program MAJETEK od firmy DATAX

novinky 3.025 2.7.2012
Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
Program implementuje ČÚS 708 (pro některé vybrané ÚJ, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.
410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zavádí nově možnost zařazení majetku do účetních
odpisových skupin podle Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových
skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“,
včetně jeho exportu ve formátu CSV. Program automaticky nahradí původní tabulku odpisových skupin
tabulkou podle kategorizace DM. Předtím, než to provede, zkonvertuje Vámi uvedené kódy SKP u
jednotlivých karet DM na kódy klasifikace CZ-CPA. Takto převedené kódy porovná s tabulkou
kategorizace DM a u shodných identifikací automaticky doplní kód účetní odpisové skupiny na kartu
majetku. Je-li na kartě vyplněna daňová odpisová skupina, doplní ji do nové tabulky. Nespárované kódy
ponechá na jednotlivých kartách majetku. Můžete jimi kdykoliv doplnit tabulku odpisových skupin.
Tabulky- Tabulky - 2.Odpisové skupiny

F2 přidá nový kód CZ-CPA, případně daňovou odpisovou skupinu, text
F3 nabídne k zařazení kódy SKP, CZ-CPA, CZ-CC, které jsou na kartách a nejsou v tabulce
F4 opraví daňovou odpisovou skupinu, text, u Vámi přidaných rovněž kód CZ-CPA
F6 vytiskne tabulku, včetně daňových a účetních odpisových skupin a stanovené doby užívání v letech
F7 prohledá tabulku, nebo jen ty řádky, obsahující zadaný text a přesune se na vybraný údaj v tabulce
Prohlížej- Zařazené[Vyřazené] - Ukončit výběr - Tiskové výstupy - 7.KEVIS-generování exportního
souboru Pro vybrané DM vygeneruje exportní soubor KEVIS.CSV do složky EXP
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Hlavičky sloupců: ID, Záznam založil, Název organizace [Zřizovatel | IČO organizace | Název
organizace] Syntetický účet majetku, Název dlouhodobého majetku, Odpisová skupina, Klasifikace CZCPA nebo CZ-CC, Okamžik uvedení do užívání, Pořizovací cena majetku, Stanovená doba užívání,
Poznámka

Možnosti výběru
Prohlížej - Zařazené - Zařazení-Vyřazení - CZ-CPACZ-CC – sumáře za kódy a odpisové skupiny

Prohlížej-Zařazené-Zařazení/Vyřazení/Účetní odp.skupina - sumáře za odpisové skupiny

Zápis účetní odpisové skupiny
Zařazení- Nový a Změny -Jednotlivého DM
F1 při zápisu daňové odpisové skupiny – pokud vyberete z tabulky odpisových skupin položku, u které je
vyplněna účetní odpisová skupina. Je-li vyplněna i daňová odpisová skupina, rovněž se převezme.
F1 při zápisu kódu CZ-CPA / CZ-CC - pokud vyberete kód, u něhož je vyplněna účetní odpisová skupina

Ručně zapíšete kód CZ-CPA, u něhož je vyplněna účetní odpisová skupina. Je-li pro určitý kód v tabulce
více odpisových skupin, nebo zadáte-li pouze část kódu, program nabídne všechny položky z tabulky,
které vyhovují Vámi zadanému řetězci znaků (zleva).
Například když zadáte jen “16.29 “ a potvrdíte klávesou Enter. Program vybere z tabulky všechny řádky
s kódem začínajícím 16.29. Viz obrázek.
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Změny - Hromadné změny- G.Změna popisu a dalších údajů

Zadáte ručně kód ve sloupci CZ-CPA. Je-li kód jednoznačný, převezmou se z tabulky údaje účetní
odpisová skupina a počet roků odpisování. Není-li kód jednoznačný nebo existuje v tabulce odpisových
skupin více výskytů pro zadaný řetězec, nabídnou se kódy obsahující tento řetězec, podobně jako u
zařazení a opravy. Pokud nevyberete žádný kód, skupina a počet roků se nedoplní a vybrané kódy
z tabulky se příště nenabízejí.
F1 ve sloupci CZ-CPA nabídne údaje z karet, majetku vybraného pro hromadné změny. Pomocí klávesy
F2 zobrazíte střídavě: všechny karty / které mají vyplněn kód CZ-CPA. F1 filtruje text.

