Popis novinek systému DENT - od verze 9.1 (říjen 2002) po verzi
28.1 (listopad 2021) – za sebou jdoucích - tak jak šel čas…
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DENT 10.1 – popis novinek vzniklých od verze 9.1
1. Zaokrouhlování cen zakázek (změny vynucené zrušením deseti a
dvacetihaléřů) – doporučený postup přechodu viz příloha
V důsledku zrušení deseti a dvacetihaléřů je nutné provádět zaokrouhlování cen na přinejmenším
padesátihaléře a to jak na záznamu spotřeby kovu, tak i výrobku. Proto program umožňuje
zaokrouhlování (ceny za zvlášť účtovaný materiál, výrobek a tedy i zakázku celkem) buď na
padesátihaléře nebo na haléře jako dosud. U každé zakázky může být režim jiný.
Podle toho jakým systémem si přejete nejčastěji zaokrouhlovat lze v Parametrech zapnout
předvolbový spínač. S ohledem na zrušení deset a dvacetihaléřů je automaticky po startu programu
předvolbový spínač zapnut. Jeho dočasné vypnutí (do ukončení běhu programu) je ale možné.
spínač v Parametrech

Podle toho, jak je spínač v Parametrech nastaven bude nastaven zaokrouhlovací režim v nově
psaných zakázkách. Kdykoli (nejpozději před fakturací ho lze u zakázky změnit).
spínač u zakázky

Ve formulářích pro zápis Zakázky, Výrobku a Zvlášť účtovaného materiálu je doplněna položka
nazvaná Haléřové vyrovnání (HV). Obsahuje výši zaokrouhlení k nejbližšímu padesátihaléři resp.
koruně. Pokud je vypočtená cena zaokrouhlována nahoru, je haléřové vyrovnání kladné, je-li
zaokrouhlováno dolů, je vyrovnání záporné. Haléřové vyrovnání ve formuláři zakázky (dole u tlačítek)
je součet všech vyrovnání v rámci zakázky. Zkratka nc v klasickém formuláři zakázky znamená
nezaokrouhlená cena.

před zaokrouhlením, hal. Vyrovnání a zaokrouhlená cena (klasický formulář výrobku)
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klasický formulář ZÚM

HV u výrobku (po 3% příplatku) a HV u ZÚM - jednoobrazovkový formulář

2. Ceny v ceníku výrobků lze hromadně zaokrouhlit na padesátihaléře
Při přechodu na zaokrouhlené ceny je třeba změnit i ceny v ceníku výrobků. K tomu slouží nový povel
v nabídce Zpracování:

Platí, že se zaokrouhlují ceny výrobků ve výběru – tedy pokud si přejete zaokrouhlit ceny všech
výrobků, je to třeba provést ihned po otevření okna s ceníkem nebo před zaokrouhlováním použít
tlačítko Všechny záznamy.

3. Zaokrouhlování částky k úhradě na fakturách
Ke stávající možnosti zaokrouhlování celkové částky (k úhradě) na fakturách na haléře a desetihaléře
byla přidána možnost zaokrouhlení na celé Kč. S tím, že výše zaokrouhlení je na faktuře vytisknuta
(při zaokrouhlování nahoru je zaokrouhlení kladné, směrem dolů je záporné).
Na rozdíl od stávajícího jediného zaokrouhlovacího spínače (viz Parametry) jsou v Parametrech
spínače 3 které se chovají jako přepínač, tj. lze zapnout jen jediný z nich.

Spodní část faktury pak vypadá např. takto:
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4. Nový kalkulační modul
Je popsán v nové samostatné kalkulační příručce dodávané v elektronické formě. K jejímu spuštění je
třeba spustit soubor Kalk.htm.

5. Avizace podkročení minimální skladové zásoby se může zobrazovat již při
startu programu
Parametry (Předvolby) byly doplněny o nový spínač nazvaný Test minimálních zásob při startu
DENTu. Je-li tento spínač vypnut, testuje se stav podkročení minimálních zásob jako dosud – tj. při
každém otevírání skladové tlačítkové palety. Je-li tento spínač zapnut, testují se minimální zásoby již
při každém startu DENTu.

