
 Vybrané novinky v IS WISP  
 Prehľad niektorých noviniek v programe WISP v roku 2014. 

 
Kontrola IČ DPH 
 
V Module DPH vo Výstupoch v časti Položky kontrolného výkazu pribudla možnosť 
skontrolovať správnosť IČ DPH v kontrolnom výkaze. Program ponúkne stiahnuť 
z internetu aktuálny zoznam platcov DPH ku ktorému urobí porovnanie položiek KV. 
 

 
 
 
Kontrola údajov partnera z IČ DPH 
 
V partnerovi pribudla kontrola Základných údajov partnera zo zoznamu IČ DPH, ktorý je 
aktualizovaný na stránke Finančnej správy. Ak zoznam nie je uložený v počítači, môžete 
tak urobiť v module DPH – Služby – Stiahnúť zoznam IČ DPH.  
 
 

 
 
SEPA príkaz 
 
Pri vytváraní bankového príkazu v module Styk s bankou pribudlo políčko SEPA príkaz. Ak ho 
označíme, vytvorí sa príkaz na úhradu SEPA v štruktúre XML. 

 



 
 
Doplnenie IBAN-u pre bankové účty 
 
V časti Účtovnícto-Základné údaje-Banky /aj Mzdy-Základné údaje-Banky/ existuje  
nová služba, ktorá pre všetky slovenské bankové účty doplní pole IBAN, ak predtým 
nebolo vyplnené.  

 

 
 

Účet z IBANu 
 
Niekedy potrebujeme poznať číslo účtu, ale máme ho iba v tvare IBAN. Vtedy môžeme 
použiť tlačidlo „Účet z IBANu“, ktoré sa objaví, keď nie je vyplnené pole „Číslo účtu“. 
Program doplní pre prefix „SK“ číslo účtu a kód banky v tvare BBAN. 
 

 
 
Zrýchlenie rozšíreného filtra 
 
V rozšírenom filtri (Ctrl+Alt+Shift+F) sa výrazne zrýchlilo vyhľadávanie pre príjemky, 
výdajky, objednávky, partnerov a faktúry, čo sa prejaví najmä pri číselníkoch s veľkým 
počtom položiek. 



 

 
 

Kontrola na opakovaný zápis vo výdajke 
 
Nový parameter, po nastavení sa kontroluje a upozorní, že tento tovar už je vo výdajke 
zapísaný. 

 

 
 

Výber tovaru - reťazec v texte 
 
V príjemkách, výdajkách, ponukách a objednávkach pribudla možnosť pomocou 
nastavenia políčka % hľadať cez pole Tovar podľa výskytu reťazca nielen od začiatku, 
ale kdekoľvek v celom texte. V zobrazenom príklade sa vyberú všetky tovary, kde je 
názve reťazec „lietad“. Čiže je to to isté, ako keď sme doteraz vyberali pomocou zápisu 
„%lietad“. 
 

 
 
Výber partnera - reťazec v texte 
 
V príjemkách a výdajkách pribudla možnosť pomocou nastavenia políčka % hľadať 
partnerov podľa zadaného reťazca nielen od začiatku, ale kdekoľvek v celom texte. 
V zobrazenom príklade sa vyberú všetci partneri, kde je názve reťazec „tele“. Čiže napr. 
„Slovak Telekom“ ale aj „Telefonica“ atď. 
 



 
 
Pole ROZDIEL v odberateľských objednávkach 
 
Pre odberateľské a vlastné objednávky sa zobrazí rozdiel medzi plnením a 
MNOŽSTVOM v riadku objednávky. Prístupné cez Ctrl+F9. 
 

 
 
Zaúčtovanie dodávateľskej faktúry z príjemky. 
 
Rozšírili a doplnili sme službu na zápis dodávateľskej faktúry z príjemky. Záväzok sa 
zaúčtuje a účtovný doklad sa otvorí pre kontrolu a prípadné doplnenie. 
 

  
 



Tlač po vytvorení dokladu. 
 
Nastavenie na partnerovi umožňuje tlačiť doklady pre partnera bez náhľadu  podľa 
nastavených vzorov. Služba je prístupná na objednávku.. 

 

 
 
Kópia príjemky, výdajky 
 
V číselníku príjemiek a výdajok je doplnená služba na vytvorenie kópie existujúceho dokladu. Pri 
výdajke je, samozrejme, kópia vytvorená iba z existujúceho množstva tovaru na sklade. 
 
Blokovanie výdajky, ak už z nej existuje faktúra. 
 
Tento  parameter zabezpečí, že sa výdajka, z ktorej už bola vystavená faktúra, nebude dať 
opravovať.  

 

 
 

 



PONÚKAME: 
 

 Internetový obchod – výroba www stránky aj napojenie na databázu WISP. Zmeny cien 
a stavov vo WISP-e sa objavia na stránke, objednávky sa zapisujú priamo do programu, 
upozornenie na objednávku e-mailom, alebo SMS. 
 
Prenájom a správa internetového obchodu – prenájom internetového obchodu, v rámci 
prenájmu je rozbehnutie IO, napojenie na IS WISP, údržba funkčnosti a registrácia 
stránky na najdôležitejších slovenských portáloch.  
 
Podpisovanie faktúr elektronickým podpisom – ponúkame implementáciu prepojenia 
elektronického podpisu s WISP-om, po ktorej sa napr. faktúra po jej vystavení uloží do 
PDF formátu, podpíše elektronickým podpisom a odošle na e-mail odberateľa. Tak isto sa 
môže podpísať akýkoľvek PDF dokument. Výrazné úspory na poštovnom. Podrobnejšie 
na http://www.proces.sk/wisp/doc/EP_WISP.pdf.   Použitie vo WISP-e si môžete pozrieť 
na adrese http://www.proces.sk/wisp/doc/EP_WISP_pouzitie.pdf  
 
Zasielanie výplatných pások elektronickou poštou – aplikovaním elektronického výpisu 
výplatnej pásky a následným zaslaním elektronickou poštou sa získa časová úspora a pri 
použití automatizovaného zasielania výplatných pások vzniká aj nezanedbateľná finančná 
úspora u organizácií, ktoré posielajú zamestnancom výplatné pásky doporučene. 
Podrobnejšie na  http://www.proces.sk/wisp/doc/VP_MZDY.pdf 
 
ontingenčná tabuľka - ponúkame Vám možnosť objednávky implementácie modulu 
pre napĺňanie údajov z WISPu priamo do excelovskej kontingenčnej tabuľky (KT). V 
KT zo skladu sa môžu robiť všetky prehľady pre ľubovoľné kombinácie partnerov, 
tovarov, dealerov, cien a pod. za rôzne časové obdobia, aj v rozsahu niekoľkých rokov. V 
KT z účtovníctva môžeme robiť všetky prehľady pre účty, strediská, zákazky, partnerov, 
sumy za ľubovoľné časové obdobia. 


EDI formát - ponúkame možnosť objednávky funkcii pre EDI formáty 
/napr. export faktúr a import  objednávok pre AHOLD a ďalšie/ ktoré 
používajú obchodné reťazce a ich prepojenie s WISP-om. 
 
odul pre PDA mobilnú čítačku čiarových kódov s funkciami: 
načítanie výdajky, príjemky, vlastnej objednávky, inventúra a informácie 
o tovare. Modul podporuje čítačky s operačným systémom Windows CE, 
pripojené cez WiFi na vzdialenú plochu PC alebo Windows serveru. 
 
Možnosť zapožičania PDA pre inventúry (od nášho partnera) - 
prináša zvýšenie rýchlosti, presnosti a efektivity práce pri nižších 
nákladoch. 
  


