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Úvod
Modul „Banka“ rozšiřuje možnosti programu 2HCS Fakturace 3 o evidenci bankovních
transakcí pro libovolný počet bankovních účtů. Podporován je export platebních příkazů ve formátu
ABO, import výpisu účtu z formátu ABO. Importované transakce se podle variabilních symbolů
párují na vydané nebo přijaté faktury a provádějí tak automaticky jejich úhrady. Transakce je možné
zapisovat i ručně.

Základní vlastnosti
–

evidence bankovních transakcí pro libovolný počet účtů

–

převod úhrad přijatých faktur do bankovního modulu

–

export platebních příkazů do formátu ABO

–

import výpisu účtu z formátu ABO

–

automatické úhrady faktur vydaných a přijatých na základě importovaného výpisu z banky
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Hlavní formulář

Zde vidíte hlavní formulář pro práci s modulem „Banka“. Je rozdělen na dvě části. V horní
tabulce je k dispozici přehled účtů. Tento přehled účtů je identický s číselníkem účtů v nabídce
„Akce – číselníky – bankovní účty“.

Přidání nového účtu
Nový účet můžete přidat kliknutím na tlačítko „nový záznam“.

Po kliknutí se otevře karta pro editaci údajů o bankovním účtu. Vyplňte všechny potřebné
údaje a klikněte na „uložit“.
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Editace údajů o účtu
Údaje o bankovním účtu je možné editovat v kartě účtu. Kartu můžete otevřít buď
dvojklikem do řádku s účtem, nebo kliknutím na tlačítko pro editaci účtu.

Karta pro editaci účtu vypadá takto.

Pro správnou funkci je potřeba mít vyplněné pole „Číslo účtu“. Zde musí být číslo účtu
včetně lomítka a kódu banky. Kód banky musí být čtyřmístný. Je potřeba doplnit také počáteční
stav účtu za sledované období, aby program mohl dopočítat správně aktuální zůstatek.

Vymazání bankovního účtu
Provádí se kliknutím na tlačítko pro odstranění záznamu. Vymazáním účtu se odstraní i
veškeré transakce u tohoto účtu zaznamenané. Neodstraňují se již provedené úhrady faktur.
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Přehled transakcí
V hlavním formuláři je pod seznamem účtů přehled transakcí provedených na vybraném
bankovním účtu. Pod jednotlivými záložkami můžete vidět platby setříděné podle jednotlivých typů
transakcí.

Typy transakcí
Transakce je vždy jednoho z následujících typů: příchozí platba, odchozí platba, banka →
pokladna, pokladna → banka, kartou, ostatní debet, ostatní kredit.
Typ transakce máte možnost změnit na kartě transakce. Při importu z el. bankovnictví
program přiřazuje typ transakce automaticky na základě identifikace z banky. Příchozí a odchozí
platby jsou rozpoznány vždy. Další členění např. výběr z kartou do pokladny nebo naopak vklad do
banky je potřeba změnit ručně v kartě transakce.

Typy pořízení transakcí
U každé transakce můžete vidět jeden ze tří typů pořízení. Jsou přiřazeny automaticky v
závislosti na tom jak byla transakce vytvořena.
1) ruční zápis = transakce, které byly zapsány ručně přímo do modulu „banka“.
2) platební příkaz = transakce automaticky přenesené z platebního příkazu
3) e-banking = transakce načtené z importního souboru elektronického bankovnictví
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Stavy transakcí
Každá transakce může mít přiřazen jeden z následujících stavů. Tyto hodnoty znázorňují
stav transakce ve vazbě na elektronické bankovnictví.
1) přeneseno z banky = transakce byla načtena při importu z elektronického bankovnictví
Transakce, které mají tento stav není možné vymazat, neboť mají svůj obraz v elektronickém
bankovnictví.
2) přeneseno do banky = transakce byla přenesena do banky exportem. Týká se odchozích
plateb vytvořených ručně nebo z platebního příkazu. V tomto stavu je transakce do té doby
než se importem načte el. výpis v kterém tato transakce bude figurovat. Pak se stav změní na
„přeneseno z banky“
3) čeká na přenos = jde o odchozí transakce, které doposud nebyly exportovány do el.
bankovnictví a na export čekají

Propojení s fakturami
Automatické párování faktur, přijatých faktur a záloh
Faktury, zálohy a přijaté faktury jsou s bankou spárovány vždy v okamžiku importu
příchozí bankovní transakce. Párování se provede na základě částky a variabilního symbolu
automaticky. V případě, že nebyl nalezen odpovídající doklad podle variabilního symbolu tak
transakce nebude spárovana. Sloupec „doklad“ bude v takovém případě prázdný.
Pokud spárování proběhlo v pořádku, bude zde číslo spárovaného dokladu. Ve sloupci
„Započteno“ pak bude vidět částka, která byla s daným dokladem započtena.

