
Víte, že … 

Je možné si zpříjemnit život s programem malými triky? 

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

 

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 (přehled položek, zaúčtování. Úhrady, atd). 

 

 

Zapnuté Detaily jsou tehdy, jsou-li orámované oranžově. 

 

Zobrazení záložek oblasti Detailů nad seznamem 

Na obrázku předchozí zajímavosti jsou záložky pro zobrazení jednotlivých seznamů pod seznamy 

detailů. Na dolní části obrazovky… 

Ale 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. Všimněte si, že v obrázku příští zajímavosti 

jsou záložky umístěny nad seznamem. 

 

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. 

Do skrytých sloupců si můžete ukrýt záložky, které pro svou práci rozhodně nepotřebujete (seznam 

zpráv, seznam akcí s položkou a podobně). 

 

Zvětšení, zmenšení prostoru oblasti detailů 

Najedete-li myší na prostor oddělující horní seznam dokladů od spodního seznamu Detailů, změní se 

kurzor na značku dvou šipek. Když v této situaci stisknete tlačítko myší, je možné posunout toto 

rozhraní a zvětšit prostor pro data horní oblasti nebo pro data oblasti dolní. 

 



Záložka Vazby dokladů v Detailech a její užitečnost 

Pokud potřebujete vědět, z kterých dokladů doklad vznikl, s kterým dokladem je propojený a 

případně placený, je dobré zvolit v Detailech záložku Vazby dokladů. 

 

Graficky je znázorněn pohled na předchůdce a následníky aktuálního doklady na kterém stojíte. Navíc 

každý doklad je možné rozkliknout myší a vidět, případně upravit, jeho podrobnosti uvnitř dokladu.  

Provázání dokladu pro zobrazení v této záložce musí být pomocí Převzít do nebo vtažením např. do 

faktury přidat dokladem. Faktury s automatickou tvorbou skladových dokladů je zde také zobrazí a je 

tedy snadnější zkontrolovat správné zaúčtování skladového dokladu.  

 

Je rozdíl mezi kopírováním dokladu a převzetím do 

Kopírování dokladu mění datum v nově kopírovaném na aktuální, ale při převzetí do stejného druhu 

dokladu zůstane datum shodný s originálem. 

Převzetí do je na pravém tlačítku myši. 

 

 

 

 



Nastavení kontrol v Navigátoru (pravé tlačítko myši) 

V některých nabídkách v Navigátoru je možné na příslušném menu pomocí pravého tlačítka vyvolat 

nastavení kontrol v této oblasti. Zajímavá možnost nastavení kontrol je například v menu Firmy.  

Klikněte (jednou) na menu Firmy v Adresáři. Na označeném menu Firmy dejte pravé tlačítko myši. 

Objeví se krátké menu, zvolte Nastavení (bude to poslední nabídka). Po této volbě se objeví panel se 

záložkami, zvolte záložku Kontroly. 

 

U uvedených položek může program kontrolovat, jestli je položka požadovaná jako vyplněná 

(prázdný údaj), případně bude kontrolovat, abyste ji nezadali vícekrát.  

Podrobnější informace o použití těchto kontrol získáte na nápovědě přes F1. 

Další užitečné kontroly je možné nastavit také bankovní výpisy a pokladní doklady 

 



Obě Fakturace 

 

 

Sklady, Katalog  

 

A další…. 


