
Když nevíte, co a jak 

udělat, použijte Nápovědu

Číslo u zvonečku Vás 

upozorní na příchozí 

odpověď z podpory nebo 

výpis z banky.

Potřebujete podrobnější 

výběr?

Zapněte si více možností

Pokud chcete změnit agendu nebo jen 

odejít od PC, použijte tlačítko pro 

odhlášení

Hledáte fakturu obsahující 

konkrétní text – třeba jméno 

odběratele nebo popis? 

Fakturu vystavenou v určitém 

období či na konkrétní částku? 

Chcete vidět jen neuhrazené 

faktury nebo faktury s prošlou 

splatností? V takovém případě 

využijte filtr

Uhrazený doklad

Doklad byl 

odeslán mailem 

účetnímu

Posun mezi 

stránkami seznamu

Veškeré operace - 

tisk, úhrada či 

odeslání - se týkají 

vždy jen označených 

faktur

Zatržením pole 

označíte všechny 

faktury zobrazené 

na stránce

Hlavní menu 

iDokladu

Menu 

modulu 

Fakturace. 

Kliknutím myší na 

číslo otevřete kartu 

faktury 

(i dvojklikem)

Doklad byl odeslán 

mailem zákazníkovi

Doklad byl 

exportován do 

účetního programu

Zde si můžete 

nastavit počet řádků 

na stránce

Poklepáním na nadpis 

sloupce seřadíte položky 

celého seznamu podle údajů 

ve sloupci

Tlačítka pro 

práci se 

seznamem

Volbou Nastavení si iDoklad 

přizpůsobíte svým potřebám

Šablony pro tisk 

zadáte v Nastavení

SEZNAM VYDANÝCH FAKTUR



Plátci daně mohou zadávat cenu 

s DPH nebo bez. Pokud používáte 

režim přenesení daňové povinnosti 

zvolte „jen základ“

Odeslání faktury 

mailem. Šablony zpráv 

zadáte v nastavení

Informace o odběrateli z 

databáze CheckCredit

Pokud potřebujete zadat 

více údajů (číslo 

objednávky, měna, 

úhrada, jiný účet) použijte 

toto tlačítko

Když Popis nevyplníte, 

doplní se automaticky z 

první položky

Číslování faktur je 

automatické. Formát čísla 

zadáte v Nastavení

Uložení faktury do 

seznamu

Tisk 

faktury

Návrat zpět do 

seznamu faktur 

bez uložení 

dokladu

Položku převzatou 

z ceníku můžete 

libovolně upravit

Vložení nové 

položky

Smazání 

položky

Poklepáním 

můžete upravit 

adresu

Výběr firmy 

z adresáře

Vložení nové firmy 

do kontaktů

Výběr způsobu 

úhrady

Export 

fakturu 

do PDF

NOVÁ FAKTURA

Číslo u zvonečku Vás 

upozorní na příchozí 

odpověď z podpory nebo 

výpis z banky.



Rychlý přehled o 

nejvýznamnějších 

partnerech

Pomocí tohoto tlačítka můžete založit novou 

kartu kteréhokoliv ze seznamů nejen v Přehledu, 

ale kdekoliv v aplikaci
Zde se odhlásíte, pokud 

chcete odejít od PC, nebo 

přejít na jinou agendu

Přehled 

fakturace. Když 

najedete myší na 

sloupec v grafu, 

zobrazíte si 

přesnou hodnotu.

Novinky ze světa 

legislativy, výklady 

nových zákonů

Přehled účetních, kteří mají 

zkušenosti

s importem dokladů a mohou 

vám zpracovat vaši účetní agendu

Přehled neuhrazených 

faktur. Poklepáním na 

podrobnosti otevřete 

seznam všech 

neuhrazených faktur

Název firmy, logo, číslování dokladů, 

texty mailů a řadu dalších údajů zadáte 

v Nastavení

Jméno vaší firmy 

zadáte v Nastavení

Poklepáním na logo 

vyvoláte stránku 

přehled

Podrobný návod na 

ovládání iDokladu, včetně 

názorných příkladů

Hlavní menu 

služby 

iDoklad

PŘEHLED