Automaticky se také provede úhrada dokladu v související evidenci.
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Ruční párování faktur a bankovních transakcí
Každou bankovní transakci můžete spárovat s daňovým dokladem ručně v kartě transakce
(otevřete ji dvojklikem myší na požadovanou transakci, nebo tlačítkem pro editaci transakce). Je
možné párovat i více dokladů na jednu transakci. Po otevření karty transakce vidíte v polích
„spárováno“ a „doklad“ jaká částka s jakým daňovým dokladem již byla z celé transakce spárována.
Pokud bude provedeno párování s více doklady, bude v poli „doklad“ uveden počet spárovaných
dokladů.

Kliknutím na tlačítko „párování faktur“ se otevře následující okno pro vyhledání a párování
faktur s touto bankovní transakcí.

V levé tabulce se zobrazuje přehled aktuálně neuhrazených faktur, záloh a přijatých faktur. V
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tomto přehledu můžete vyhledávat zadáním čísla faktury, účetního čísla faktury, variabilního
symbolu nebo názvu partnera do pole „hledání“ nahoře nad tabulkou.
Pokud chcete jednu nebo více faktur započíst s aktuální bankovní transakcí, zaklikněte pole
ve sloupci „výběr“ a poté klikněte na tlačítko „přidat“. Vybraný doklad se přenese do pravé tabulky.
Tlačítkem „odebrat“ je možné naopak z přiřazených faktur vybranou odebrat tak aby nebyla
započtena k bankovní transakci.
Dole pod tabulkou je vidět jaká byla celková částka transakce a kolik je aktuálně započteno.
Jakmile budete hotoví s přiřazováním faktur, klikněte na tlačítko „zavřít“.
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Úhrada přijatých faktur platebním příkazem
Pokud máte aktivní modul „přijaté faktury“, můžete nezaplacené přijaté faktury
jednoduchým postupem přenést do modulu „banka“ kde se z nich vytvoří odchozí transakce a poté
je možné tyto transakce exportovat do souboru ve formátu ABO a tento soubor pak načíst v
elektronickém bankovnictví vaší banky.
Pro úhradu doposud nezaplacených přijatých faktur otevřete v nabídce „tiskové sestavy“
volbu „platební příkaz“.

Otevře se následující formulář.

Zde jsou vždy při novém otevření formuláře zobrazeny neuhrazené přijaté faktury. Aby z
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nich program vytvořil platební příkaz, který je pak možno vytisknout, uložit nebo přenést do banky,
je potřeba zakliknout políčko v prvním sloupci „vybráno“.

Vybraný účet pro platbu
Pokud máte více účtů, můžete vybrat účet z kterého se mají vybrané platby provést.

Datum splatnosti
Dále je potřeba nastavit datum splatnosti. Pokud nějaký zvolíte, bude nastaven jako
požadovaný datum splatnosti u všech plateb na příkazu. Jinak bude

Výběr pouze některých plateb
Zakliknutím pole „Označit faktury v měně účtu pro platbu“ necháte program automaticky
vybrat všechny faktury, které mají shodnou měnu jako vybraný účet.
Můžete také nechat označit pouze faktury, které jsou splatné za vybraný počet dní. Stačí
zadat požadovaný počet dní a zakliknout volbu „Označit faktury splatné za“.
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Dále můžete pomocí pole „hledání“ vyhledat fakturu podle názvu odběratele nebo var.
Symbolu, účetního čísla faktury nebo popisu.
Standardně se do banky přenáší i text z pole „popis“. Pokud jej nebudete chtít přenést, zrušte
zatržítko v poli „popis do banky“ viz. obrázek.

Platební příkaz
Vybrané platby je možné uložit jako jeden platební příkaz, nebo je vytisknout a případně
přenést do modulu „Banka“. To vše se provádí v tlačítky v dolní části formuláře.

Nový příkaz
Kliknutím se zruší aktuálně vybrané platby a znovu se zobrazí všechny neuhrazené přijaté
faktury. Nyní můžete znovu provést výběr faktur k platbě.

