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Úvod 
Cestovná agentúra je programový produkt ur�ený pre automatizované spracovanie agendy podnikate�ských subjektov 
poskytujúcich služby v oblasti cestovného ruchu.  
Zámerom autora pri vývoji programu bolo vytvori� nástroj, ktorý zníži administratívnu náro�nos� práce cestovných agentúr a 
pod�a možností zjednotí �o najviac aktivít v oblasti sprostredkovania služieb cestovného ruch do jednotného zdroja.  

Program Cestovná agentúra je ur�ený hlavne pre: 

• cestovné agentúry  
• sprostredkovate�ov zájazdov a pobytov  
• predajcov leteniek a cestovných lístkov  
• predajov cestovného poistenia  
• predajcov vstupeniek  
• at�.  

Hlavné funkcie  
Hlavné �rty funkcionality programu sú: 

• komplexne eviduje objednávky, akcie 
• spracúva a eviduje zmluvy o obstaraní zájazdu s klientom 
• eviduje vydané aj prijaté faktúry 
• vystavuje provízne faktúry pod�a požiadaviek touroperátora 
• sleduje splatnos� vydaných a prijatých faktúr, fakturáciu provízie 
• eviduje platby vo vz�ahu ku klientom aj dodávate�om služieb 
• eviduje finan�né toky v agentúre, vytvára hotovostné pokladne 
• sleduje bezhotovostné transakcie agentúry, platby kreditnými kartami 
• zostavuje preh�ady predaja pod�a predajného obdobia, pracovníkov, touroperátorov a pod. 
• zoh�ad�uje špecifiká podnikania cestovných agentúr  
• zoh�ad�uje spôsob uplat�ovania DPH (vhodný pre platcov i ne platcov DPH) 
• vytvára da�ové doklady v zmysle platnej legislatívy 
• duálne zobrazenie cien v Euro (€)  a Sk 
• vedie evidenciu obchodných partnerov 
• vytvára archív klientov  

Výhody a prínosy 
Hlavné výhody a prínosy používania programu sú: 

• komplexnos� spracovania 
• sústredenie informácií do jedného zdroja 
• jednoduchá úvodná konfigurácia 
• jednoduché intuitívne ovládanie 
• rýchle zaškolenie používate�ov 
• kontextová nápoveda 
• program pracuje v sie�ovej verzii s neobmedzeným po�tom užívate�ov 
• zdie�anie dát uložených v databáze viacerými používate�mi naraz  
• možnos� nastavenia rôznej úrovne prístupu užívate�ov 
• podpora spracovania dokumentov prostredníctvom katalógu textov 
• unifikácia zmlúv o obstaraní zájazdov pre rôznych touroperátorov 
• parametrizácia spracovania výstupov v závislosti od požiadaviek touroperátorov 
• vytváranie elektronických výstupov, ktoré je možné zasiela� mailom 
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• šetrenie poštovných nákladov a nákladov na tla� 
• vytváranie závere�ného výstupu každej akcie vhodného pre archiváciu 
• integrovaný archív klientov zjednodušuje prácu so stálymi klientmi  
• rýchle vyh�adávanie, preh�adnos� a aktuálnos� informácií zvyšujú efektivitu práce agentúry  

Ovládanie programu 
Program sa ovláda štandardným systémom lištových a popup 
menu.  Zvolením vo�by na hornej lište menu sa zobrazí príslušné 
popup menu. Výber vo�by popup menu otvorí príslušný formulár 
pre prácu s odpovedajúcimi dátami 

 

 

 

Prihlásenie 
 Po spustení programu sa na obrazovke zobrazí prihlasovacie okno programu. 
V tomto okne prevedie užívate� prihlásenie sa k programu výberom mena 
užívate�a zo zoznamu definovaných užívate�ov a zadaním hesla užívate�a. 
Zadanie údajov sa potvrdí tla�idlom OK. Prihlásenie sa do programu 
zamedzuje prístup k údajom programu neoprávneným osobám. Meno 
prihláseného užívate�a sa po�as celej práce s programom používa pri 
vystavovaní tla�ových dokladov - zostáv ako identifikácia, kto doklad vystavil. 

Po nainštalovaní programu je definovaný iba užívate� “Administrator” s 

heslom “admin”. Tento užívate� je definovaný ako hlavný správca programu, 
ktorý zavádza �alších užívate�ov programu, pride�uje im prístupové práva, 
prípadne môže zmeni� heslo inému užívate�ovi v prípade zabudnutia. Heslo 

administrátora je potrebné po inštalácii programu zmeni� funkciou Zmena hesla. Zmenu prihlásenia užívate�a je možné 
previes� aj za behu programu vo�bou Prihlásenie v menu Systém. 

Formuláre 
Dáta programu sú organizované v logických štruktúrach, ktoré sú uložené v databáze programu. Prístup užívate�a k týmto 
dátovým štruktúram sa deje prostredníctvom tzv. formulárov (okien). 
Formuláre programu sú organizované systémom tzv. záložiek. Fyzickú interpretáciu záložiek môžeme chápa� ako karty 
uložené na sebe, pri�om zobrazenie požadovanej záložky vykonáme kliknutím myšou na hlavi�ku záložky v hornej �asti 
formulára pod titulkovým pruhom. 
 
Formuláre sú v celom programe štandardizované a majú nasledujúcu štruktúru:  

• 1. záložka (Zoznam) obsahuje zoznam záznamov z databázy  
• 2. záložka (Detail) obsahuje detailné informácie vybraného záznamu. 

Slúži obvykle na založenie nového záznamu, resp. opravu údajov už existujúceho záznamu.  
• 3. záložka (Poznámka) umož�uje k vybranému záznamu pripoji� �ubovo�nú textovú informáciu.(nevyskytuje sa vo 

všetkých formulároch)  
• �alšie záložky sú do formulárov pridávané pod�a potreby a obvykle umož�ujú prístup k �alším informáciám viažucim 

sa k vybranému záznamu na záložke zoznam. Ich význam je daný názvom záložky.  

Pre spracovanie špecifických informácií sa môžu v programe vyskytova� aj iné ako štandardné formuláre. Pohyb po dátach 
formulára a aktualizácia dát sú popísané v samostatnej kapitole. 

Program je navrhnutý ako aplikácia typu Multiple Document Interface (MDI), �o znamená, že užívate� môže ma� pri práci s 
programom otvorených naraz aj viac formulárov, okien medzi ktorými sa prepína pomocou myši, alebo pomocou popup menu 
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Okno. Popup menu Okno sa tvorí dynamicky. Pri otvorení požadovaného formulára sa do popup menu založí položka 
prislúchajúca otvorenému formuláru.  

MDI design programu: 
 

 
 

Aktualizácia dát 
Funkcie z poh�adu aktualizácie informácií v programe môžeme rozdeli� na:  

• základné, t.j. 
- založenie nového záznamu 
- oprava údajov záznamu 
- zrušenie záznamu  

• potvrdzujúce, t.j. 
- uloženie zmien vykonaných v zázname 
- zrušenie zmien, vrátenie záznamu do pôvodného stavu  

• �alšie, napr.  
- zmena triedenia záznamov 
- vyh�adávanie záznamov 

 

Pri základnej aktualizácii dát vo formulári programu je možné použi� tri rovnocenné spôsoby a to: 

• funkcie aktualiza�ného popup menu "Aktualizácia"  
• funk�né klávesy F2 ... spriahnuté s funkciou aktualiza�ného menu  
• tla�idlá na ovládacom paneli  

 

Význam tla�idiel na ovládacom paneli sa zobrazí po nastavení kurzoru myši na príslušné tla�idlo. 

Zmenu triedenia záznamov vo formulári je možné vykona� kliknutím na hlavi�ku dátového st�pca vo formulári. Funkcia 
triedenia záznamov je definovaná len u tých st�pcov, u ktorých má zmysel. Funkcia pre vyh�adávanie záznamov je definovaná 
len u vybraných formulárov. 
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Navigácia vo formulároch 
Pre navigáciu pri práci s formulármi, t.j. pre pohyb v dátových záznamoch sú používane štandardné spôsoby: 

• pohyb pomocou smerových kláves, (kláves so šípkami)  
• zrýchlený pohyb po dátových záznamoch pomocou kláves Home, End, 

PageUp, PageDown  
• pohyb za pomoci vertikálnej resp. horizontálnej posuvnej lišty  
• pohyb pomocou funkcií popup menu "Navigácia"  

 

V programe je možné používa� štandardné funkcie kopírovania dát do schránky a 
vkladania dát do formulára zo schránky opera�ného systému 

Tla�ové výstupy 
 Tla�ové výstupy programu sa riadia pomocou menu "Tla�". Obsah tla�ového menu 
toho ktorého formulára sa mení dynamicky pod�a toho, ktorý formulár je práve aktívny. 

Tla�ové výstupy sú štandardne smerované na fyzickú lokálnu tla�iare�. 
Presmerovanie na iné výstupné zariadenie je možné prostredníctvom tla�idiel 
ovládacieho panelu ur�ených pre riadenie tla�e. 

 

 

 

  štandardný výstup na lokálnu tla�iare� 

  výstup na obrazovku monitora s možnos�ou tla�e 

  výstup zostavy do súboru typu PDF 

 tla�ový výstup typu PDF ako príloha generovaného emailu 

Výstup do prehliada�a 

 výstup do prehliada�a na obrazovku monitora 

Toto ovládacie tla�idlo umož�uje výstup tla�ovej zostavy do samostatného okna na obrazovku monitora, kde si ju užívate� 
môže pred jej samotným vytla�ením prezrie�. Pre vytla�enie prípadne pohyb po viacstranovej zostave je k dispozícii ovládací 
panel prehliada�a. Ukon�enie režimu prehliada�a je možné vykona� pomocou klávesy <Esc>. 
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Výstup do súboru PDF 

 výstup zostavy do súboru typu PDF.  

Pomocou tohto tla�idla je možné programom vygenerova� požadovanú výstupnú zostavu ako súbor typu PDF a uloži� ju v PC 
do zvoleného umiestnenia. Štandardne sú takto vygenerované zostavy ukladané do predvoleného podadresára 
.\VYSTUPY\PDF\. 

Odoslanie emailom 

 tla�ový výstup typu PDF ako príloha generovaného emailu  

Pomocou tohto tla�idla je možné programom vytvori� požadovanú výstupnú zostavu ako súbor typu PDF a sú�asne 
vygenerova� email v prednastavenom emailovom programe, (napr. MS Outlook, Outlook Express,...), do ktorého je tento 
súbor PDF vložený ako príloha emailu. Predpokladom vygenerovania emailu je existencia email adresy príjemcu v programe 
CA. 
 