Výběr z nabídky údajů karet DM umožní buď přesun na vybraný majetek nebo přepsání kódu aktuálního
DM, tj. toho, kde stojíte aktuálně na řádce kurzorem.

F1 ve sloupci S Text CZ-CPA CZ-CC nabídne položky z tabulky odpisových skupin. Výběrem z nabídky
kód a skupinu na kartě přepíšete údaji z tabulky.

F3 hromadně nastaví kód CZ-CPA pro DM označené hvězdičkou, a to takovým kódem, kde stojíte
aktuálně kurzorem, buď ve sloupci CZ-CPA nebo S Text CZ-CPA CZ-CC.
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Klávesou ESC ukončíte přípravu změn a rozhodnete, zda se mají všechny připravené změny provést.

Výstupy
Protokol o zařazení [vyřazení] - Karta dlouhodobého majetku

Prohlížej - Tiskové výstupy - 3.,4., 5., 6. – tam, kde bylo předtím SKP

Prohlížej - Přehled - 3. Sumáře, četnosti DM … - Účetní odpisová skupina [CZ-CPA / CZ-CC]
1.úroveň sumářů

2. úroveň sumářů
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Jednotlivé DM + sumáře 1. nebo 2. úrovně

Odpisový plán – všechny typy
dvouřádkový

tabulka A4

Inventurní soupisy typu “C“ – CZ-CPA, účet, období, ceny

Uživatelské sestavy a tabulky
detailní

detailní + sumární
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Náhledy při zařazení, opravách a prohlížení

Náhled při prohlížení v tabulce

Sumáře, četnosti včetně desetinných míst
Prohlížej [Zařazené-Vyřazené] - Přehled - 3. Sumáře, četnosti DM …
Základní obrazovka obsahuje text pro sumární úroveň na 20 znaků, hodnotové údaje na 9 znaků

Myší můžete zobrazit text sumární úrovně na 30 znaků a hodnotové údaje na 12 (z toho 2 des. místa)

a po přesunu kurzoru se zobrazí část tabulky vpravo, přičemž nejsou viditelné jednotlivé sumární úrovně
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novinky 3.024 21.5.2012
Rozpracovaná problematika pro KEVIS. Verze nebyla distribuována.

novinky 3.023 7.12.2011
Inventurní soupisy - tisk plného
názvu organizace, IČO, adresy
Tisknout plný název organizace, IČO a
adresu, v inventárních soupisech typu A
můžete po předchozím
nastavení
textu
ve
volbě
Obsluha
Základní
údaje
potvrzením
editačního
údaje
Název
organizace. Zobrazí se okénko, kam
můžete plný název organizace zapsat a
následně potvrdit klávesou <Enter>.
Následně vyberete jednu ze tří možností,
která určí, co se má v inventurách tisknout v záhlaví : nic / plný název, který jste právě zadali / také plný
název a k tomu ještě v dalším řádku adresa. V závislosti na vašem výběru se za textem Vaše adresa
objeví v závorce údaj o zvoleném počtu řádků (0-2).
Zvolíte-li 3. možnost, bude záhlaví každé stránky inventury
vypadat takto:

inventurní soupisy podle budov, místností
Vyberete-li typ soupisu 2., bude se tisknout sloupec Zařazen
(období zařazení) namísto údaje Výrobní číslo

novinky 3.022 9.11.2011
inventurní soupisy - budovy, místnosti
Nově lze tisknout inventurní soupis, rozšířený o tyto údaje ve sloupcích: Oprávky, Zůstatková cena, Druh DHM.
Takový soupis je pak řazen podle položek: Budova, místnost, [Pracovník … pokud za něj tisknete mezisoučty], typ
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majetku (dlouhodobý, krátkodobý), Účet, Druh DHM, Inventární číslo. Tisknout rozšířený soupis lze pouze u
sestavy typu A.
Pokud zvolíte tento typ soupisu, objeví se jedna ze tří nabídek, v závislosti
na tom, jaký soubor jste pro tisk soupisu vybrali.
1. Jen dlouhodobý majetek

2. Dlouhodobý majetek + DHM

3. Jen DHM

Rozšířený soupis získáte zvolením možnosti 2. Sumáře za jednotlivé místnosti pak obsahují součty podle
zařazovacích účtů, případně také druhů DHM, jak můžete nahlédnout také v připojeném tiskovém souboru
Místnost 01 164.pdf.
Součty za jednotlivé zařazovací účty a druhy DHM v rámci budovy a místnosti: 01 164.

