
Postup pro zavedení nového roku v aplikaci T-ÚČTO

(zde uveden postup z roku 2012->2013)

1. Stažení nového licenčního souboru

2. Nastavení maximálního období u všech používaných firem

3. Přihlášení do nového účetního období u každé firmy

4. Převody dat ze starého do nového roku

5. Změna implicitního přihlášení pro jednotlivé uživatele

1. Stažení licenčního souboru

Po standardním přihlášení program hlásí ve stavovém řádku „Do expirace licence k programu zbývá 

xx dny“. Provedeme stažení nového licenčního souboru, který je vždy uvolněn na dobu do uhrazení 

licenčního poplatku na základě faktury. 

V menu „Nápověda“ najdeme položku  „Stáhnout licenční soubor“



Zde zvolíme „stáhnout 

z licenčního serveru“, 

což provede 

požadované.

Pokud nemáme přístup 

z tohoto PC na internet, 

tak je možno udělat 

variantu B) a to sice 

Import ze souboru, který 

dostanete mailem na 

vyžádání.

V případě úspěchu se napíše tato hláška a po restartu programu upozornění na expiraci zmizí.

V případě neúspěchu je zobrazeno chybové hlášení, 2 možné příklady:



2. Nastavení maximálního období u všech používaných firem

Poté najdeme do menu Systém/Firmy a zde najdeme svoji firmu, tu poté otevřeme. Na kartě Licence 

poté změníme maximální období na další rok – 2013.

Pokud chcete, můžeme v seznamu firem udělat změnu hromadně přes lokální menu a hromadné 

změny…

A zde můžeme nastavit toto hromadně…



3. Přihlášení do nového účetního období u každé firmy

Dále se v konkrétní firmě přihlásíme do NOVÉHO účetního období „Soubor/Volba roku“

  zvolíme tedy NOVÝ ROK (zde 2013)

Poté se systém zkusí přihlásit k novému roku, a protože tento ještě neexistuje, provede založení 

nového datového souboru.

a závěrem

A je provedeno přehlášení na tento nový účetní rok

4. Převody dat ze starého do nového roku



Poté provedeme přenosy dat ze starého do nového roku… Přitom jsme přihlášeni v NOVÉM účetním 

období.

Jdeme do Systém/ Komunikace/ Import z minulého účetního období

A zde poté zadáváme, co chceme přenášet…

Nejprve údaje 

v levém sloupci, 

a „provést 

označené 

převody dat“

Poté případně importy uvedené v pravém sloupci, například loňské koncové stavy skladu do nového 

roku.



5. Změna implicitního přihlášení pro jednotlivé uživatele

U jednotlivých uživatelů „Systém/ Uživatelé“ je možno nastavit, že se mají přihlašovat již do nového 

období…
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