
Dobry den, 
tento mail je urceny pre vystavovatelov objednavok a pre uzivatelov, ktory zadavaju do systemu 
Magion prijate faktury od firiem a zaroven vyuzivaju elektronicke schvalovanie prijatych faktur. Ostatni, 
prosim berte tento mail ako informaciu o zmenach v systeme. 
  
V příloze posílám dokument, který popisuje změny v úloze Objednávky a Závazky (Přijaté 
faktury od firem) a týká se jednak drobných grafických změn v oknech ve funkci Proces FK ( 
to znamená při spouštění a prohlížení procesů z těchto dvou úloh), jednak vylepšení 
schvalování závazků o možnost definice více procesů a taky možnost opravy již běžícího 
procesu (doklad ve stavu V procesu elektronicky). 
Popsané změny se týkají jen těch, co vystavují objednávky (a posílají je do procesu), jednak 
těch, co zapisují přijaté faktury (a posílají je do procesu). 
  
Plánované nasazení verze se změnami je streda 19.1.2011, neboť do útorka je třeba nastavit 
procesy pro fakultu 06. Ostatních se dotknou jen popisované grafické změny. 
Pokud by například fakulty FIIT, která používá elektronické schvalování závazků, chtěla 
rovněž nadefinovat více procesu, je to možné kdykoli po nasazení nové verze. 
Pokud by z důvodu nemoci nedošlo k nasazení verze v stredu, pak vás budeme informovat , 
který den se verze nasadí. Informujte, prosím, takto i uživatele, aby se nezalekli, že se nic 
nezměnilo. (vypracovala Ing.Kotulanova) 
  
 Upozornujem vystavovatelov objednavok na vsetkych fakultach, ze pred ukoncenim roka sa 
bude kontrolovat stav objednavok v roku 2010.  
Ci su spravne nastavene procesy:  
Finanancna kontrola - "schvalena elektronicky", /starsie objednavky "schvalena sprievodkou" ,  
Vykrytie - "Vykryta",   
Odoslanie - "Odoslana".  
 
Preto si prosim skontrolujte objednavky a ak je potrebne opravte.  Aby ked spustite modul Objednavky 
sa vam nezobrazovalo velke mnozstvo nevybavenych objednavok. Prosim dodrzujte cely proces 
zivota objednavky v systéme, tym si usetrite ku koncu roku pracu s opravou takeho mnozstva 
objednavok. 
 
Život objednavky: 
Narodenie – ulozenie objednavky do systemu 
Puberta – elektronicke schvalenie objednavky 
Dospelost – odoslanie dodavatelovi a odkliknutie Odoslana 
Prva laska – naparovanie objednavky na zavazok 
Druha, tretia, stvrta… laska – postupne parovanie zavazkov k objednavke 
Dochodok – ak je objednavka kompletne dodana, tak kliknite na tlačítko Vykritie 
Život objednavky skoncil. 
V priebehu zivota objednavky vas moze stretnut rozvod, vtedy pouzite „Storno“. 
 
K dnesnemu dnu 17.1.2011 je v systeme 657 
nevybavenych objednavok. 
 
Ak sa vam zobrazi podobna hlaska s určitým poctom, 
tak dajte „Ano“ a skontrolujte si kazdu jednu 
objednavku. A zistite preco je v stave nevybavena. 
 
 
 
zdravim, Kosuthova a Cuntala 