Vzor vygenerovaného emailu s prílohou, súborom typu PDF. 
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Logá tla�ových výstupov 
Pre zvýšenie grafickej úpravy a vypovedate�nej hodnoty tla�ových výstupov je možné volite�ne doplni� tla�ové výstupy 
generované programom o grafické logo užívate�a programu a pre zmluvu o obstaraní zájazdu aj o logo príslušného 
touroperátora. 
Logo môže by� grafický súbor typu BMP,JPG alebo PNG stanoveného rozmeru pod�a vzorov uvedených nižšie. Nevylu�uje sa 
však použitie aj iných formátov grafických súborov. Rozmer, ktorý je uvedený v pixloch je potrebné dodrža� pod�a vzoru. 
Použitie loga iných rozmerov môže vies� k jeho skresleniu resp. deformácii. grafických súborov. Vzory loga, ktoré sú uvedené 
nižšie, sú u�ené ako predlohy pre vytvorenie vlastných súborov s logom užívate�a. Vzorové súbory loga sú umiestnené v 
zložke .\LOGO, kam odporú�a umiestni� aj súbory s logom užívate�a. Pre nastavenie cesty a mena súboru s logom užívate�a 
slúžia parametre programu LOGOODBFAK, LOGOZMLUVA a LOGOOBALKA. Logá touroperátorov pre umiestnenie na 
zmluve sú importované priamo do záznamu touroperátora v �íselníku Partneri. Rozmer loga touroperátorov pre ZOOZ je 
rovnaký ako u loga užívate�a, t.j. 90 x 70 pixl. Šírku loga 90 pixl je potrebné dodrža�, výška loga je max. 70 pixl ale môže by� aj 
menšia.  

Okrem grafických súborov s logom užívate�a je možné na zodpovedajúce výstupné dokumenty ako napr. faktúra, príjmový 
doklad, zmluva o obstaraní zájazdu..., umiestni� grafický súbor s odtla�kom pe�iatky a podpisom štatutárneho zástupcu. Tento 
grafický obrázok získame napr. skenovaním a prípadnou úpravou rozmeru v �ubovo�nom grafickom programe. Rozmer 
grafického súboru s pe�iatkou má by� cca 188 x 64 pixl. Jeho za�lenenie do výstupných zostáv dosiahneme nastavením 
parametra PECIATKA, t.j. cesta a názov súboru opä� v Parametroch programu. 

Vzory súborov s logom: 

 Logo hlavi�ky odberate�ských faktúr, rozmer (šírka x výška) 267 x 72 pixl, 
parameter LOGOODBFAK 

 
 Logo užívate�a pre tla� na zmluvu o obstaraní zájazdu, rozmer (šírka x výška) 90 x 70 pixl, parameter 
LOGOZMLUVA 
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 Logo pre tla� na obálku C5, rozmer (šírka x výška) 333 x 
306 pixl, parameter LOGOOBALKA 

 

 

 

 

 

 
 

 Odtla�ok pe�iatky (šírka x výška) 188 x 64 pixl, parameter PECIATKA 

 

Nastavenie programu 
Aj ke� program po inštalácii obsahuje vzorové nastavenia �íselníkov a parametrov programu, je pred zavedením programu do 
produktívnej prevádzky je potrebné vykona� postupnos� krokov, ktoré zah��ajú nastavenie základných údajov a parametrov 
programu v súlade s potrebami a zvyklos�ami prevádzkovate�a. 
 
Sú to nasledujúce �innosti:  

• zrušenie všetkých záznamov vo formulári Zoznam akcií  
• nastavenie základných údajov o firme, prevádzkovate�ovi programu, formulár Firma  
• zavedenie užívate�ov programu a nastavenie prístupových práv k funkciám programu vo formulári Užívatelia-

prístupy  
• nastavenie parametrov programu funkciou Parametre programu  
• doplnenie resp. aktualizácia základných a pomocných �íselníkov obsiahnutých v menu �íselníky  

Detailný popis jednotlivých funkcií je uvedený v �alších kapitolách tejto nápovedy. 

K aktualizácii údajov v programe je potrebné poznamena�, že záznamy v �íselníkoch nie je možné zruši� pokia� hodnoty z 
týchto záznamov sú použité i iných, základných formulároch (napr. Zoznam akcií). Ak vznikne potreba zrušenie záznamov v 
�íselníkoch malo by tomu predchádza� zrušenie záznamov v zozname akcií.  

Záznamy v hlavných súboroch nesú informáciu, ktorý užívate� založil príslušný záznam. Z tohto h�adiska platí aj o súbore 
užívate�ov pravidlo uvedené v predchádzajúcom odseku, t.j. nie je možné zruši� užívate�a ak existuje napr. akcia, faktúra, 
alebo iný doklad ktorý tento užívate� založil.  
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Menu programu 
Funkcie programu sú za�lenené s oh�adom na funkcionalitu so štyroch 
submenu 

• Systém obsahuje systémové funkcie programu  
• Hlavné menu obsahuje hlavnú funkcionalitu programu  
• �íselníky zah��a podporné súbory programu  
• Pomoc obsahuje nápovedu, novinky a info o programe  

 

 

Systém 
 Funkcie v menu systém sú pomocné funkcie ur�ené pre nastavenie a správu programu: 

• Prihlásenie, umož�uje zmenu užívate�a z vnútra programu  
• Zmena hesla prihláseného užívate�a  
• Firma, nastavenie údajov o firme - používate�ovi programu  
• Užívatelia-prístupy, správa užívate�ov a prístupov  
• Nastavenie tla�iarne, zmena parametrov a presmerovanie tla�e  
• Servis, funkcia pre obnovu integrity databázy  
• Koniec programu, ukon�enie práce s programom. 

Prihlásenie 
Prihlásenie z menu Systém umož�uje v prípade potreby zmenu prihlásenia 
užívate�a bez ukon�enia a znovu spustenia programu.  

 

 

 

Zmena hesla 
Funkcia programu umož�uje zmenu hesla prihláseného užívate�a. Po zadaní platného 
hesla je sprístupnené pole pre zadanie nového hesla. Zadanie nového hesla je 
potrebné potvrdi�. 

 



 
 

 
Copyright © 2008-2009 PVsoft Poprad, Všetky práva vyhradené 10 

Firma 
Funkcia slúži k nastaveniu základných údajov o používate�ovi programu. 
Nastavenie sa prevádza na štyroch záložkách formulára:  

• Základné údaje, t.j. názov, adresa, I�O, DI�, kontaktné údaje a �alšie pod�a vstupných polí na záložke  
• Bankové spojenia, informácie o bankových ú�toch, ktoré budú použité pri vystavení da�ových a iných dokladov v 

rámci programu  
• Pobo�ka, prípadná adresa pobo�ky, miesta podnikania  
• Parametre PZ, t.j. parametre poistných zmlúv  

 

Parametre PZ definujú: 

• Pois�ov�a - pois�ovate�, t.j. ur�enie pois�ovne, s ktorou má používate� programu - cestovná agentúra uzatvorené 
zmluvy o sprostredkovaní cestovného poistenia  

• �íslo poistnej zmluvy s možnos�ou sufixu RMM rok a mesiac uzatvorenia poistenia (AllianzSP)  
• Prefix �. poistenia (Kooperatíva, napr. 4253/), ktorý je doplnený programom o 6-mieste poradové �íslo poistenia  
• Eviden�né �. poistenia, interval pre automatizované pride�ovanie �ísla poistení pri uzatvorení poistenia  

 

Nastavenie pois�ovní sa prevádza výberom pois�ovne z preddefinovaného zoznamu pois�ovní. Obsah zoznamu je vytvorený z 
�íselníka pois�ovní. 
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Užívatelia - prístupy 
 Formulár slúži pre:  

• definovanie užívate�ov, ktorí majú 
prístup do programu na základe mena 
a hesla  

• definovanie prístupových práv 
užívate�ov k jednotlivým funkciám 
programu  

Funkcia je ur�ená pre správcu programu,  
Administrátora, nako�ko iba ten môže prepísa� 
heslo užívate�a v prípade jeho zabudnutia 

 

 

 

 

 

Servis 
Funkciou sa prevádza údržba databázy, ktorá pozostáva z nasledujúcich funkcií:  

• uvo�nenie databázového priestoru po zrušených záznamoch  
• obnovenie indexov - smerníkov na databázové záznamy  
• obnovenie referen�nej integrity databázy  
• nastavenie farby pozadia hlavného okna aplikácie  

Údržbu databázy je vhodné vykonáva� v pravidelných intervaloch, resp. pri neštandardnom chovaní funkcií programu. 
Pri sie�ovej LAN inštalácii programu je funkciu možné spusti� len vo výhradnom režime, t.j. všetci ostatní užívatelia musia 
ukon�i� prácu s programom. 

Koniec programu 
Funkcia menu ukon�uje prácu s programom Cestovná agentúra. Ukon�enie je možné previes� tiež kombináciou kláves 
ALT+F4. 
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Hlavné menu programu 
Hlavné menu predstavuje súbor najdôležitejších funkcií - formulárov programu. 
 
Sú to:  

• Zoznam akcií, je základnou evidenciou akcií realizovaných používate�om programu.  
• Vydané faktúry, je súhrnným poh�adom na všetky vystavené faktúry a dobropisy k evidovaným akciám.  
• Prijaté faktúry, je súhrnným preh�adom všetkých prijatých faktúr a dobropisov od dodávate�ov.  
• Poklad�a, denná hotovostná poklad�a, uzávierka pokladne.  
• Archív klientov, uchováva informácie o klientoch pre budúce použitie. 

Zoznam akcií 
Funkcia Zoznam akcií predstavuje hlavnú �as� programu, v ktorej sa vedie evidencia všetkých objednávok služieb - akcií. 
Formulár zoznamu akcií je organizovaný systémom záložiek, ktoré obsahujú priame informácie o akcii, objednávke služieb, 
resp. informácie prislúchajúce k akcii nepriamo. 
 
Sú to nasledujúce informácie:  

• základné informácie o akcii, t.j. termín, miesto, špecifikácia služieb  
• informácie o objednávate�ovi akcie, klientovi, firme  
• informácie o dodávate�ovi objednaných služieb, touroperátorovi  
• väzobné dokumenty ako sú zmluva o obstaraní zájazdu, vydané a prijaté faktúry k akcii  
• evidencia úhrad akcie klientom, resp. platieb dodávate�om služieb  
• �ubovo�né textové poznámky k akcii 

Podrobný popis jednotlivých záložiek formulára Zoznam akcií je uvedený �alej. 

