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Součástí evidence příkazů k úhradě je také export do elektronického formátu ABO, KB a CSV. 
V aktuální verzi obsahuje nové funkce, proto jsme připravili tento návod, který celou problematiku shrne.

Export příkazů k úhradě
ve formátu ABO, KB a CSV
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1. Nastavení exportu
Veškerá nastavení, týkající se běžných účtů najdete v Ovládacím panelu programu pod položkou Seznam 
běžných účtů. Pokud sem přejdete, zobrazí se tabulka, ve které můžete mít zapsaných až 10 běžných účtů:

Pro nastavení exportu příkazů k úhradě do elektronického formátu je důležitý sloupec, označený „Homeban“. 
Mezerníkem zde můžete přepínat mezi několika možnostmi:

• ABO
• ABO ČS (varianta České spořitelny)
•  KB
• CSV
•  žádný

U některých bank může být nutné i vyplnění údajů ve sloupcích stanice a klient. 

2. Export příkazů k úhradě
Vlastní export příkazů k úhradě do elektronického formátu se provádí v aktualizačním menu evidence příkazů 
k úhradě. Zde stačí „najet“ na příslušný příkaz k úhradě a stisknout odpovídající klávesu.

Export jednoho příkazu (F3)
V tomto případě vyberete příkaz, který chcete exportovat do elektronické podoby a stisknete klávesu F3. 
Zobrazí se okno s cestou a názvem souboru, do kterého bude příkaz k úhradě exportován.

Jakmile jej potvrdíte klávesou Enter, program se zeptá, jestli chcete provést export plateb. Po kladné odpovědi 
vytvoří elektronický soubor a na displeji zobrazí tabulku s popisem jednotlivých řádků.

Export více příkazů současně (F4)
Tuto novinku je možné využít pouze u příkazů vygenerovaných programem Mzdy Profi. 
Všimněte si, že tyto příkazy jsou v aktualizační menu ve sloupci „Poznámka“ označeny textem (např. „Mzdy 
únor“) a jedinečným kódem (např. 122937-01 .. 122937-03). Program tak pozná, že patří k sobě.
Pro vlastní hromadný export pak stačí vybrat kterýkoliv příkaz z této dávky (na obrázku výše to je 122937-02) 
a stisknout klávesu F4. Stejně jako v předchozím případě, program zobrazí okno s cestou a názvem souboru, 
do kterého bude elektronický příkaz exportován. Jakmile jej potvrdíte klávesou Enter, program se zeptá, jestli 
chcete provést export plateb. Po kladné odpovědi vytvoří elektronický soubor z příkazů k úhradě označených 
ve sloupci „Poznámka“ stejným kódem (v našem případě to budou 122937-01, 122937-02 a 122937-03).  
Tato novinka výrazně zjednoduší práci. U firem s více zaměstnanci mohl program Mzdy vytvořit 
klidně i 20 příkazů a ty bylo nutné načítat do internetbankingu jednotlivě. Teď to jde najednou ... 


