Zjednodušený návod na výstup dávek pro pojišťovny
1. Klik na VYKAZOVÁNÍ -> Vytvoř dávku
2. Objeví se okno výběru typu dávek -> ponechat volbu (81,90,05) -> klik na Další
3. Objeví se okno výběru Charakteru dávky (zde je na Vás zda chcete opravné dávky společně
s původními nebo dohromady) -> klik na políčko  vypínáme nebo zapínáme volbu -> klik na Další
4. V následujícím okně vybereme období, za který chceme výkony vykázat -> klik na Další.
5. V okně Výběr pojišťovny se zobrazí v seznamu pojišťoven všechny pojišťovny, na
které v daném období byly vykázány výkony. Zde můžeme klikem na kód pojišťovny a klikem
na (-) pojišťovnu vyřadit ze seznamu. Toto uděláte například v případě čtvrtletního účtování
dané pojišťovny. Také je důležité zkontrolovat nastavení Záhlaví dávky (obvykle IČZ) a
Záhlaví dokladu (obvykle IČP) – tady bych upozornil, že u každé pojišťovny můžete mít něco
jiného -> klik na Další
6. Zobrazením zadání typu dávek, program oznamuje (jako u pojišťoven), jaké typy dávek budete
vykazovat, opět klikem na (-) můžete daný typ vyřadit -> klik na Další
7. Druhy pojištění obvykle necháte beze změny -> klik na Dokončit
8. V okně Parametry vytváření dávek provedeme pouze kontrolu, vše by již mělo být nastaveno
po instalaci programu -> klik na Ano
9. Nyní se vygenerují dávky pro VŠECHNY pojišťovny -> čekáme ….. čekáme ….
10. A je to tady! Zobrazilo se nám okno pro vytvoření faktury -> vyplníme parametry faktury jako je
číslo a datumy -> zkontrolujeme adresy Dodavatele a Odběratele -> klikneme na Ulož -> klikneme
v levo dole na Tisk faktury pro ZP -> klikneme na Průvodka k disketě -> klikneme na Zapiš
dávky na disketu -> klikneme na OK
11. Opakuje se bod 10 tolikrát, kolik bylo v seznamu v bodě 5 pojišťoven.
12. Nakonec se zobrazí seznam dávek, ten ukončíme a tradá do obálek a na poštu, to v případě, že
používáme diskety. Pokud odesíláme data přes portály, máme data v některém námi
nadefinovaném adresáři.
13. Čekáme na zaplacení a čekáme ……… čekáme ………….. půjčíme si od kamaráda …….

Návod na výstup dávek nemůže být jednoduchý z důvodu složitosti celé dané problematiky. Jak jste si
všimli používáme zde polohovací zařízení zvané myš. Zde je to mnohem rychlejší než přes klávesnici a
hlavně nemusíme spěchat, právě naopak je nutné pozorně sledovat co Vám program nabízí.
Věřím, že návod splnil Vaše očekávání a bude Vám ku pomoci.

Návod sestavil Ing. Jan Rychtar v Opavě dne 2.7.2008

