MZDY V18.01 – SP02
Táto zmena Vám umožňuje po aktualizácií UPDATE následovné:

MZDOVÁ AGENDA
1. Doplnené generovanie výplatnej pásky vo formáte PDF do komprimovaného formátu
*.zip aj s príslušným heslom. Tento .zip formát je možné samostatne odoslať mailom. Teda
pribudla možnosť odoslať výplatnú pásku mimo nášho SW. Je to možné využiť pre prípady, ak PC,
kde sa spracovávajú mzdy, nie je pripojený k internetu.
2. Doklad pre PÚ pre VS – vylepšená definícia pre vytvorenie dokladu. Rozšírená
možnosť vytvoriť doklad podľa stredísk. Správnou definíciou filtra je možné rozšíriť definíciu
položiek miezd pre vytvorenie dokladu podľa Vami definovaných stredísk.
3. ZP Dôvera rozšírila poskytovanie informácií klientom v rámci metódy Oznamy ZP.
Súčasne používaná metóda poskytovala iba informácie o plánovaných odstávkach systémov ZP
Dôvera. Rozšírená metóda poskytuje okrem informácií o plánovaných odstávkach už aj informácie,
ktoré klient vidí v súčasnosti len po prihlásení sa do Elektronickej pobočky. Teda upozornenia pre
platiteľov, nedodané MV, chybné MV/HO, stavu účtu, rozpracované žiadosti o potvrdenia a CSRÚ,
dôležité oznamy a upozornenia. Prínosom využívania rozšírenej metódy je komfortnejšia práca pre
klienta, ktorý sa vie jednoduchšie, bez potreby prihlasovania sa do Elektronickej pobočky, dostať k
dôležitým informáciám. Na základe uvedeného sme upravili aj náš mzdový systém tak.
Pokiaľ sa Vám na obrazovke objaví Hlásenie typu:
“Došlo ku chybe v komunikácii so ZP:
Aktuálne nie sú žiadne oznamy/widgety/popup DZP.“
znamená to, že nemáte žiadne upozornenia ani oznamy zo ZP Dôvera. Podľa informácii zo ZP
Dôvera, je možné, že do budúcna sa daný text zmení na iný.
4. Upravený výkaz do ZP pre zamestnancov s odvodovou úľavou (KC=”I”,”IZ”,”H”,”HZ)
v niektorých prípadoch bol nesprávne určený VZ za zamestnanca.
5. Finančná správa už zverejnila elektronický formulár „Vyhlásenie o poukázaní sumy
do výšky 2% (3%) zaplatenej dane“ za obdobie 2017, ktorý je možno importovať z nášho SW vo
formáte xml, a to jednak cez eDane resp. priamo na portáli FS SR.
V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našej
internetovej stránke: www.ifosoft.sk . V prípade Vašich nových poznatkov, prosíme Vás o zaslanie
informácie na našu adresu ifosoft@ifosoft.sk .
V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na známe telefónne čísla: 051/7710543,
7710497 alebo mail na vyššie uvedené adresy.