Zoznam  
Záložka Zoznam 
formulára Zoznam akcií 
poskytuje celkový 
poh�ad na zoznam 
akcií. Informácie o 
akciách sú zobrazené v 
režime �o riadok to 
jedna akcia. 
Aktualizácia tohto 
zoznamu t.j. založenie 
novej akcie, oprava 
údajov akcie, resp. 
zrušenie akcie sa 
vykonáva štandardným 
spôsobom popísaným v 
kapitole Ovládanie 
programu/Aktualizácia 
dát. 

Formulár má po 
spustení ur�itú 
prednastavenú ve�kos�. 
V riadku záznamu sú 

zobrazené iba niektoré údaje. 	alšie údaje v riadku zoznamu je možné zobrazi� posúvaním lišty v dolnej �asti okna, alebo 
zobrazením formulára v maximalizovanom režime pomocou tla�idla v pravom hornom rohu formulára.  Kompletný poh�ad na 
údaje o akcii je možné zobrazi� kliknutím na záložku Detail. Záznamy o akciách v zozname, ktoré sú vyzna�ené �ervenou 
farbou, sú akcie s omeškanou úhradou, t.j. po dátume splatnosti klientom. 
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Detail akcie 
Záložka Detail formulára Zoznam akcií slúži pre založenie akcie do zoznamu akcií štandardným spôsobom, resp. pre 
prípadnú následnú opravu údajov skôr založenej akcie.  

 

Informácie - údaje o akcii môžeme rozdeli� do nasledujúcich skupín: 

• údaje o akcii, t.j. �íslo akcie, termín a miesto konania akcie, destinácia  
• informácie o klientovi, objednávate�ovi služieb, kontaktné údaje  
• základnú špecifikáciu požadovaných služieb potrebných pre zmluvu o obstaraní zájazdu  
• �alšie hlavne cenové údaje o akcii  

Poznámky k zadávaniu údajov o akcii.  

�íslo akcie je pri požiadavke na založenie akcie generované automaticky. Sú�as�ou �ísla akcie je aj bežný kalendárny rok. 
Termín konania, za�iatku akcie je povinný údaj. V prípade provízneho predaja zájazdu je potrebné uvádza� aj termín 
ukon�enia. 
Destinácia pozostáva z údajov, štát, miesto a hotel. Štát vyberáme z preddefinovaného �íselníka Štáty, miesto a hotel sa 
vyberá zo zoznamu, ktorý sa tvorí priebežne z dát zadaných do príslušných polí pri predchádzajúcich akciách.  

Údaje o klientovi zadávame na akciu priamo vyplnením príslušných polí formulára. V prípade, že sa jedná o stáleho klienta 
alebo firmu je možné zadanie údajov realizova� výberom z Archívu klientov tla�idlom "Archív klientov" resp. výberom firmy z 
�íselníka Partneri pomocou výberu z rozba�ovacieho zoznamu. Pri zadávaní klienta je možné zabezpe�i� rôznu úrove� 
kontroly a upozornenia na existenciu klienta v archíve klientov nastavením parametra ARCH_ALERT. Program pod�a 
nastavenia tohto parametra po zadaní priezviska, mena, bydliska, resp. rodného �ísla klienta upozorní na existenciu klienta v 
archíve a ponúkne možnos� prevzatia údajov klienta prípadne �alších spolucestujúcich z archívu klientov. Údaje o klientovi 
resp. spolucestujúcich sú automaticky archivované v prípade vystavenia, vytla�enia zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade 
ostatných akcií je možné zavies� údaje klienta do archívu klientov, resp. firmu do �íselníka partnerov pomocou funkcie 
aktualiza�ného menu Klient --> Archivácia, alebo stla�ením funk�nej klávesy F8. Viac informácii o archivácii klientov nájdete 
v kapitole Archív klientov. 

	alšie údaje zadávané na akciu: 

V prípade, že klientom je firma ktorej budeme fakturova� poskytnuté služby je potrebné uvies� identifika�né údaje I�O,DI� a 
I�DPH.  Údaj Touroperátor definuje vo všeobecnosti dodávate�a služieb objednaných klientom. Teda nejedná sa len o 
dodávate�a u provízneho predaja zájazdu, ale môže to by� aj prepravca napr. pri predaji leteniek, cestovných lístkov, alebo 
dodávate� akejko�vek inej služby. Výber touroperátora, dodávate�a sa vykonáva výberom zo zoznamu, ktorý sa tvorí z 
�íselníka Partneri. 	alšie údaje ako rezerva�né �íslo, typ ubytovanie, strava, poistenie, doprava a nástup tvoria základnú 
špecifikáciu služieb objednaných klientom a sú potrebné pre vystavenie zmluvy o obstaraní zájazdu.  
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Sekcia 	alšie údaje obsahuje cenové položky akcie a to:  

• Celková cena akcie, je ju možné aktualizova� ru�ne avšak v prípade vytavenia odberate�skej faktúry resp. zmluvy o 
obstaraní zájazdu je táto cena doplnená programom  

• Uhradené celkom, predstavuje celkovú sumu úhrad akcie, ktoré doposia� klient zaplatil  
• Zostáva uhradi� -Do, udáva ko�ko zostáva klientovi doplati� a dátum do kedy má túto sumu doplati�. Dátum doplatku 

je vypo�ítaný programom pod�a nastavenie parametra DATDOPLAT v �íselníku Parametre programu. Vypo�ítaný 
dátum doplatku je možné upravi� pod�a potreby. Na základe porovnania dátumu doplatku s bežným(dnešným) 
dátumom sú akcie, ktoré majú uplynutý dátum splatnosti zobrazené na záložke Zoznam �ervenou farbou, �o 
umož�uje jednoduchú kontrolu nedoplatkov akcií.  

• Cena ZOOZ + poistné, je celkovou cenou služieb kalkulovaných v prípade vystavenia zmluvy o obstaraní zájazdu. V 
prípade, že zmluva obsahuje aj komplexné cestovné poistenie ktoré je realizované touroperátorom ako zástupcom 
pois�ovate�a, je táto cena vrátane ceny poistného. Ak je zástupcom pois�ovate�a, ktorý uzatvára poistenie s klientom, 
predajca t.j. užívate� programu je táto položka Poistné vy�lenená zo zmluvy o obstaraní zájazdu a uvedená 
samostatne.  

• Vydané faktúry a Prijaté faktúry sú údaje obsahujúce sumárne hodnoty vydaných odberate�ských faktúr, resp. 
evidovaných prijatých dodávate�ských faktúr.  

• Pole Výnos umož�uje užívate�ovi zada� do po�a celkový výnos akcie. V prípade, že výnosom akcie je provízia z 
prijatých faktúr dodávate�a akcie (provízny predaj), je možné nastavením parametra VYNOS_KALK zabezpe�i� 
automatický zápis tejto provízie do po�a Výnos.  

Poznámky akcie 
Záložka Poznámky formulára Zoznam akcií umož�uje užívate�ovi vies� k akcii �ubovo�né interné poznámky. Existencia 
poznámky k akcii je na záložke Zoznam zvýraznená príznakom v st�pci P. 

Zmluva o obstaraní zájazdu - ZOOZ 
Záložka ZOOZ-Prihláška formulára Zoznam akcií je ur�ená pre spracovanie kompletnej agendy vedúcej k vystaveniu Zmluvy 
o obstaraní zájazdu (ZOOZ) medzi obstarávate�om - touroperátorom a objednávate�om zájazdu, klientom. 

Spracovanie ZOOZ pozostáva zo štyroch �astí na samostatných záložkách:  

• zavedenie spolucestujúcich osôb, ú�astníkov zájazdu  
• spracovanie komplexného cestovného poistenia, ak ho klient požaduje  
• spracovanie cenovej kalkulácie objednaných služieb vrátane zliav  
• úprava vypo�ítaných platobných podmienok, prevzatia pokynov a dopl�ujúcich poznámok zmluvy  

Výsledný dokument, t.j. zmluva o obstaraní zájazdu je nezávislý od touroperátora. �asti zmluvy, resp. podmienky zmluvy 
závislé od na podmienkach stanovených touroperátorom sú nastavite�né za pomoci parametrov konkrétneho touroperátora v 
�íselníku Partneri. 
 
Parametrizácia ZOOZ v závislosti od touroperátora rieši hlavne tieto �asti zmluvy:  

• logo a identifika�né údaje touroperátora  
• pois�ov�a touroperátora, podmienky poistnej zmluvy, poistné riziká, poistné sadzby  
• nastavite�ný zoznam služieb touroperátora pre kalkuláciu ceny s možnos�ou zmeny  
• platobné podmienky, výška zálohy a doplatku, dátumy splatnosti  
• texty zmluvy, dohody medzi obstarávate�om a objednávate�om, prevzatie pokynov  

Podrobné nastavenie prarametrov pre vystavenie ZOOZ, závislých od touroperátora je popísané v aktualizácii �íselníka 
Partneri, pri definovaní konkrétneho touroperátora. 

Výstupnú zostavu, t.j. Zmluvu o obstaraní zájazdu je možné okrem štandardného vytla�enia, vygenerova� ako prílohu emailu a 
odosla� touroperátorovi. Samozrejme až po dohode s touroperátorom o akceptovaní takto doru�enej zmluvy.  

Ú�astníci - ZOOZ 
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Záložka je ur�ená pre spracovanie zoznamu ú�astníkov zájazdu pri�om objednávate� zájazdu je automaticky prevzatý z 
údajov uvedených v detaile akcie. 
Pridanie �alších ú�astníkov zájazdu je možné vykona� pomocou ovládacích tla�idiel na záložke. Funkcia tla�idiel je daná ich 
popisom. Po�et ú�astníkov zmluvy nie je limitovaný. 
Tla�idlom Archív môžeme vyh�ada� a prida� �alších ú�astníkov na zájazd výberom z archívu klientov.  

 

Prípadné storno ú�astníka zájazdu sa vykoná v rámci funkcie Oprava ozna�ením stornovaného ú�astníka v st�pci S. 
Na výstupnom dokumente sa storno ú�astníka prejaví jeho preškrtnutím spolu s príznakom STORNO.  

