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1.1. Zahájení práce v roce 2017
Systém IES umožňuje pracovat  souběžně ve  více  účetních obdobích tj.  pokračovat v

dokončovacích  pracích  v roce  2016  a  současně  zahájit  práci  v roce  2017.  V roce  2017  lze
pracovat až po definování a založení roku, převodu obecných číselníků v modulu Soubory, po
převodu číselníků jednotlivých modulů,  v modulu  Sklad po převodu číselníků a karet  zásob
včetně pořízení počátečních stavů a v modulu Majetek po převodu číselníků a karet majetku.

1.1.1. Definování roku 2017
Pro definování nového roku musí být vstup do programu IES s privilegovaným heslem

(patrně malé p).

 Modul Správce systému        
- nabídka Instalační soubory – Programový instalační soubor - Editace

Před spuštěním této funkce musí  ostatní stanice ukončit program IES t.j.  u síťové instalace
nutno prověřit tuto skutečnost.
V režimu editace se vybere příslušný adresář (u monoverze – domovský) a potvrdí tlačítkem
Enter nebo kliknutím na ikonu Oprava. Poté se zvolí na horní liště funkce Hospodářské roky,
kde se definuje příslušný Hospodářský rok. U síťové instalace je nutno definovat rok na všech
stanicích (jsou-li programy instalovány na jednotlivých stanicích).

1.1.2. Založení roku 2017
Pro založení nového roku musíte vstoupit do programu IES  s privilegovaným heslem

(patrně malé p).

 Modul Správce systému         
- nabídka Založení nového roku - Všechny přiřazené cesty

Před spuštěním této funkce musí  ostatní stanice ukončit program IES t.j.  u síťové instalace
nutno prověřit tuto skutečnost a poté pokračovat tlačítkem Pokračovat.

- Dle kterého roku se má nový rok založit  - zadat 2016 a potvrdit OK
- Nově zakládaný rok – zadat 2017, potvrdit OK 
a rok 2017 je založen.

1.1.3. Převod obecných číselníků

Do nově založeného roku se musí převést všechny číselníky, které jsou pro práci v systému IES
nutné. Pro převody číselníků se zadá jako rok účetního období rok 2017 a to ikonou na hlavní
liště. Pokračujeme dále 

 Ikonou modul Správce souborů 
- nabídka Převod číselníků

 Číselníky roku 2016 převést do roku 2017
Pokračování přepnutím a potvrzením ANO. Výběr číselníků pro převod - doporučujeme výběr
všech číselníků - ikonou nebo klávesou F3 a potvrzení výběru OK nebo klávesou F2.
Klávesou Enter se ukončí převod číselníků a je nutné spustit funkci  

- Rekonstrukce indexů datových souborů -  Pokračovat v akci ANO
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Po rekonstrukci indexů datových souborů byl převod obecných číselníků ukončen a je  ještě
nutné převést číselníky v jednotlivých modulech.

1.1.4. Převod číselníků v jednotlivých modulech

Všechny převody číselníků v modulech se provádějí v účetním období 2017
 Modul Účetnictví

Nabídka - Ostatní funkce - Převod algoritmů výkazů
                  - Převod algoritmů plánu účtů

V obou  funkcích  program  upozorní,  že  existují-li  již  tyto  číselníky  v roce  2017,  budou
přepsány. Dále tlačítkem pokračovat jsou převedeny z minulého roku algoritmy výkazů, popř.
algoritmy plánu účtů, jsou-li součástí Vaší konfigurace programu.

 Modul Sklad
Před převodem karet zásob a pořízení počátečních stavů na kartách v následujícím roce, musí
být  proúčtovaná  inventura zásob  v roce  předcházejícím.  Před  převodem  karet  zásob  a
pořízením počátečních stavů na kartách  nelze v modulu Sklad v roce 2017 pracovat, protože
převodem  karet  zásob  a  pořízením  počátečních  stavů  se  doklady  roku  2017 zruší.  Před
převodem doporučujeme pomocí kontrolních funkcí ověřit správnost dat v roce 2016.  

Nabídka Ostatní funkce - Převody dat z minulého roku
- Převod číselníků 

- Převod z roku 2016 do roku 2017
Doporučujeme  v této  nabídce  převést  všechny  číselníky.  Po  převodu  souboru
skladových karet se pokračuje funkcí 

- Převod karet zásob
- Převod z roku 2016 do roku 2017

Karty zásob je možné převádět po jednotlivých skladech zadáním čísla příslušného skladu pro
převod  nebo  u  všech  skladů  současně  ponecháním  otazníků.  Po  převodu  karet  zásob
doporučujeme ihned provést i generování počátečních zůstatků funkcí

- Pořízení počátečních stavů na kartách 
Také tato funkce může probíhat po jednotlivých skladech zadáním čísla skladu nebo za všechny
sklady současně ponecháním otazníků. Počáteční  stavy na kartách lze vytisknout v  nabídce
Výstupní sestavy -  Přehled pohybů –  Přehled pohybů dle karet –  nastavit  způsob  opisu
Počáteční  stav  k 1.  1.2017. Správnost  převodů  lze  ověřit  kontrolní  funkcí  –  Kontrola
počátečních stavů na kartách. 