Pro soupisy za budovy-místnosti se nabízí možnost automaticky doplnit jména pracovníků (označené *) do textu za
sumářem v případě, že je v místnosti (daného výběru) vždy jen jeden odpovědný pracovník.

novinky 3.021 12.7.2011
informace o době odepisování
Přidali jsem další sestavu, která prezentuje seznam karet majetku a u nich, kromě standardních informací i
dobu odepisování.
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-

dosud = uvádí počet let a měsíců po které je majetek již odepisován
(např. 8 / 4)

-

dosud, jaký rok = kolikátý rok, je již majetek odepisován (např. 9.)

-

celkem bude let = kolik let se celkem bude odepisovat, než bude úplně
odepsán (např. 55)

- celkem bude rok = který rok bude odepsán (např. 2056)
Sestavu lze vytisknout ve volbě Prohlížej - Zařazené DM. Následně si vyberte
jen ty karty, které chcete prezentovat. Například jen ty, co jsou odepisovány (Stav
dlouhodobého majetku - Vlastní - Ukončit výběr). Pak si necháte seznam
vytisknout tím, že zvolíte Tiskové výstupy - 6.Seznam+roky odp.(naležato).
Údaje o počtu let odepisování (účetním či daňovém) lze nově zařazovat i do uživatelských sestav. A to ve volbě
Výstupy - Sestavy dle uživatele - Definování sestavy, kde se na <F1>, při zadávání údajů, které se mají
vypisovat nabízejí na konci seznamu jako 61. a 62. údaje o počtu let odepisování.

novinky 3.020 22.6.2011
možnost mezisoučtů za zařazovací účty v inventurách po místnostech
Ve volbě Výstupy - Inventurní soupisy - 1.Budovy místnosti můžete nově zvolit, zda se mají tisknout i sumáře
podle zařazovacích účtů. Všechny postupy výběru toho, co se má tisknout, zůstává nezměněno. Postupně tedy
volíte:
- způsob součtování : i za pracovníky / jen za místnosti)
- filtrace - výběr skupiny majetků
- které majetky - všechny / jen drobné dlouhodobé / pouze DH bez DDHM
- které místnosti – se změnou od minula / všechny
- možnost tisku jen sumářů (přehled za místnosti)
- výběr konkrétních budov a místností
- výběr konkrétních útvarů
A v právě tomto místě přibyl jen další dotaz, který předchází volbě typu inventury (A.na zeď / B./..D). Dotaz je:
Mám vytvářet součty podle zařazovacích účtů. A možné odpovědi jsou:
- způsob součtování : i za pracovníky / jen za místnosti)
- Ano vytvářet součty podle zařazovacích účtů = pokud součty potvrdíte, tak se pod sumářem za
místnost vytisknou i sumáře za všechny účty, do nichž jsou zařazeny majetky umístěné v místnost
- Ne nevytvářet = inventura bude stejná, jako byla doposud
- klávesa <Esc> = sumáře za účty se nevytváří
A. seznam k vyvěšení na zeď
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B. ceny, oprávky, úč.odpisy

novinky 3.019 17.5.2011
ruční nastavení účetního odpisu při měsíční uzávěrce
Ve volbě Uzávěrky – Měsíční uzávěrka můžete sami u nevyřazovaných DM nastavit částku účetního
odpisu v rozmezí 0,- Kč až do výše zůstatkové ceny majetku. Pokud nejdříve zvolíte Ukaž mi stav dat a pak se
rozhodnu, je dotaz podobný a opět v něm je možnost Ručně nastavit odpisy.
Pro ruční nastavení odpisu se v tabulce zobrazují všechny DM (v pořadí podle inventárních čísel), které se mají při
uzávěrce účetně odepsat. Záhlaví tabulky obsahuje údaj o počtu odpisovaných subjektů a částce měsíčního
odpisu, nebudou-li provedeny žádné ruční změny. Červený obdélník před inventárním číslem indikuje DM
připravený k vyřazení (jeho odpis nelze měnit). Pod záhlavím tabulky je inventární číslo, název DM a zařazovací
účet majetku. Přístupný je pouze sloupec pro odpis: NASTAV ODPIS.