Poistenie - ZOOZ 
Záložku Poistenie použijeme v prípade, že objednávate� požaduje v rámci zájazdu aj uzatvorenie komplexného 
cestovného poistenia.  

 

 
Komplexné cestovné poistenie môže by� uzatvorené zástupcom pois�ovate�a, ktorým môže by�:  

• touroperátor, a teda poistenie je sú�as�ou zmluvy o obstaraní zájazdu a cenovej kalkulácie  
• predajca, poistenie nebude sú�as�ou zmluvy o obstaraní zájazdu a v rámci akcie bude cena poistného 

stanovená samostatne  

Skuto�nos�, kto je zástupcom pois�ovate�a pre uzatvorenie komplexného cestovného poistenia pre danú akciu je možné 
stanovi� už v detaile akcie v údaji Poistenie. V prípade, že táto informácia nebola do spracovania poistenia stanovená je 
užívate� vyzvaný na jej ur�enie.  

Sadzby poistného sa preberajú z príslušnej pois�ovne priradenej touroperátorovi z �íselníka pois�ovní. V prípade, že 
touroperátor má definované individuálne sadzby poistného v �íselníku partnerov, sú tieto vzaté v úvahu prednostne. 
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Program umož�uje kalkuláciu poistného každého zo skupiny ú�astníkov individuálnou poistnou sadzbou �o môže by� výhodou 
u pois�ovní, ktoré diferencujú poistné sadzby napr. pod�a veku poisteného. 
Eviden�né �íslo poistenia je pride�ované programom automaticky za predpokladu, že touroperátor má v �íselníku partnerov v 
parametroch poistnej zmluvy definovaný rozsah eviden�ných �ísel (od-do) pridelených touroperátorom. V každom prípade je 
však možné eviden�né �íslo poistenia zapísa� ru�ne.  

 

Ak komplexné cestovné poistenie ú�astníkov zájazdu je sú�as�ou ZOOZ, t.j. poistenie je uzatvárané prostredníctvom 
touroperátora, je kalkulácia ceny poistenia automaticky založená do kalkulácie služieb ZOOZ. 

Služby - ZOOZ 
Funkcia je ur�ená pre spracovanie kompletnej cenovej kalkulácie služieb skupiny ú�astníkov zájazdu.  
Pri prvotnom spracovaní cenovej kalkulácie, t.j. v prípade že doposia� nebola cena kalkulovaná, sa po použití funkcie pridaj 
objaví zoznam služieb preddefinovaný pre daného touroperátora v �íselníku Partneri. Spracovanie cenovej kalkulácie potom 
pre užívate� znamená iba vyplnenie po�tu osôb a ceny na osobu. Program vypo�íta cenu za položku, na ktorú je možné 
uplatni� tzv. položkovú z�avu zadanú percentom, alebo pevnou sumou. Z�ava sa premietne ako do celkovej ceny položky tak 
aj do celkovej ceny ZOOZ. Preddefinovaný zoznam služieb touroperátora pre konkrétnu zmluvu, je možné v prípade potreby 
doplni� o �alšie položky výberom zo zoznamu naplneným položkami z katalógu textov. Vyplnením relevantných položiek 
cenovej kalkulácie sa tieto po ukon�ení kalkulácie tla�idlom OK zapíšu ako cenová kalkulácia zájazdu. Nevyplnené položky sa 
pri zápise ignorujú. Zmenou poradového �ísla položky je možné ovplyvni� poradie položiek cenovej kalkulácie v zobrazení a aj 
na tla�ovom výstupe ZOOZ.  

 

 

Ak je touroperátorom poskytovaná súhrnná z�ava z celkovej kalkulovanej ceny túto je možné vypo�íta� pomocou funkcie, 
tla�idla Z�ava C (celková z�ava). Za základ pre výpo�et celkovej z�avy sú do výpo�tu vzaté ceny všetkých kalkulovaných 
služieb okrem ceny komplexného cestovného poistenia. Základ pre výpo�et celkovej z�avy je možné upravi� odškrtnutím, 
vynechaním položky zo základu ceny. Výslednú celkovú z�avu vypo�ítame zo základu zadaním percenta celkovej z�avy, alebo 
zadaním pevnej sumy. 
 

Platby - Poznámky 
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Spracovaním a zápisom cenovej kalkulácie ZOOZ sa nastavia platobné podmienky na záložke Platby - Poznámky. Výpo�et 
platobných podmienok, t.j. výšky zálohy a doplatku ako aj ich termínov splatnosti sa riadi parametrami stanovenými pre 
touroperátora v �íselníku Partneri. V prípade, že tieto parametre nie sú pre touroperátora definované riadi sa výpo�et 
globálnymi parametrami stanovenými v Parametroch programu. Sú to parametre ZOOZZALOHA, ZOOZ_ROUND, 
ZOOZSPL_1, ZOOZSPL_2. Význam uvedených parametrov je zrejmý z ich popisu v �íselníku. 
Na záložke Platby - Poznámky je možné ur�i�, akým spôsobom prevezme klient pokyny k zájazdu (osobne, poštou, 
emailom). V poli Poznámky na zmluvu je možné uvies� iné špeciálne požiadavky klienta resp. poznámky, ktoré budú vytla�ené 
na výstupnom dokumente ZOOZ.  
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Tla� ZOOZ 
Po postupnom spracovaní informácií na záložkách ZOOZ je možné dokument Zmluva o obstaraní zájazdu vytla�i� klientovi 
na podpis. Tla� zmluvy je možné vykona� štandardným spôsobom popísaným v kapitole Ovládanie tla�e, t.j. vytla�i� priamo, 
resp. až po skontrolovaní zmluvy v prehliada�i. Východiskovým bodom pre vytla�enie dokumentu ZOOZ je nastavenie kurzora 
na záložke zoznam pre príslušnú akciu. Dokument ZOOZ, je prispôsobený tiež pre jeho odoslanie ako prílohy 
vygenerovaného emailu.  

Vzor zmluvy o obstaraní zájazdu: 
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Prijaté faktúry 
Záložka Prijaté faktúry slúži k zaevidovaniu prijatých faktúr/dobropisov resp. potvrdení objednávok od dodávate�ov služieb, 
touroperátorov. Evidencia prijatých faktúr vo väzbe na akciu je základom pre vyhodnotenie splatností zálohy, doplatku 
prijatých faktúr dodávate�ovi. 	alšou funkciou u prijatých faktúr v prípade provízneho predaja zájazdov je vyhodnotenie 
potreby fakturácie provízie vo�i touroperátorovi.  

Súhrnný poh�ad na zaevidované prijaté faktúry/dobropisy je možné zobrazi� vo formulári Prijaté faktúry, ktorý sa spúš�a z 
hlavného menu programu.  

 
Eviden�né �íslo prijatej faktúry/dobropisu je interné �íslo prijatej faktúry generované programom a slúži pre jednozna�né 
spárovanie platieb, úhrad zlohy a doplatku faktúry dodávate�ovi. Jeho po�iato�nú hodnotu je možné nastavi� ako hodnotu 
parametra CISDODFAKT v Parametroch programu. 

Vydané faktúry 
Prostredníctvom záložky Vydané faktúry vystavuje užívate� �ubovo�né faktúry/dobropisy klientom za sprostredkované služby, 
alebo provízne faktúry touroperátorom za provízny predaj zájazdov.  
Súhrnný poh�ad na vystavené faktúry/dobropisy je možné zobrazi� vo formulári Vydané faktúry, ktorý sa spúš�a z hlavného 
menu programu.  

Vystavenie faktúry 

Vystavenie vydanej - odberate�skej faktúry, alebo dobropisu sa vykonávajú na záložke Vydané faktúry pomocou ovládacích 
tla�idiel s príslušnou funkciou. Program umož�uje ku každej akcii, objednávke služieb vystavi� neobmedzený po�et 
odberate�ských faktúr. Po stla�ení tla�idla Pridaj sa zobrazí formulár pre vystavenie faktúry/dobropisu.  

Vystavenie faktúry pozostáva z nasledujúcich krokov:  

1. úprava prednastavených údajov dodávate�a  
o výber ú�tu dodávate�a z ú�tov definovaných v údajoch o firme  
o výber formy úhrady  
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o ur�enie predmetu, popisu fakturácie pre eviden�né ú�ely  
o výber konštantného symbolu  

2. výber odberate�a zo zoznamu, ktorý je možné zúži� na  
o odberate�ov definovaných na akcii, t.j. klient, firma, touroperátor  
o výber �ubovo�ného odberate�a z �íselníka partneri  

3. úprava prednastavených dátumov vystavenia, dodania služby, a splatnosti  
4. zadanie dátovej �asti faktúry pozostávajúce z  

o definovanie, modifikácie úvodného textu faktúry  
o zadania faktura�ných položiek, fakturovaných služieb  
o definovania, modifikácie závere�ného textu faktúry  

Definovanie resp. modifikácia predvoleného úvodného alebo textu závere�ného textu je rovnaká a spo�íva bu� v prepísaní 
predvoleného textu v príslušnom poli, alebo jeho výberom z katalógu textov pomocou tla�idla v dolnej �asti pod textom. 
Zmenený úvodný aj závere�ný text faktúry je možné pri zápise faktúry uloži� do katalógu textov pre �alšie použitie v 
budúcnosti ozna�ením polí�ka "uloži� text do katalógu". 
Opravu, alebo zmenu skôr zadanej položky prevádzame odpovedajúcimi tla�idlami Oprava , alebo Zruš.  

 

Pridanie položky faktúry. 

Faktura�né položky služieb sa pridávajú do faktúry pomocou ovládacieho tla�idla Pridaj. Jeho stla�ením sa zobrazí formulár, 
okno pre pridanie položky s príslušnými údajmi, ktorých vyplnením a stla�ením tla�idla zápisu OK sa položka pridá do faktúry. 

Vzor formulára pre pridanie položky faktúry: 
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Popis polí fakturovanej položky:  

• Poradové �íslo - ovplyv�ujeme ním poradie položiek na faktúre  
• Popis položky, názov - textový popis fakturovanej služby. Je to povinný údaj, ktorý vpíšeme do po�a, alebo vyberieme 

zo zoznamu definovaného z položiek uložených v katalógu textov. Uloženie textu fakturovanej položky pre použitie v 
budúcich faktúrach dosiahneme zaškrtnutím príslušného príznaku.  