 
Modul Fakturace

Nabídka - Ostatní funkce - Přenosy dat a přímá komunikace s účetnictvím
- Převody dat modulu Fakturace z minulého roku

- Převod číselníků 
- Převod bude proveden z roku 2016 do roku 2017

Zde doporučujeme převést oba číselníky - kniha faktur vydaných i fakturační položky. 
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Převod  faktur a  se  provádí  po  kontrole  úplnosti  úhrad  faktur  na  saldokonto.  Kontrolu  a
případné dohledání rozdílů usnadní nová kontrolní funkce v modulu Účetnictví. Neuhrazené
faktury a nerealizované zálohové faktury se převedou funkcí 

- Převod faktur
- Převod bude proveden z roku 2016 do roku 2017 

Zvolí se metoda převodu – „pouze nezaplacené faktury“ nebo „všechny faktury“ a dle toho se
nabídne seznam faktur se zobrazenou neuhrazenou a celkovou částkou (za obrazovkou). Označí
se faktury pro převod do následujícího roku, jednotlivé faktury kliknutím myší nebo klávesou
Enter, nebo všechny faktury hromadnou selekcí tlačítkem nebo klávesou F3, výběr se potvrdí
OK nebo klávesou  F2 a  proběhne převod. Zobrazí  se  protokol o  převodu faktur,  který lze
vytisknout. Převod jednotlivých faktur lze zrušit v roce 2016 v nabídce Oprava a rušení faktur.
Pro zrušení převodu zálohových faktur je zvláštní funkce v nabídce Ostatní funkce a provádí se
v roce 2016.      

 Modul Likvidace faktur došlých
Nabídka - Ostatní funkce - Přenosy dat a přímá komunikace s účetnictvím

- Převody dat modulu LFD z minulého roku
    - Převod číselníků  

- Převod bude proveden z roku 2016 do roku 2017
Doporučujeme převést oba číselníky, číselník kniha faktur došlých a fakturační položky. 

Převod  faktur a  se  provádí  po  kontrole  úplnosti  úhrad  faktur  na  saldokonto.  Kontrolu  a
případné dohledání rozdílů usnadní nová kontrolní funkce v modulu  Účetnictví a v  Likvidaci
faktur došlých. Neuhrazené faktury a nerealizované zálohové faktury se převádí funkcí 

- Převod faktur
 - Převod bude proveden z roku 2016 do roku 2017 

Zvolí se metoda převodu – „pouze nezaplacené faktury“ nebo „všechny faktury“ a dle toho se
nabídne seznam faktur se zobrazenou neuhrazenou a celkovou částkou. Vyberou se faktury pro
převod do následujícího roku, jednotlivé faktury kliknutím myší nebo klávesou  Enter, nebo
všechny faktury hromadnou selekcí příslušným tlačítkem nebo klávesou F3 a výběr se potvrdí
OK nebo klávesou F2. Dále se pak zobrazí se protokol o převodu faktur, který lze vytisknout.
Převod jednotlivých faktur lze zrušit v roce 2016 v nabídce Oprava a rušení faktur. Pro zrušení
převodu zálohových faktur je  zvláštní funkce v nabídce  Ostatní funkce a provádí se v roce
2016.      

 Modul Pokladna
Nabídka - Ostatní funkce

 - Přenosy dat a přímá komunikace s účetnictvím
- Převod číselníků modulu Pokladna z minulého roku

- Převod bude proveden z roku 2016 do roku 2017
- Provede se převod číselníků pokladen a pokladních případů

Konečný stav pokladen v roce 2016 se vygeneruje do počátečního stavu v roce 2017. Opravit
lze v číselníku pokladen roku 2017.   
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 Modul Majetek
Nabídka - Ostatní funkce

- Převody dat z minulého roku
- Převod číselníků majetku

- Převod bude proveden z roku 2016 do roku 2017 
Před spuštěním této funkce musí  ostatní stanice ukončit program IES t.j.  u síťové instalace
nutno prověřit tuto skutečnost a po stisku tlačítka Pokračovat se nabídnou číselníky pro převod.
Výběr číselníků pro převod (doporučujeme výběr všech číselníků) příslušným tlačítkem nebo
klávesou  F3  a potvrzení  výběru  OK  nebo klávesou  F2. Klávesou  Enter se  ukončí převod
číselníků. Po převodu číselníků majetku se pokračuje funkcí

- Převod karet majetku s pohyby
Karty majetku lze převádět dle jednotlivých typů majetku nebo všechny karty  současně. Po
převodu karet majetku nelze na převedených kartách v roce 2012 provádět pohyby. Při převodu
karet se provádí  kontrola, zda byly všechny karty majetku  daňově odepsány. Pokud karty,
které  měly  být  odepsány,  daňově  odepsány nebyly,  převod karet  daného typu  majetku  se
neprovede. Pokud karta nemá být daňově odepsána a má daňovou zůstatkovou hodnotu větší
než 0, je třeba nastavit odpisovou skupinu = 0, aby se převod provedl.
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