Červeně jsou označeny změněné údaje: počet, připr.odpis celkem, původní odpis, zůstatková cena DM.

Počet odpisovaných celkem se změní jen tehdy, když nastavíte u některého DM nulovou částku odpisu.
Připravený odpis celkem může zůstat naopak nezměněn, pokud suma snížení a navýšení odpisů jsou v rovnováze.
Pak se ani částka barevně neodliší.
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Sloupec cena je vstupní cenou DM, zůst.cena je zůstatkovou cenou DM před uzávěrkou. Tyto údaje se
ručním nastavením odpisu nemění. Změní se údaj nad tabulkou, který zobrazuje zůstatkovou cenu s ohledem na
ruční odpis (zůst.cena). Původní zůstatková cena po uzávěrce (původní ZC) je zobrazena úplně vpravo a nemění
se. Dalšími údaji o DM jsou účetní odpis od počátku roku a nastavené procento účetního odpisu. Všechny
provedené změny můžete najednou vrátit zpět pomocí klávesy F3 změny zpět.
Pro rychlé vyhledání slouží klávesa F1 vyhledat kartu, která nabízí DM, setříděné podle názvu majetku a
kromě něj obsahuje údaje: inventární číslo, jméno odpovědného pracovníka, číslo zařazovacího účtu, účetní odpis.
Stiskem klávesy F1 při aktivní nabídce můžete zadat text, který zúží nabídku na DM, jejichž text v nabídce
obsahuje kdekoliv Vámi zadaný text.

Pomocí klávesy F6 tisk se aktivuje nabídka pro tisk připravených měsíčních odpisů, totožná s volbou Výstupy –
Výstupní sestavy – 1.Připravené měsíční odpisy, kde zvolíte jednu ze šestnácti možností. Ukončení změn
provedete stiskem klávesy Esc. Nejsou-li zjištěny žádné změny, pokračuje uzávěrka automaticky dál s původními
hodnotami odpisů. Pokud jste provedli nějaké změny, program nabídne několik možností, jak pokračovat. Informuje
také o počtu změněných odpisů a celkové změně částky.
Můžete si vybrat ze čtyř nabízených možností, včetně volby Zpět - neprovádět uzávěrku. Vyberete-li si první
možnost, tj. provést uzávěrku s upravenými odpisy, tyto odpisy se připočtou k celkovým odpisům realizovaným od
počátku roku a nastaví se částka měsíčního odpisu pro další období podle uvedeného procenta účetního odpisu.
Nedokončíte-li uzávěrku, tj. nenapíšete správné heslo pro posun účetního období (ANO, NASTAV), všechny ručně
nastavené účetní odpisy se vrátí zpět na původní hodnoty.

připravené měsíční odpisy – stránkování účtů, sumáře za útvary
Ve volbě Výstupy – Výstupní sestavy – 1.Připravené měsíční odpisy můžete pro možnosti 1., 5., A.
sami zvolit, jaké stránkování podle účtů vám bude nejlépe vyhovovat.Nová volba 2.syntetiku
+analytiku, kde každý účet bude začínat vždy na nové straně, mezisoučet za syntetické účty celkem se
v tomto případě neprovádí.
Sestavy, kde jednou ze sumárních úrovní je útvar (A., B., C., D.), jsou nově členěny podle všech tří
komponent útvaru, tj. závod, středisko, pracoviště, narozdíl od předchozí verze (závod, středisko).

novinky 3.018 22.4.2011
přímé posílání emailu bez použití poštovního programu
Ve volbě Obsluha - Pošli email se můžete rozhodnout, jakým
způsobem, co a kam, chcete odeslat.
Možnosti 1. a 2. odešlou archivní kopii vašich aktuálních dat,
případně textovou zprávu přímo bez použití poštovního programu. Jedinou
podmínkou je přístup uživatele do internetové sítě. Chcete-li odeslat mail
na jinou adresu než je firma Datax, zadáte nejdříve adresu příjemce do
editačního řádku.
Posíláte-li textovou zprávu, zadáte nejdříve její obsah do editačního pole. Lze odeslat i prázdnou zprávu.
Možnosti 3. a 4. využijí k odeslání mailu váš výchozí poštovní program.
Přímo odeslaná textová zpráva má v předmětu zprávy název a verzi programu, z kterého byl Váš email
odeslán. Obsahuje tabulku s údaji o uživateli (pokud je uživatel vyplnil) a pod ní vlastní text zprávy, zadaný dříve
do editačního pole. Jako adresa odesílatele je uvedena podpora@datax.cz.