• Množstvo - fakturované množstvo, nepovinný údaj  
• Mj - merná jednotka, napr. osoby, ks, let, %,at�., Je to nepovinný údaj  
• Jedn.cena s DPH - cena za mernú jednotku vrátane DPH  
• DPH % - t.j. sadzba DPH pre fakturovanú položku  
• Jedn.cena bez DPH - cena za mernú jednotku bez DPH  
• Spolu bez DPH - celková cena položky (Jedn.cena bez DPH* Množstvo)  
• DPH - suma DPH za položku  

Zápis zadanej prípadne opravenej položky sa prevedie tla�idlom OK. Naopak, zrušenie rozpísanej položky, resp. zrušenie 
zmien existujúcej položky vykonáme tla�idlom Storno. V prípade, že je zadané Množstvo a MJ je %, potom sa výsledná cena 
položky vypo�íta ako percento zo základu, ktorým je jednotková cena s DPH. Túto vlastnos� programu je možné výhodne 
použi� pre výpo�et faktura�nej položky ako percento provízie zo zadaného základu pri vystavení províznych faktúr. Zoznam so 
sadzbami DPH je definovaný parametrom DPH_SADZBY v parametroch programu.  

Tla� vydanej faktúry. 

Vytla�enie vystavenej faktúry prevádzame zo zoznamu "Vydaných faktúr" použitím tla�idla Tla�, alebo pre alternatívne 
výstupy, t.j. zobrazenie na monitore, tla� do súboru typu PDF, resp. odoslanie faktúry priamo generovaným emailom, 
použijeme príslušné tla�idlo na ovládacom paneli programu.  

Vystavenie dobropisu na vydanú faktúru sa prevádza rovnakým spôsobom, iba na za�iatku postupu vystavenia dobropisu je 
potrebné tuto skuto�nos� vyzna�i� zaškrtnutím príznaku dobropisu v hornej �asti formulára. Pride�ovanie �ísel vydaným 
faktúram/dobropisom prevádza program automaticky zvyšovaním �íselných radov definovaných parametrami 
CISODBFAKT/CISODBDOBR. Pri po�iato�nom nastavení týchto �íselných radov je potrebné ma� na zreteli skuto�nos�, že 
ako vydané faktúry tak aj dobropisy majú spolo�nú evidenciu a teda je potrebné ich nastavi� tak aby nemohlo dôjs� k ich 
vzájomnej kolízii. Príklad po�iato�ného nastavenia: CISODBFAKT = 28000001, CISODBDOBR = 28990001, kde prefix 28 
znamená rok 2008 a 99 je re�azec odlišujúci dobropisy od faktúr.  

Globálny preh�ad vydaných odberate�ských faktúr/dobropisov je prístupný aj so zodpovedajúcimi funkciami v samostatnom 
formulári Vydané faktúry, ktorý sa spúš�a z hlavného menu programu. Vystavenie províznych faktúr k prijatým faktúram od 
touroperátorov sa odporú�a realizova� z formulára Prijaté faktúry nako�ko je tým zabezpe�ená väzba na konkrétnu prijatú 
faktúru. Postup pri vystavení províznych faktúr je popísaný v nápovede tohto formulára.  

Úhrady akcie 
Prostredníctvom záložky Úhrady akcie sa vykonáva evidencia úhrad akcie a to:  

• hotovostné a bezhotovostné úhrady akcií klientom  
• zálohové platby a doplatky dodávate�om služieb akcie, touroperátorom  
• úhrady vydaných - odberate�ských faktúr  
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Zaevidovanie príjmu alebo výdaja, �i už hotovostného alebo bezhotovostného sa vykonáva pomocou ovládacích tla�idiel 
Príjem resp. Výdaj. 
Druh úhrady sa definuje výberom zo zoznamu pohybov, ktoré sú preddefinované v �íselníku Pe�ažné operácie. 
�íslovanie príjmových/výdavkových dokladov je vykonávané automaticky programom pod�a �íselných radov 
DOKLAD_PRJ/DOKLAD_VYD v Parametroch programu. Platí pravidlo, že po�iato�né hodnoty oboch �íselných radov je 
potrebné nastavi� tak aby nemohlo dôjs� k ich vzájomnej kolízii. Doporu�ené nastavenie je napr. pre DOKLAD_PRJ = 
28100001 a pre DOKLAD_VYD = 28200001. Program automaticky zvýši príslušný �íselný rad o 1 v prípade vystavenia 
dokladu. 
Po zápise príjmu/výdaja je možné klientovi vytla�i� príjmový resp. výdavkový doklad.  

Platby ako úhrady prijatých faktúr a príjmy u vydaných faktúr je doporu�ené realizova� z dôvodu automatického párovania 
platieb s faktúrami priamo vo formulároch Prijaté faktúry resp. Vydané faktúry.  

Vyh�adanie akcie 
Funkcia je ur�ená pre vyh�adanie akcie pod�a zadaných kritérií. 
Spustenie vyh�adania akcie sa vykonáva funkciou H�adaj F7 resp. 
príslušným ovládacím tla�idlom. Pre zadanie kritérií vyh�adávania sa 
zobrazí okno, pod�a obrázku.  

V okne pre zadanie kritérií je potrebné zada� aspo� jedno 
vyh�adávacie kritérium. Údaj, pod�a ktorého budú akcie vyh�adávané 
môže by� aj neúplný re�azec znakov. V prípade, že vyh�adávanie 
akcie bude úspešné a vyh�adávaciemu kritériu vyhovuje práve jeden 
záznam, kurzor v zozname akcií sa nastaví na vyh�adaný záznam. V 
prípade, že vyh�adávaciemu kritériu vyhovuje viac záznamov, 
zobrazí sa výber týchto záznamov, z ktorých užívate� vyberie 
požadovaný záznam.  
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Vydané faktúry 
Formulár Vydané faktúry poskytuje globálny preh�ad vystavených odberate�ských a províznych faktúr. 
 
Funkcie formulára sú:  

• poskytuje preh�ad o stave poh�adávok vo�i odberate�om služieb, resp. poh�adávok fakturovaných provízií od 
touroperátorov  

• umož�uje filtrovanie vydaných faktúr nastavením príslušného filtra napr. faktúry po splatnosti, faktúry za odberate�a  
• zadanie došlej úhrady faktúry na variabilný symbol  
• vytla�enie, zobrazenie kópie faktúry  

Úhrady vydaných faktúr sa realizujú pre odpovedajúci variabilný symbol rovnajúci sa �íslu vydanej faktúry prostredníctvom 
záložky Úhrady faktúry �ím je automaticky zabezpe�ené spárovanie úhrady s faktúrou. 
Faktúry neuhradené v termíne splatnosti sú vyzna�ené �ervenou farbou. 

 

Prijaté faktúry 
Formulár Prijaté faktúry poskytuje súhrny preh�ad zaevidovaných prijatých faktúr, alebo dobropisov. 
 
Hlavné funkcie formulára sú:  

• poskytuje preh�ad záväzkov vo�i dodávate�om služieb  
• kontrola záväzkov po lehote splatnosti  
• evidencia platieb k prijatým faktúram, zálohy a doplatky  
• kontrola potreby fakturácie provízie  
• vystavenie províznej faktúry k prijatej a zaplatenej faktúre  

Prijaté faktúry, záväzky po lehote splatnosti sú vyzna�ené �ervenou farbou. 
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Prijaté faktúry - Detail 
Na záložke Detail> sa zobrazujú informácie o prijatej faktúre tak ako boli zadané pri jej zaevidovaní.  

 

Úhrady faktúry 
Záložka je ur�ená pre realizáciu úhrady, platby prijatej faktúry. Výhodou zadania platby v tomto formulári je automatické 
spárovanie platby s prijatou faktúrou za pomoci priradeného eviden�ného �ísla prijatej faktúry.  

Provízna faktúra 
Prostredníctvom tejto záložky vystavuje užívate� k prijatým faktúram provízne faktúry za sprostredkovanie služieb 
dodávate�om, touroperátorom. Podmienkou pre vystavenie províznej faktúry je uhradenie prijatej faktúry v plnej výške. 
Vystavenie províznej faktúry sa vykonáva štandardným spôsobom. Vystavená provízna faktúra sa uloží do zoznamu vydaných 
faktúr. 
Pri vystavení províznej faktúry z formulára Prijaté faktúry program automaticky vyh�adáva v katalógu textov úvodný a 
závere�ný text províznej faktúry na základe k�ú�ového slova provízna v popise, názve textu. V prípade, že nájde v samotnom 
texte k�ú�ové slová <<rezervacne_cislo>> , <<meno_klienta>> alebo <<miesto_sluzby>> , nahradí v texte províznej 
faktúry tieto k�ú�ové slová odpovedajúcimi údajmi z príslušnej akcie, na ktorú bola prijatá faktúra zaevidovaná. 
Ak pri zaevidovaní prijatej faktúry bol urobený rozpis provízie predajcu, sú položky tohto rozpisu prenesené ako faktura�né 
položky do províznej faktúry. Takto vystavenú províznu faktúru je možné následne vytla�i�, resp. odosla� odberate�ovi 
elektronickou poštou ako prílohu emailu. 
 
Príklad vystavenia províznej faktúry:  
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Hromadná provízna faktúra 
Okrem možnosti vystavenie províznej faktúry k prijatej faktúre umož�uje program vystavenie aj tzv. hromadnej províznej 
faktúry. V tom to prípade je možné fakturova� províziu touroperátorovi za viacero prijatých faktúr pri splnení nasledujúcich 
predpokladov:  

• prijaté faktúry boli uhradené v plnej výške, t.j. záloha aj doplatok 
• prijaté faktúry majú zadaný rozpis provízie 
• je nastavený parameter povo�ujúci hromadnú fakturáciu provízie HROMADNAPF 

Ak sú splnené uvedené predpoklady, program pri pokuse o vystavenie províznej faktúry touroperátorovi preh�adá všetky 
prijaté faktúry a v prípade, že nájde �alšie faktúry ktoré sp��ajú podmienky pre fakturáciu provízie, oznámi túto skuto�nos� 
užívate�ovi a ponúkne možnos� vystavenia hromadnej províznej faktúry. 
V následnom formulári zobrazí sa zoznam všetkých prijatých faktúr, ktoré budú zahrnuté do hromadnej províznej faktúry, s 
možnos�ou selektívneho výberu položiek.  
Po odsúhlasení položiek pre hromadnú províznu faktúru, program pokra�uje vo vystavení hromadnej províznej faktúry 
rovnakým spôsobom ako u štandardnej províznej faktúry. 
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Poklad�a 
Formulár Poklad�a je ur�ený pre spracovanie dennej uzávierky pohybov hotovosti každého pracovníka. Dennou uzávierkou 
sa rozumie, spracovanie hotovostných príjmov, výdajov a odvodov hotovosti od poslednej vykonanej uzávierky.  