Uložení a historie platebních příkazů
Kliknutím se vybrané platby uloží pro pozdější použití. Najdete je pak pod záložkou
„Historie platebních příkazů“. Pokud platební příkaz nejprve uložíte a až poté vytisknete, nabídne
Vám program možnost automatického zápisu provedených úhrad k vybraným přijatým fakturám.
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Platební příkazy se ukládají také automaticky při tisku platebního příkazu a při přenosu do
banky.
Uložený platební příkaz je možné kliknutím na tlačítko „Vybrat“ (nebo dvojklikem na
vybraný uložený příkaz) znovu otevřít a vytisknout nebo přenést do banky.

Tisk
Vybrané platby jsou uloženy jako jeden platební příkaz a tento je následně vytištěn. Pokud
jste před tiskem zvolili „Tisknout názvy dodavatelů a popis“ bude u každé platby zobrazen název
dodavatele a popis přijaté faktury.

Přenos do banky
Vybrané platby budou uloženy do modulu „Banka“ mezi odchozí platby. Ve sloupci „Stav“ v
platebním příkazu pak bude zobrazeno „Čeká v bance“. U přijaté faktury v modulu „Přijaté
faktury“ bude také zobrazen stav „Čeká v bance“. Jakmile bude z banky načtena platba přijaté
faktury, změní se stav přijaté faktury na „importována platba“.
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E-banking
Na této záložce jsou k dispozici funkce pro import elektronických výpisů a pro export plateb
do formátu ABO, který je možné načíst do elektronického bankovnictví.
Formát ABO je podporován většinou bankovních ústavů (např. ČSOB, KB, mBank,
Raiffeisen Bank) pro bližší informace jak data exportovat z elektronického bankovnictví do souboru
formátu ABO a jak importovat platební příkazy, kontaktujte technickou podporu Vaši banky.

Import z banky
Import je možné provádět dvěma způsoby. Buď po jednom souboru tak, že v poli „Soubor k
importu“ vyberete soubor k importu a kliknete na tlačítko „Import“.

Druhá možnost je importovat více souborů najednou. Stačí zvolit složku k importu (tato
složka by měla obsahovat soubory s příponou GPC) a kliknout na tlačítko „Import“ vedle pole se
složkou k importu.
V obou případech program po úspěšném importu původní soubory přejmenuje tak, že jim
změní příponu z „GPC“ na „OLD“.
Zadané cesty k souborům a složkám si program pamatuje i po novém spuštění.
Při vlastním importu program načítá jednotlivé transakce ze souboru a zapisuje je k
odpovídajícímu účtu v modulu banka. Pokud nenalezne tento účet, vypíše chybu. Pak je potřeba
opravit zadání účtu tak aby odpovídal účtu v el. bankovnictví.
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Během importu program hledá zda transakce neodpovídá variabilním symbolem některé ze
zatím neuhrazených faktury vydaných, záloze nebo přijaté faktuře. Pokud ano, zapíše úhradu této
faktury. Dále hledá podle čísla účtu partnera v knize partnerů. Pokud jej najde, přiřadí jej bankovní
transakci.

Export do banky
Zde vidíte tabulku, která obsahuje odchozí platby, které byly buď zapsány ručně, nebo byly
převedeny z platebního příkazu a doposud nebyly zaplaceny. Jsou zde zobrazeny vždy jen platby
pro účet, který je aktuálně vybrán v seznamu účtů nahoře ve formuláři modulu „banka“.

Platby, které chcete exportovat označte kliknutím do pole „Vybráno“ v prvním sloupci.
Můžete také kliknutím na tlačítko „+“ označit všechny platby, nebo kliknutím na tlačítko „-“ zrušit
označení všech plateb.
Nyní zapište do pole „Exportní soubor“ cestu a název souboru do kterého má být export
proveden. Můžete také využít dialogové okno, které se objeví po kliknutí na tlačítko s otevřenou
složkou.
Samotný export provedete tak, že kliknete na tlačítko „Export“.
Exportované bankovní transakce pak mají stav přenosu „přeneseno do banky“, stejně tak
přijaté faktury a platební příkazy. Tento stav jim zůstane až do doby než se načte transakce z
elektronického bankovnictví s odpovídajícím variabilním symbolem a částkou. Pak se stav změní
na „přeneseno z banky“.
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Závěr
Věřím, že Vám modul „Banka“ přinese mnoho užitku a práce s ním pro Vás bude
jednoduchá a příjemná.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@faktury.cz nebo
telefonicky na čísle +420 776 052 219

Tomáš Halász -2H C.S. s.r.o.

16/16