novinky 3.0173.3.2011
obecná výběrová rutina
Soubor zařazených a vyřazených subjektů v evidenci můžete pomocí obecné výběrové rutiny před
prohlížením a tiskem libovolně účelově redukovat. Novou účelovou skupinou, kterou lze jedním výběrem nastavit je
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soubor dlouhodobých majetků bez drobných dlouhodobých majetků (kód zařazení 6,7) a bez pozemků a ploch
(syntetický účet 031). Tuto skupinu lze nastavit například pro tisk odpisového plánu.

odpisový plán
Pro úpravu a modelaci procenta účetních odpisů podle limitních hodnot a střední hodnoty nebo cílové
částky či hodnot v jednotlivých odpisových skupinách, se počítá se skupinou majetků, jež se odepisovaly nebo
stále odepisují. Jsou to dlouhodobé majetky bez DDHM a pozemků, viz předchozí odstavec.
Volba Změny – Odpisový plán … -Tisknout odpisový plán - nabízí vždy možnost nastavit libovolný
výběr subjektů pro tisk plánu. Obvykle se tiskne skupina DM bez DDHM a pozemků (volba 2.) .
Byl-li zapnut náhled sestavy před tiskem, náhled se spustí okamžitě, bez předchozího zobrazení
odpisového plánu na monitoru.

informativní a kontrolní přehledy uzavřených období
1. Výstupy - Výstupní sestavy – Informativní přehled
Součástí sledování stavů ke konci uzavíraných období jsou nově stornované DM v uzavíraném období a majetky, u
nichž byla změněna vstupní cena. Tyto skupiny rovněž významně spoluurčují celkový stav.

Při prvním spuštění starší verze dat (včetně jejich načtení z archivů), se program pokusí doplnit a opravit některé
údaje, prezentované v informativním přehledu. Následující měsíční uzávěrky tyto údaje generují automaticky.
2. Výstupy - Výstupní sestavy – Kontrolní přehled roků
Novým typem výstupu, který také využívá údaje generované při měsíčních uzávěrkách, je kontrolní přehled
jednotlivých uzavřených roků. Kontroluje se v něm, zda stav ke konci předchozího uzavřeného roku (po uzávěrce
prosince) + provedené změny v následujícím roce odpovídají skutečnému stavu ke konci následujícího roku. Tato
kontrola se týká jen celkového počtu subjektů a celkové vstupní ceny.

evidence stornovaných
Volba Zařazení - Storno nově eviduje jen ty stornované DM, které byly zařazeny v některém
z předchozích účetních období. Nově zařazené (bez ohledu k jakému období) a ihned stornované DM vůbec
neeviduje.
Volba Změny - 3.Zrušení dat minulých let - Seznam stornovaných DM umožňuje výběrově (podle roku,
kdy byly DM stornovány) tyto subjekty vymazat z evidence. Tímto “zásahem“ do evidence se neztratí údaje o
stornovaných pro informativní a kontrolní přehledy.
Počty evidovaných stornovaných v jednotlivých letech a možnost jejich selektivního odstranění

novinky 3.016

4.2.2011

stránkování podle syntetických nebo analytických účtů
Výstupy - Inventurní soupisy - 4.Účty … A.Seznam k vyvěšení na zeď – umožňuje nastavit stránkování
soupisu při každé změně účtu (Analytický) nebo jen při změně syntetického účtu.
Pro ostatní typy soupisu (B., C., D.) lze buď odstránkovat jednotlivé účty nebo nestránkovat vůbec.

změna údajů při tisku inventurních soupisů
Ve volbě Výstupy - Inventurní soupisy - typy B, C, D
- Soupis typu B : Nové sloupce: %ÚO … procento účetního odpisu a Stř. … účetní středisko
- Soupis typu C : ZF … zdroj financování namísto původního NP … nájem/pronájem / Stř. … účetní
středisko namísto původního Obor … učební obor
Soupis typu D: Nový sloupec: Stř. … účetní středisko

součty za odpisové skupiny pro Plán účetních odpisů
Ve volbě Výstupy - Výstupní sestavy - 9.Plán účetních odpisů - Plán odpisů na příštích 5 let / Plán odpisů
do úplného odepsání nastavujete, zda tisknout mezisoučty za jednotlivé odpisové skupiny nebo jen celkový