Pri za�atí práce s programom je potrebné každému pracovníkovi nastavi� po�iato�ný stav hotovosti v pokladni. Toto 
nastavenie vykonáva oprávnený pracovník, ktorý má prístup k príslušnej funkcii. Prístup k funkciám ako je Nastavenie 
po�iato�ného stavu, Storno dennej uzávierky a Oprava zostatku je možné obmedzi� nastavením prístupového práva 
Poklad�a-oprava zostatku v menu Systém/Užívatelia-prístupy.  
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Uzávierku spustíme stla�ením tla�idla Uzávierka DNES. Po spustení uzávierky sa vykoná  sumarizácia hotovostných 
pohybov, t.j. príjmov a výdajov hotovosti od poslednej uzávierky. Sú�et celkových príjmov a výdajov spolu s po�iato�ným 
stavom pokladne sa zobrazí vo formulári Kalkula�ka hotovosti. 
Tento formulár je ur�ený na spo�ítanie aktuálnej hotovosti pokladne zadaním po�tu kusov bankoviek a mincí nachádzajúcich 
sa v pokladni pracovníka v �ase spracovania uzávierky. Pred spo�ítaním hotovosti sa do po�a Odvod do banky zadá suma, 
ktorá sa odvádza do banky a nie je predmetom kalkulácie hotovosti. Ak sa v závere pole Mám ma� rovná po�u Mám - 
zostatok, t.j. Rozdiel je rovný nule, hotovos� v pokladni je správna. V prípade akéhoko�vek nenulového rozdielu je v pokladni 
schodok resp. prebytok. Uzávierku je možné stornova� pracovníkom za predpokladu, že nebola ešte zapísaná. Zapísanú 
uzávierku môže stornova� iba oprávnený pracovník, ktorý tiež môže rieši� rozdiel vykázaný v uzávierke opravou zostatku.  

Archív klientov 
Archív klientov je ur�ený na uchovávanie informácií o klientoch realizovaných akcií v rámci programu Cestovná agentúra, a 
možného použitia týchto informácií pri opakovaných budúcich akciách klientov. 
Archív klientov je možné používa� v dvoch režimoch: 

• štandardné prezeranie a vyh�adávanie klientov akcie, spustenie z hlavného menu 
• vyh�adávanie, výber a prenos klientov z archívu pri zakladaní novej akcie 

V archíve klientov sú uchovávané nasledujúce informácie v štruktúre:  

• základné údaje o objednávate�ovi 
• údaje o akciách, na ktorých sa klient zú�astnil 
• informácie o prípadných spolucestujúcich objednávate�a 
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Archivácia klientov 
Archivácia klientov akcií je vykonávaná nasledujúcimi spôsobmi: 

• objednávate� akcie a prípadní spolucestujúci sú založení do archívu klientov automaticky vždy po spracovaní a 
vytla�ení zmluvy o obstaraní zájazdu 

• ru�né zavedenie klienta do archívu pomocou funkcie aktualiza�ného menu Klient --> Archivácia, alebo stla�ením 
funk�nej klávesy F8. 

Pri oboch spôsoboch archivácie klientov je postup programu nasledovný. Ak sa jedná o nového klienta, ktorý doposia� nie je v 
archíve, program v archíve klientov overení �i sa v �om nenachádza klient s rovnakým rodným �íslom (ak je rodné �íslo 
zadané). Ak rodné �íslo klienta sa už nachádza v archíve, sú údaje o klientovi v archíve aktualizované údajmi z akcie. 
Ak sa rodné �íslo zadaného klienta v archíve klientov nenachádza, je klient založený do archívu ako nový klient a priradí sa 
mu jednozna�ný identifikátor klienta v systéme. Tento identifikátor nahradzuje pri identifikácii klienta chýbajúce rodné �íslo. 
 
Z uvedené vyplýva dôležitá skuto�nos�, že pri zavádzaní nového klienta do systému je potrebné vždy overi� �i tento klient sa 
už nenachádza v archíve klientov. Ak sa nachádza je potrebné ho prevzia� na novú akciu z archívu. Jeho prevzatím sa 
preberie aj jeho jednozna�ný identifikátor v systéme, ktorý sa použije pri vyhodnotení opätovnej archivácie klienta, t.j. �i klienta 
akcie zaradi� do archívu ako nového klienta, alebo iba aktualizova� údaje údajmi z novej akcie.  
V opa�nom prípade môže dochádza� k vzniku duplicít klientov v archíve klientov. 
 
Pri zadávaní klienta na akciu je možné využi� funkciu automatickej kontroly a upozornenia na prípadnú existencie klienta v 
archíve, ktorá bola popísaná v kapitole "Zoznam akcií/Detail akcie". Rovnako je možné prostredníctvom tla�idla "Archív 
klientov" na záložke "Detail akcie" spusti� formulár pre vyh�adanie klientov v archíve a urobi� vyh�adanie klienta pod�a popisu v 
kapitole "Vyh�adanie klientov v archíve". 
 
Pri ru�nej archivácii klienta, firmy (F8), z akcií u ktorých nebola spracovaná zmluva o obstaraní zájazdu, sa program rozhoduje 
�i zaradi� klienta do archívu klientov na základe existencie rodného �ísla klienta, alebo dátumu narodenia klienta v údajoch 
klienta. V prípade existencie I�O v údajoch klienta je klient, firma zaradená do �íselníka partnerov ako firma. Ak v údajoch 
klienta absentujú všetky tri údaje, užívate�ovi je ponúknutá možnos� výberu kam klienta zaradí. 
 
Program okrem archivácie samotných údajov o klientovi, archivuje aj základné údaje o akciách, na ktorých sa klient zú�astnil a 
väzobné údaje na spolucestujúcich klientov.  

Vyh�adanie klientov v archíve 
K vyh�adaniu klienta v archíve klientov slúži jednoduchý vyh�adávací systém, v ktorom môžeme vyh�adáva� klientov listovaním 
v zozname klientov, alebo zadaním aspo� jedného z údajov v hornej �asti vyh�adávacie formulára. Po zadaní údajov 
vyh�adávania program vyberie záznamy klientov vyhovujúcich zadaným údajom. Pri vyh�adávaní klientov program nerozlišuje 
malé a ve�ké písmená. Diakritické znamienka u znakov slovenskej abecedy napr. �š��žýáíé ... je možné ignorova� ozna�ením 
vo�by "bez diakritiky". Vtedy priezvisko napr. Šimková = simkova. Vyh�adávanie klientov v archíve je možné obmedzi� iba na 
záznamy objednávate�ov akcií, zaškrtnutím vo�by "len objednávatelia". Príznak klienta ako objednávate�a je uvedený v 
poslednom st�pci zoznamu klientov.  

 

Výber klientov na akciu 
Po vyh�adaní klientov v archíve môžeme pristúpi� k výberu objednávate�a a spolucestujúcich na novú akciu. Výber klientov a 
prenos na akciu je možný iba v prípade, že do archívu klientov vstupujeme z režimu zadávania novej akcie. Výber 
objednávate�a a spolucestujúcich urobíme na záložke "Výber klientov na akciu". Na tejto záložke je vyh�adaný klient v 
zozname ako prvý v poradí spolu s �alšími spolucestujúcimi, s ktorými sa zú�astnil na akejko�vek spolo�nej akcii.  
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V zobrazenom zozname klientov ozna�íme tých klientov, ktorých chceme prevzia� na novú akciu v poradí 1. objednávate� 
novej akcie nasledovaný ostatnými spolucestujúcimi. Prenos klientov na akciu dokon�íme stla�ením tla�idla "Prenos klientov 
na akciu".  

 

Úpravy archivovaných údajov 
    Posledná záložka v archíve klientov slúži k úprave údajov vybraného klienta. Kvôli správnemu zotriedeniu klientov v archíve 
je dôležité dodržiava� zápis mien klientov akcií v poradí priezvisko, meno a titul. Zápis zmien v údajoch klienta vykonáme 
stla�ením tla�idla OK.  

�íselníky 
funkcie programu. Dáta uložené v odpovedajúcich súboroch databázy programu majú charakter informa�ných a pomocných 
údajov, alebo charakter parametrov, ktorými sa riadi spracovanie ur�itých funkcií programu.  
 
Sú to nasledujúce �íselníky:  

• Partneri, �íselník je základnou evidenciou obchodných partnerov užívate�a programu.  
• Pois�ovne, obsahuje zoznam pois�ovní pre ú�ely uzatvárania poistných zmlúv.  
• Štáty, pomocný �íselník štátov pre viacnásobné použitie.  
• Spôsob dopravy, možné spôsoby dopravy pre zatváranie zmluvy o obstaraní zájazdu (ZOOZ).  
• Nástupné miesta, nástupné miesta pre ZOOZ .  
• Stravovanie, špecifikácia stravovacích služieb pre ZOOZ.  
• Typy akcií, rozlíšenie akcií pod�a typu.  
• Pe�ažné operácia, definuje pohyby z h�adiska príjmov a výdajov.  
• Spôsob úrady, spôsoby úhrady pre vystavenie odberate�skej faktúry.  
• Katalóg textov, úložisko textových informácií pre viacú�elové použitie v programe.  

Parametre programu, zoznam parametrov ktorými je možné ovplyvni� chovanie programu . 

Partneri - Zoznam 
Hlavným ú�elom vytvárania �íselníka Partneri je uloženie základných informácií o klientoch a obchodných partneroch 
užívate�a programu ako sú dodávatelia služieb, touroperátori a �alší iní partneri. Táto databáza partnerov je základným 
�íselníkom pre tvorbu výberových zoznamov partnerov používaných pri spracovaní vybraných funkcií programu. Napr. 
vystavenie faktúry, zmluvy o obstaraní zájazdu a podobne. 
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Zoznam �íselníka Partneri obsahuje preh�adným spôsobom len základné informácie o partneroch. 	alšie a špecifické 
informácie priradené k jednotlivým partnerom sú uložené na �alších záložkách formulára.  
Partnerov je možné zaradi� do jednej alebo aj viacerých kategórií, �o umož�uje následne zjednodušenie výberov partnerov zo 
zoznamov zameraných na ur�itú kategóriu, napr. touroperátori a pod. Na záložke Zoznam je tiež možné zobrazi� iba partnerov 
zaradených do ur�itej kategórii pomocou výberu kategórie z rozba�ovacieho zoznamu v pravom hornom rohu formulára. 
V zozname partnerov je možné vyh�adanie partnera, klienta pod�a názvu, mena, alebo sídla, bydliska štandardným spôsobom 
t.j. funkciou H�adaj F7 z aktualiza�ného menu, alebo pomocou odpovedajúceho tla�idla na ovládacom paneli.  

