
Víte, že 

Je možné si zpříjemnit život s programem malými triky? 

I v základech práce s Money se dají najít „špeky“ 

 

Otevření více panelů se stejným modulem 

Potřebujete vidět 2x panel s vystavenými fakturami, abyste mohli porovnat, jestli jsou dvě faktury 

vystaveny opravdu se stejnými částkami? Nebo porovnat v účetním deníku dvě zaúčtování? Případně 

řešit podobný případ v jiných modulech? 

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem myši na zvolené menu. Objeví se menu, zvolte Otevřít v nové 

záložce. 

 

 

Po tomto otevření budete mít k dispozici dva panely se stejnou nabídkou faktur vystavených. Tyto 

panely jsou nezávislé a můžete v nich použít např. jiné filtrování. 

 

 

 



Zamknutí panelu proti zavření 

Jistě víte, že se nové otevření panelu většinou provede místo předchozí nabídky. Pokud chcete mít 

určitý panel stále k dispozici, můžete ho zamknout.  

Jak to provést? Zvolte pravé tlačítko myši na „oušku“ panelu. Objeví se menu s možností Uzamknout 

záložku 

 

Pokud bude tato záložka už zamčená, budete ji mít možnost opět odemknout. Stejným způsobem, 

jako se zamkla. 

 

Zablokování prvních sloupců seznamu 

Výborná funkce pro přehlednost seznamů. Abyste tuto funkcionalitu mohli výhodně užít, je dobré mít 

jako první sloupec číslo dokladů a za ním případně sloupce, které nechcete ztratit z očí.  

 

 

 

 

 

Snadnější nalezení menu v navigátoru 

Pod Navigátorem je jeden „volný“ řádek. Když do něj začnete psát text, vyhledají se texty menu, 

které tento text obsahují. Z tohoto filtrovaného výběru si snáze vyberete. 



Křížkem tento výběr zrušíte. 

 

 

Místo Navigátoru použít Poslední použité 

Pokud používáte z navigátoru pouze omezenou nabídku cca 20 položek, je jednodušší používat místo 

navigátoru nabídku Poslední použité. Menu bude přehlednější, bez zbytečných modulů 

 



Nevýhodou nabídky Poslední použité je snad to, že se pořadí nabídky mění podle pořadí použití. 

 

Zmenšení navigátoru, zvětšení prostoru pro data 

Potřebujete-li větší prostor na oblast dat, je možné mít oblast navigátoru „zastrčit“ pomocí dvojice 

šipek 

 

 

Vhodné především tehdy, když pro volbu oblasti používáte horní menu a ne Navigátor. 

 

Doplnění a přeskládání sloupců seznamů 

 



Na prvé tlačítko myši na nadpisech sloupců po výběru menu Výběr sloupců se objeví panel 

s viditelnými a skrytými sloupci v dané oblasti. Je možné viditelné sloupce posunovat a vytvořit jiné 

pořadí (posunem myši nebo pomocí modrých šipek). Případně přesunout skrytý sloupec do 

viditelných pomocí dvojkliku, přesunu nebo černou jednošipkou. Pozor na dvoušipku – přesune 

všechno. V normální praxi nevyužitelné. 

 

 

Zapnutí a vypnutí oblasti Detailů 

Pro snadnější přehled obsahu jednotlivých dokladů je vhodné zapnout pod seznamem dokladů 

Detaily. Na jednotlivých záložkách jsou vidět informace, které by bylo jinak možné zjistit až po 

rozkliknutí dokladu 

 



Zapnuté Detaily jsou tehdy, jsou-li orámované oranžově. 

Zajímavost – záložky v detailech je možné mít nad Detaily – tato možnost se nastavuje v Agenda, 

Průvodce nastavením programu, Vzhled aplikace. 

 

Toto „přehození“ je pouze estetická záležitost, na chování programu nemá volba vliv. Tato vlastnost 

bude aktivována až po novém výběru agendy, ne hned. 

 

Nastavení pořadí záložek Detailu  

Záložky v Detailu je možné přeskládat a nepotřebné skrýt. Pomocí pravého tlačítka na oušku záložky a 

menu Výběr detailů. 

 



Objeví se  

 

V tomto seznamu je možné pracovat s viditelnými a skrytými sloupci v dané oblasti. Je možné 

viditelné sloupce posunovat a vytvořit jiné pořadí (posunem myši nebo pomocí modrých šipek). 

Případně přesunout skrytý sloupec do viditelných pomocí dvojkliku, přesunu nebo černou 

jednošipkou. 


