť od PC, použite tlačidlo pre 

odhlásenie

Hľadáte faktúru obsahujúcu 

konkrétny text – meno 

odberateľa alebo popis? 

Faktúru vystavenú v určitom 

období či na konkrétnu sumu? 

Chcete vidieť len neuhradené 

faktúry alebo faktúry s vyprša- 

nou splatnosťou? V takom 

prípade využite filter

Uhradený doklad Doklad bol 

odoslaný emailom 

účtovníkovi

Posun medzi 

stránkami zoznamu

Všetky operácie - 

tlač, úhrada či 

odoslanie - sa týkajú 

vždy len označených 

faktúr

Zaškrtnutím poľa 

označíte všetky 

faktúry zobrazené 

na stránke

Hlavné menu 

iDokladu

Menu 

modulu 

Fakturácia 

Kliknutím myši na 

číslo dokladu otvorí 

kartu faktúry 

(aj dvojklikom)

Doklad bol odoslaný 

emailom zákazníkovi

Doklad bol 

exportovaný do 

účtovného programu

Tu si môžete nastaviť 

počet riadkov na 

stránke

Kliknutím na nadpis stĺpca 

zoradíte položky celého 

zoznamu podľa údajov v 

stĺpci

Tlačidlá pre 

prácu so 

zoznamom

Voľbou Nastavenia si iDoklad 

prispôsobíte svojim potrebám

Šablóny pre tlač 

zadáte v Nastavení

ZOZNAM VYSTAVENÝCH FAKTÚR



Platitelia dane môžu zadávať cenu 

s DPH alebo bez. Pokiaľ používate 

režim prenesenia daňovej povinnosti 

zvoľte „Iba základ“

Odoslanie faktúry 

emailom. Šablóny správ 

zadáte v Nastavení

Informácia o odberateľovi 

z databázy CreditCheck

Pokiaľ potrebujete zadať 

viac údajov (číslo 

objednávky, mena, 

úhrada, iný účet) použite 

toto tlačidlo

Keď Popis nevyplníte, 

doplní sa automaticky z 

prvej položky

Číslovanie faktúr je 

automatické. Tu viete 

zmeniť poradové číslo 

pred uložením dokladu. 

Formát čísla zadáte v 

Nastavení

Uloženie faktúry 

do zoznamu

Tlač 

faktúry

Návrat späť do 

zoznamu faktúr bez 

uloženia dokladu

Položku prevzatú z 

cenníka môžete 

ľubovolne upraviť

Vloženie novej 

položky

Kliknutím môžete 

upraviť adresu

Výber firmy 

z adresára

Vloženie novej firmy 

do kontaktov

Výber spôsobu 

úhrady

Export 

faktúry 

do PDF

NOVÁ FAKTÚRA

Číslo pri zvončeku Vás 

upozorní na doručenú 

odpoveď z podpory alebo 

výpis z banky


