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1. Popis modulu 
Modul Evidence faktur je určen pro malé a střední společnosti, které mají účetnictví vedené externí 

firmou, ale chtějí si zachovat přehled v přijatých a vydaných fakturách. 

Tento modul umožňuje evidovat přijaté a vydané faktury, evidovat bankovní účty svých obchodních 

partnerů, hlídat splatnost faktur a mít přehled v bilanci cashflow a v dani z přidané hodnoty. Pomocí 

standardních prostředků CRM umožňuje připojit k záznamům o fakturách i jejich elektronickou 

podobu a také sledovat veškerou komunikaci týkající se faktur. V žádném případě však tento modul 

není náhradou účetních systémů.  

 

Základní přehled modulu Evidence faktur  

2. Evidence faktur 
Základní entitou tohoto modulu jsou data o fakturách doplněná o možnost nastavení upozorňování 

na splatnost faktur a evidence bankovních účtů obchodních partnerů.  
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Zobrazení všech evidovaných faktur 

2.1.  Zadání faktury 
U faktury je možno evidovat všechna základní data jako je číslo, zákazník, částky, datumy atd. Kromě 

nich je možno nastavit automatické upozornění na splatnost, sledovat stav faktury, přidávat 

poznámky, připojit elektronickou verzi faktury nebo vazbu na příležitost, ze které faktura vznikla  

 

Formulář Faktury 

2.2.  Upozornění na splatnost 
U každé faktury je možno vybrat takzvaný Plán upozornění, který určuje, který uživatel (nebo tým) 

bude upozorněn pomocí úkolu na splatnost faktury. 

V systému je možno si nastavit individuální plány upozornění, ve kterých si lze stanovit termín 

upozornění (v den splatnosti, před splatností, po splatnosti…) 
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Nastavení Plánu upozornění 

Uživateli (nebo týmu) je pak vygenerován standardní úkol, který může být synchronizován do 

Outlooku. 

 

Vzniklý úkol upozorňující na splatnost faktury 

2.3.  Bankovní účty 
Tato nová entita umožňuje evidovat čísla účtů u Obchodních vztahů. Kromě standardních základních 

údajů je zde i pole stav, které může být předmětem schvalovací procedury, aby se nestalo, že někdo 

pošle platbu na jiný účet. 

Na formuláři faktury pak může uživatel vybrat pouze účet, který patří danému obchodnímu vztahu a 

je ve stavu Schváleno. 
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Formulář pro zadání Bankovních účtů 

3. Výstupy 

3.1.  Přehledy 
V modulu je několik předpřipravených zobrazení, které umožní rychlý pohled na vydané a přijaté 

faktury, faktury po splatnosti atd. 

 

Připravená zobrazení Evidence faktur 

3.2.  Řídící panely 
Řídící panely poskytují vizuální přehled nad evidencí faktur. Je zde připraveno několik užitečných 

panelů: 

- Evidence faktur – základní přehled (viz obrázek v kap. 1) – přehled vydaných a přijatých 

faktur včetně cashflow bilance v aktuálním, minulém a následujícím měsíci 

- Evidence faktur – po splatnosti – aktuální přehled vydaných a přijatých faktur po splatnosti 

s grafickým zobrazením  

- Evidence faktur – bilance DPH – tento panel dává náhled na daňovou bilanci v aktuální 

období. Umožní lépe odhadnout a plánovat fakturaci s ohledem na bilanci DPH 
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Řídící panel – Faktury po splatnosti 

 

Řídící panel – Bilance DPH v aktuálním čtvrtletí 

3.3.  Podklady 
Ze systému je možné pomocí exportu do excelu vytvářet různé podklady např. pro platební příkaz. 

 

Návrh platebního příkazu 

 


