Tisk z programu Mzdová agenda
Běžné sestavy z programu Mzdová agenda :
Nastavení hodnoty TISKÁRNA v menu NASTAVENÍ
•

NASTAVENÍ –TISKÁRNA – TISK DO WINDOWS .

Po vytvoření sestavy si v tiskovém menu můžete volit, zda chcete tisknout do výchozí tiskárny
windows nebo máte možnost si zvolit jakoukoli jinou tiskárnu nadefinovanou ve Vašem počítači –
např. různé síťové tiskárny.
•

NASTAVENÍ –TISKÁRNA – TISK DO LPT (DOS)

- starý způsob , neumožňuje výběr tiskáren. Použitelné, pokud si nevybíráte z více tiskáren. Tato
volba bude do budoucna z programu odstraněna. Zatím ponechána z důvodu kompatibility se
starými systémy.

Export běžných sestav z programu Mzdová agenda :
Pokud chcete běžné sestavy tisknout do PDF, uložit ve formátu TXT nebo HTML, musíte při prohlížení
sestavy zvolit možnost F5 – export sestavy.
Export běžných sestav z programu Mzdová agenda do PDF s elektronickým podpisem :
Pro exprot do PDF s elektronickým podpisem zvolte při prohlížení sestavy možnost F5 – export
sestavy. Vyberte export do PDF a zvolte tiskárnu Software602 print2PDF.

Formuláře ve formátu PDF :
•

K prohlížení těchto sestav musíte mít nainstalovaný program Adobe Reader .

•

Pro správné zobrazování je třeba mít program Adobe Reader ve verzi 9 více.

•

Při prohlížení sestav PDF máte možnost předvyplněné údaje měnit a opravovat.

•

Pokud si přejete sestavu ve formátu PDF opětovně uložit – např. pro případ odeslání emailem či
datovou schránkou je možné soubor uložit. Soubor uložte volbou ULOŽIT JAKO, čímž dojde
k opětovnému uložení do formátu PDF i s vyplněnými údaji. Původní soubor není možné
přepsat, je chráněn proti zápisu.

Formuláře ve formátu ZFO :
•

K prohlížení těchto sestav musíte mít nainstalovaný program XMLFiller .

•

Pro správné zobrazování je třeba mít program XMLFiller ve verzi 4 a více.

•

Při prohlížení sestav ZFO máte možnost předvyplněné údaje měnit a opravovat.

•

Pokud si přejete sestavu ve formátu ZFO opětovně uložit – soubor uložte volbou ULOŽIT JAKO,
čímž dojde k opětovnému uložení do formátu ZFO i s vyplněnými údaji. Původní soubor není
možné přepsat, je chráněn proti zápisu.