12

sumář za všechny DM. V Plán odpisů do úplného odepsání navíc určujete, zda mají být majetky tříděny podle
inventárních čísel nebo období posledního účetního odpisu.

zobrazení sestavy před tiskem (nikoliv náhled) - černé na bílém

novinky 3.015

28.1.2011

tisk seznamu četností a sumářů ve výběrové rutině
Kdekoliv v:: Prohlížení, Inventury, Změny, Výstupy, apod.), po stisku klávesy <F1>, lze zobrazenou
nabídku pro nastavení rozmezí, příp. seznam údajů, pomocí klávesy <F6> vytisknou.(počet subjektů (záznamů) ve
výběru)
Posledním řádkem je celkový sumář - CELKEM: počet výskytů, počet subjektů, cena celkem.

tisk protokolu o vyřazení
Změny - Vyřazení - poté, co zapíšete, opravíte, nebo pouze potvrdíte zapsané údaje volbou <OK>,
program nabídne možnost tisku protokolu o vyřazení. Podmínkou je shoda účetního období a období, ke kterému
DM vyřazujete, jinak se nabídne tisk karty DM.

zrušení odpisů minulých let
Změny - Zrušení dat minulých let separátně můžete rušit údaje zapsané při uzávěrkách provedených
v minulých letech. Informativní přehled slouží jen pro tisk stejnojmenné sestavy. Daňové a účetní odpisy minulých
let jsou součástí karty DM nebo Protokolu o vyřazení. Zobrazují se při celoobrazovkovém prohlížení jednotlivých
položek DM ve volbě <Pozn> (klávesa <Ins>). Samotné účetní odpisy jsou také předmětem sestavy Roční účetní
odpisy, nabízené v závislosti na počtu archivovaných údajů minulých let.

novinky 3.013 a 3.014

4.1.2011/ 17.1.2011

Oprava drobných chyb při vyřazování majetku.
Oprava chyby při tisku karty majetku.

novinky 3.012

21.12.2010

odpisování nově zařazeného majetku – nastavení, změny, zobrazení
Obsluha – Základní údaje – zahájit ihned odpisování … : nastavujete, kdy automaticky proběhne u nově
zařazeného majetku k aktuálnímu období první účetní odpis.
Je-li majetek zařazen k jinému než aktuálnímu období či jiným způsobem než nákupem (např.převod, nájem),
program se při zařazení vždy dotáže. [IHNED=“aktuální nastavení v Základních údajích“]
Změníte-li v základních údajích způsob odpisování „IHNED“, a jsou-li již v evidenci nově zařazených majetky, jež
se odepisují jinak než je nově zvolené nastavení, program nabídne jejich opravu, a to buď automaticky pro všechny
nevyhovující novému nastavení nebo ručně podle uvážení a okolností.
Při ručním nastavení můžete zadáním “*“ nebo “ “ do 1.sloupce, určit, zda odepisovat ihned nebo od dalšího
účetního období. Druhý sloupec má hlavičku “ANO“ nebo “NE“ podle aktuálního nastavení. Ruční nastavení období
odpisu nově zařazených DM můžete provést kdykoliv ve volbě programu: Změny- Hromadné změny O.Odpisování nově zařazených.
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Prohlížej- Zařazené -Stav dlouhodobého majetku obsahuje nově volbu Nově zařazené - v tomto účetním
období celkem. Vyberou se všechny nově zařazené karty majetku v daném účetním období.
Jakým způsobem (ve kterém období) se nově zařazené a odpisované DM odpisují, zjistíte také při vlastním
obrazovkovém prohlížení jednotlivých karet. Písmeno “A“ – odpis ihned, “N“ – příští období.

údaje zasílané adresátovi volbou programu Pošli email - údaj e-mail
Ve volbě Nastavení-Základní údaje můžete vyplnit vaší e-mailovou adresu:
Emailová adresa je pak i součástí připravené zprávy, která se automaticky vygeneruje při odeslání volbou
Obsluha-Pošli email.
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