 

 

Partneri - Detail 
Záložka Detail formulára Partneri je ur�ená na založenie alebo v prípade zmeny údajov na opravu údajov o partnerovi, 
klientovi.  
�íslo partnera je interné �íslo partnera v programe a je automaticky generované programom. Je ho možné pri vytváraní 
záznamu o partnerovi zmeni� za predpokladu jednozna�nosti, t.j. nie je možné priradi� dvom partnerom to isté �íslo. Ak je 
partner v akejko�vek súvislosti použitý v programe nie je možné ho v �íselníku zruši�. U partnerov, firiem je potrebné vyplni� 
údaje I�O, DI� príp. I�DPH pre prípad potreby vytavenia faktúry. Ak chceme vystavené dokumenty ako napr. faktúra, zmluva 
o obstaraní zájazdu... posiela� partnerom elektronickou poštou je nevyhnutné ma� definovanú správnu email adresu. Údaj 
Prijaté faktúry ovplyv�uje spôsob výpo�tu úhrady (záloha + doplatok) prijatých faktúr od touroperátorov a môže nadobúda� 
hodnoty. 
V sekcii Typ partnera ur�uje užívate� zaradenie partnera do príslušnej kategórie partnerov.  



 
 

 
Copyright © 2008-2009 PVsoft Poprad, Všetky práva vyhradené 31 

 

Partneri - Parametre ZOOZ 
Záložka Parametre ZOOZ je ur�ená pre definovanie údajov a parametrov pre vystavenie zmluvy o obstaraní zájazdu, ktoré sú 
závislé od touroperátora.  
 
Sú to nasledujúce údaje: 

• grafické logo touroperátora  
• parameter ktorým rozlišujeme požiadavku na tla� rodného �ísla alebo dátumu narodenia klientov na ZOOZ  
• tla� �ísla poistenia v zozname ú�astníkov ZOOZ (zmluvy s poistením KOOPERATÍVA)  
• výška zálohy v percentách z kalkulovanej ceny služieb  
• + poistenie, príznak kedy do zálohy je zapo�ítaná extra cena poistného  
• zaokrúhlenie zálohy, vypo�ítaná záloha bude zaokrúhlená pod�a nastavenia, doplatok = zvyšok  
• požadovaná splatnos� zálohy v d�och od vystavenia ZOOZ  
• požadovaná splatnos� doplatku v d�och pred odchodom zájazdu  
• zoznam preddefinovaných služieb pre kalkuláciu ceny pod�a zmluvy touroperátora  

Grafické logo touroperátora, nie je povinné. Je ho možné vytvori� pomocou programu Ma�ovanie a následne importova� do 
databázy programu. Logo môže by� iba súbor typu bmp, pri�om rozmer loga by mal by� maximálne 90 x 70 pixl. Výška loga 
môže by� aj menšia ako 70 pixl. 
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Zoznam, maska služieb pre kalkuláciu cena sa definuje na základe služieb, ktoré má touroperátor štandardne uvedené na 
svojom tla�ive ZOOZ. Takto definovaný zoznam služieb u�ah�uje spracovanie kalkulácie ceny pri vystavení zmluvy o 
obstaraní zájazdu tým, že pri prvotnom nahodení kalkulácie zobrazí tento zoznam, v ktorom užívate� doplní len množstevné a 
cenové položky. Zoznam služieb je definovaný na základe preddefinovaných služieb v katalógu textov. Tento zoznam je 
možné v samotnom procese vystavenia zmluvy dop��a� resp. iná� modifikova� pod�a potrieb konkrétnej zmluvy. 
Preddefinovanie tohto zoznamu robí vystavovanie zmlúv o obstaraní zájazdu �ahšie a nezávisle od toho, pre ktorého 
touroperátora je zmluva spracovaná.  

 

Text ZOOZ 
Záložka Text ZOOZ obsahuje pole pre zadanie závere�ného textu zmluvy príslušného touroperátora. Týmto je teda možné 
definova� pre rôznych touroperátorov rôzne závere�né texty zmluvy (obvykle prehlásenie klienta). D�žka závere�ného textu 
zmluvy nie je limitovaná. Text je možné prenies� do po�a štandardným kopírovaním z iného textového dokumentu 
spracovaného �ubovo�ným textovým editorom, alebo priamo vpísaním do tohto textového po�a.  

 

Parametre PZ 
Záložka Parametre PZ obsahuje parametre poistnej zmluvy závislé od touroperátora v prípade, že sú�as�ou zmluvy o 
obstaraní zájazdu je aj volite�ne definovaný oddiel (poistná zmluva) pre spracovanie komplexného cestovného poistenia 
ú�astníkov zájazdu. 

Parametre poistnej zmluvy sú:  

• pois�ov�a touroperátora - t.j. ktorú pois�ov�u touroperátor zastupuje pri uzatváraní cestovného poistenia  
• parametre komplexného cestovného poistenia 
• parametre poistenia zájazdov touroperátora proti úpadku CK, insolventnosti  
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Parametre pre komplexné cestovné poistenie:  

• �íslo poistnej zmluvy  
• +RMM, parameter rok + mesiac uzatvorenia poistnej zmluvy, o ktorý doplní �íslo PZ (platí pre Allianz)  
• prefix �ísla poistenia napr. 4523/ (KOOPERATÍVA)  
• interval eviden�ných �ísel poistenia pridelených užívate�ovi programu touroperátorom  
• sufix �ísla poistenia, t.j. doplnenie eviden�ného �ísla poistenia o poradové �íslo ú�astníka (KOOPERATÍVA)  

Parametre poistenia zájazdu pre prípad úpadku CK:  

• �íslo poistnej zmluvy  
• platnos� poistenia touroperátora proti insolventnosti od - do  
• prefix �ísla poistenia napr. 4523/ (KOOPERATÍVA)  
• suma poistného plnenia, na ktorú je CK poistená  

Poistné sadzby 

Partneri 

Vzh�adom na skuto�nos�, že touroperátori uzatvárajúci ako zástupca pois�ovate�a zmluvy o komplexnom cestovnom poistení 
s klientmi môžu ma� s pois�ov�ou, pois�ovate�om dohodnuté individuálne podmienky poistenia, je možné na záložke Poistné 
sadzby vytvori� kópiu poistných sadzieb pois�ovate�a pre konkrétneho touroperátora a následne ich upravi� pod�a potreby. 
Potom tieto upravené poistné sadzby sú použité pri uzatvorení komplexného cestovného poistenia v procese spracovania 
zmluvy o obstaraní zájazdu pre tohto touroperátora. V prípade, že touroperátor nemá definované vlastné poistné sadzby, 
použijú sa štandardné sadzby pois�ovate�a priradeného touroperátorovi z �íselníka Pois�ovne. 

Vytvorenie kópie poistných sadzieb sa vykoná pomocou tla�idla Pridaj. Opravu sadzieb poistného vykonáme pomocou 
tla�idla Oprava.  
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Partneri - Poistná zmluva 
Rovnako ako individuálne podmienky touroperátora týkajúce sa sadzieb poistného, je možné definova� pre daného 
touroperátora aj �alšie individuálne podmienky poistnej zmluvy ako napr. škálu poistných rizík a limitov ich poistného plnenia 
ale aj �alšie údaje úpravou textových blokov kópie poistnej zmluvy touroperátora. 

Kópia poistnej zmluvy sa vytvorí opä� zo štandardu poistnej zmluvy pois�ovate�a z �íselníka Pois�ovne na základe priradenia 
pois�ovne, pois�ovate�a touroperátorovi. V rámci úpravy textových blokov poistnej zmluvy je možné tiež zruši� alebo zmeni� 
umiestnenie k�ú�ových výrazov poistnej zmluvy v �ubovo�nom inom textovom bloku. Tieto k�ú�ové výrazy poistnej zmluvy sú v 
procese vystavenia ZOOZ, ktorej sú�as�ou je aj poistná zmluva nahradené odpovedajúcimi údajmi z databázy programu.  

Viac o k�ú�ových výrazoch je uvedené v nápovede �íselníka Pois�ovne.  

 

Pois�ovne - poistné zmluvy 
�íselník Pois�ovne je nosite�om základných informácií o pois�ovate�och, pois�ovniach. Pre potreby uzatvárania poistných 
zmlúv v oblasti komplexného cestovného poistenia sú k jednotlivým pois�ovate�om definované �alšie nevyhnutné údaje ako 
poistné sadzby, poistné riziká, at�.  

Záložka Zoznam obsahuje základný preh�ad definovaných pois�ovní. Zmenové riadenie tohto �íselníka sa prevádza 
štandardným spôsobom. 

 

Pois�ovne - Detail 
Záložka Detail umož�uje definovanie základných informácií o pois�ovate�ovi, pois�ovni. Zmenové riadenie tohto �íselníka sa 
prevádza štandardným spôsobom. Okrem štandardných údajov je možné k príslušnej pois�ovni importova� logo pois�ovne, 
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ktoré je následne umiestnené do vopred stanoveného textového bloku poistnej zmluvy. Grafické logo pois�ovne môže by� iba 
súbor typu bmp rozmeru 280 x 40 pixl.  

 

Pois�ovne - Poistné sadzby 
Záložka Poistné sadzby je ur�ená pre definovanie poistných sadzieb jednotlivých produktov komplexného cestovného 
poistenia. Tento zoznam poistných sadzieb slúži ako štandardný cenník poistného daného pois�ovate�a, ktorým sa kalkuluje 
cena komplexného cestovného poistenia pri uzatvorení poistnej zmluvy. V prípade, že touroperátor ako zástupca pois�ovate�a 
má dohodnuté individuálne podmienky pre uzatváranie poistných zmlúv, použije sa tento zoznam poistných sadzieb 
pois�ovate�a na vytvorenie kópie poistných sadzieb konkrétneho touroperátora v �íselníku Partneri s možnos�ou individuálnej 
úpravy sadzieb. Založenie položiek poistných sadzieb predpokladá vopred založenie textov poistenia pre kalkuláciu v 
�íselníku Katalóg textov . Pre lepšiu preh�adnos� sadzieb poistného sa odporú�a typ - kód poistenia ozna�i� prefixom toho 
ktorého pois�ovate�a .  

 

Pois�ovne - Poistná zmluva 
Záložka Poistná zmluva obsahuje sadu editovate�ných textových blokov pre definovanie obsahu jednotlivých oddielov 
poistnej zmluvy, ako napr. názov a sídlo pois�ovate�a, poistné riziká, limity poistného plnenia at�. Textové bloky poistnej 
zmluvy okrem pevného textu môžu obsahova� aj tzv. k�ú�ové výrazy �o sú premenné, ktoré sú nahradené odpovedajúcimi 
hodnotami v priebehu vystavenia, tla�e zmluvy o obstaraní zájazdu. K�ú�ový výraz je možné umiestni� do �ubovo�ného 
textového bloku musí však by� ohrani�ený znakmi < a >. Zoznam k�ú�ových výrazov a ich význam je uvedený na záložke 
Výrazy v PZ. Prázdne, neprístupné polia sú iba rezerváciou miesta pre dáta vypo�ítane a dosadené programom.  
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Pois�ovne - Výrazy v PZ 
Záložka Výrazy v PZ popisuje význam tzv. k�ú�ových výrazov, ktoré je možné umiestni� v �ubovo�nom textovom bloku poistnej 
zmluvy. Tieto k�ú�ové výrazy sú v priebehu vystavenia, tla�e zmluvy o obstaraní zájazdu nahradené odpovedajúcimi 
hodnotami. 
K�ú�ové výrazy sa pod�a významu delia na:  

• výrazy poistnej zmluvy pre komplexné cestovné poistenie, za�ínajú prefixom <p-  
• výrazy poistenia zájazdu pre prípad úpadku CK, za�ínajú prefixom <i-  

Obsahový význam jednotlivých výrazov je zrejmý z obrázka nižšie.  

 

Pri zmenách pozícií k�ú�ových výrazov je potrebné presne dodrža� syntax výrazu. V prípade nepresného zápisu k�ú�ového 
výrazu tento nebude programom nájdený a ani nahradený požadovanou hodnotou.  

Štáty 
�íselník Štáty je pomocným �íselníkom na základe ktorého sú tvorené výberové zoznamy štátov pre použitie v zozname akcií 
a �íselníku partnerov.  

Typy akcií 
�íselník Typy akcií je pomocným �íselníkom v ktorom môže užívate� zadefinova� rôzne skupina akcií a následne ich použi� v 
zozname akcií na zaradenie akcie do príslušnej skupiny.  
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Spôsob dopravy 
�íselník Spôsob dopravy definuje zoznam možných spôsobov dopravy pre potreby špecifikácie služieb pri spracovaní 
zmluvy o obstaraní zájazdu. �íselník má preddefinované základné druhy dopravy.  

Nástupné miesta 
�íselník Nástupné miesta definuje zoznam možných nástupných miest na zájazdy pre potreby ur�enia nástupného miesta pri 
spracovaní zmluvy o obstaraní zájazdu.  

Stravovanie 
�íselník Stravovanie definuje zoznam možných druhov stravovacích služieb poskytovaných na zájazde pre potreby 
spracovania zmluvy o obstaraní zájazdu.  

Pe�ažné operácie 
�íselník Pe�ažné operácie definuje zoznam pe�ažných pohybov pri spracovaní úhrad akcií klientmi resp. platieb za služby 
dodané dodávate�mi. Každý pohyb má definované príslušné parametre, ktorými sa riadi spracovanie programu v prípade 
použitia daného pohybu. 

Po inštalácii programu �íselník obsahuje ur�itú preddefinovanú množinu pohybov. Užívate� si však jeho obsah môže upravi� 
pod�a potreby. Z poh�adu použitia údajov ide o dôležitý �íselník a nastaveniu parametrov jednotlivých pohybov je potrebné 
venova� dostato�nú pozornos�.  

 

Parametre pe�ažných pohybov sú:  

• Typ - interné ozna�enie pohybu v programe  
• Popis operácie - slovný popis, ozna�enie pohybu v programe  
• Typ operácie - ozna�enie �i sa jedná o príjem alebo výdaj  
• Úhrada akcie - ozna�enie �i sa jedná o úhradu akcie klientom alebo ide o platbu dodávate�ovi za služby  
• Pohyb - ozna�enie hotovostného resp. bezhotovostného pohybu, u bezhotovostného môže by� tento ozna�ený 

príznakom platby kartou  
• Variabilný symbol - ozna�enie pohybov, u ktorých ich použitie bude vyžadova� zadanie variabilného symbolu ako 

napr. vydané alebo prijaté faktúry a dobropisy  
• Predvolený pre - ozna�enie pohybu ako predvolený znamená, že pri spracovaní úhrady, platby pre �innos� uvedenú 

za príznakom bude automaticky vložený do formulára samozrejme s možnos�ou jeho zmeny  
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Spôsoby úhrady 
�íselník Spôsoby úhrady definuje zoznam možných spôsobov úhrady faktúr. Slúži ako výberový zoznam pri vystavení 
odberate�skej faktúry/dobropisu.  

Katalóg textov 
Katalóg textov slúži v programe ako úložisko rôznych druhov textov, ktoré sú v prípade potreby viacnásobne použite�né v 
programe výberom z tohto katalógu bez potreby opakovaného vypisovania. 

 

Texty v katalógu sú pre jednotlivé �innosti rozlíšené typom textu. Sú to nasledujúce typy:  

• MAILTEXT01 - text generovaného emailu pre odoslanie odberate�skej faktúry  
• MAILTEXT02 - text emailu pre odoslanie dobropisu  
• MAILTEXT03 - text emailu pre odoslanie zmlúv o obstaraní zájazdu  
• ODBDOBUVOD - úvodný text dobropisu  
• ODBDOBZAVE - závere�ný, koncový text dobropisu  
• ODBFAKUVOD - úvodný text vydanej, odberate�skej faktúry  
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• ODBFAKZAVE - závere�ný text vydanej, odberate�skej faktúry  
• POLOZKATXT - textový popis položky faktúry/dobropisu  
• POLOZKAZOZ - textový popis položiek pre cenové kalkulácie zmluvy o obstaraní zájazdu  

Použitím filtra v pravom hornom rohu môžeme zobrazi� zoznam textov len zvoleného typu.  

 

Základným parametrom každého textu je parameter Textový re�azec, ktorý predstavuje samotný preddefinovaný text. 
Jednotlivé typy textov môžu ma� v závislosti na type textu dopl�ujúce parametre. Napr. texty pre generovanie emailov majú 
ako dopl�ujúci parameter Predmet emailu, položka faktúry má dopl�ujúci parameter Sadzbu DPH položky a pod. 
 
Textové re�azce vybraných typov parametrov môžu vo svojom tele na �ubovo�nom mieste obsahova� tzv. k�ú�ové výrazy a to:  

• texty emailov, k�ú�ový výraz <<podpis_ck>> ktorý je v procese generovania emailu nahradený kompletným 
podpisom, údajmi užívate�a prevzatými z údajov o firme  

• texty vydaných faktúr/dobropisov, k�ú�ové výrazy prevzaté z údajov o akcii ako  
<<rezervacne_cislo>> napr. �íslo rezervácie pri províznom predaji zájazdu  
<<meno_klienta>> meno klienta evidovaného na akcii 
<<miesto_sluzby>> miesto poskytnutia služby, destinácia 

Parameter predvolený text typu umož�uje nastavi� tzv. predvolený text, ktorý je programom automaticky použitý v prípade 
spracovania príslušného výstupného dokladu. Predvolený typ textu pre každý druh môže by� iba jeden. U položiek typu 
POLOZKAZOZ môže by� predvolených položiek viac. Z týchto položiek sa vytvorí prvotný zoznam služieb cenovej kalkulácie 
služieb pre kalkuláciu zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade, že touroperátor pre ktorého sa spracúva zmluva nemá 
definovaný vlastný zoznam položiek cenovej kalkulácie vo svojich parametroch v �íselníku Partneri. Poradie takto 
definovaného zoznamu služieb je dané postupnos�ou nastavenia príznaku predvoleného textu.  

Texty typu POLOZKATXT, t.j. položky odberate�ských faktúr a úvodné a závere�né texty odberate�ských faktúr je možné 
vytvára� priebežne pri vystavovaní faktúr zaškrtnutím príznaku uloženia do katalógu textov. Následne sú tieto texty pripravené 
pre použitie v �alších vystavovaných faktúrach.  

 

Parametre programu 
�íselník Parametre programu je súhrnom rôznych parametrov ktoré slúžia k uloženiu hodnôt ako napr. �íselné rady dokladov 
a podobne, alebo ovplyv�ujú svojím nastavením správanie programu pri spracovaní ur�itých konkrétnych funkcií programu.  
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Parametre programu sú permanentné, to znamená že používate� nemá možnos� ich zrušenia ale ani pridania, môže meni� iba 
ich hodnotu v požadovanom rozsahu. Nové parametre sú pridávané v prípade potreby pri upgrade programu - pridaní nových 
funkcií. Pridanie nových parametrov je obvykle zverejnené v menu Nápoveda/�o je nové? 

 

Význam jednotlivých parametrov je daný Popisom parametra, alebo v detailoch parametra rozšírením popisu v oddiele 
Pomoc .  

Pomoc 
Menu programu Pomoc obsahuje funkcie:  

• Obsah nápovedy F1, t.j. spustenie nápovedy k programu, ktoré je možné spusti� kedyko�vek stla�ením klávesy F1  
• �o je nové?, funkcia zobrazí obsah súboru readme.txt, ktorý stru�ne popisuje najnovšie zmeny v programe ale aj 

celú históriu zmien  
• O programe, zobrazuje link na web stránku programu, informácie o poskytnutej licencii a verziu programu.  

Podpora programu 
Demonštra�ná verzia programu Cestovná agentúra je vo�ne šírite�ná pre demonštra�né ú�ely. Akéko�vek iné komer�né 
použitie programu je možné len na základe súhlasu autora programu.  

Otázky k programu budú záujemcom zodpovedané emailom alebo telefonicky prostredníctvom kontaktov uvedených na 
domovskej stránke programu www.pvsoft.sk email pvsoft@pvsoft.sk .  

	alšia technická podpora je poskytovaná používate�om, ktorým bola poskytnutá licencia k prevádzkovaniu za predpokladu 
dodržania licen�ných podmienok. 

 

 

 