6. Automatické načítání příjmení a jména vedeného pacienta (po oznámení
který technik zhotovil jeho poslední zakázku) po zadání rodného čísla
Ve verzi DENT 9. se poprvé objevila novinka spočívající v zobrazení jména technika který zhotovoval
poslední zakázku pro pacienta jehož rodné číslo zadáte (a stisknete hledací tlačítko napravo od RČ).
Tato novinka byla doplněna o automatické načtení Příjmení a Jména tohoto pacienta. Pozn.: Hledá se
v běžné evidenci zakázek a archivu zakázek právě otevřených dat (typicky DENT.4DD).

7. Na dodacích listech (zakázek, materiálů) se ZÚM již netiskne „pod
výrobkem“ ale nezávisle
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Uvedenou úpravou bylo odstraněno zkreslené informování o ZUM který se v DENTu může zapisovat
pod jednotlivé výrobky. Protože se v praxi ZUM píše pod jediný (většinou prvý) výrobek byť se týká
celé zakázky, je nový tisk pro lékaře přehlednější.

8. Zpřehlednění orientace v ceníku výrobků
Do Ceníku výrobků si lze doplnit skupinové názvy – orientace v ceníku i tisky budou přehlednější.
V tisku čistopisu ceníku jsou proto místo nulových cen tištěny mezery.
Skupinový název se zavádí do ceníku výrobků jako nový výrobek se skupinovým kódem a nulovou
cenou, název můžete zapsat např. takto velkými písmeny:

Seznamové okno ceníku pak vypadá takto:

a tisk čistopisu např. takto:
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9. Položku lékař (viz situace s více lékaři v jedné firmě Odběratele) je možné
plnit výběrem z nabídky
Ti, kdo mají za partnery (odběratele) firmy s více lékaři nyní nemusí zapisovat jméno lékaře „ručně“.
Mohou si v evidenci odběratelů vyplnit všechny lékaře a následně je do zakázky zavést výběrem
z nabídky.

Stiskem tlačítka je zobrazeno okno ve kterém se zapíší všichni lékaři pracující o daného odběratele

Přidávání se provádí stiskem tlačítka + (plus), výmaz vložením kurzoru do řádky a stiskem tlačítka –
(mínus).
Při následném zápisu do zakázky se nad políčkem Lékař stiskne tlačítko
výběrového okna ve kterém kliknutím myší označíte příslušného lékaře.

, dojde k zobrazení

Poznámka: Položka Lékař je nově plněna Názvem odběratele i při výběru odběratele v již uloženém
záznamu zakázky Tak se lze vrátit k původnímu obsahu položky Lékař i po změně lékaře omylem.

10. Zubní kříž
Ve snaze vyhovět těm laboratořím které si přály doplnit DENT o možnost zaznamenávat údaje do
zubního kříže byl DENT na své druhé (poznámkové straně), klasických formulářů zakázek (otevírání
poklepem na řádce zakázky) doplněn o jednoduchý zubní kříž.
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Do každého okénka lze zapsat až 8 znaků (jednotlivých písmen či číslic) symbolizujících stav na
příslušném zubu.

Poznámka
Upozorňujeme, že v případě operativní změny tzv. podílové sazby (viz Karta technika) nedochází
k automatickému přepočtu podílů v zakázkách. Přepočet neprovádí ani povel Aktualizace dle ceníku
výrobků. Důvodem je potřeba blokace nežádoucích hromadných přepočtů podílů. V případě změny
podílové sazby a potřeby přepočtu podílů v rozpracovaných resp. nevyplacených zakázkách je třeba
postupně provést znovu určení technika zhotovujícího výrobek (prostřednictvím otevření formuláře
Zakázky). Přitom dojde k načtení nové podílové sazby a výpočtu podílu.
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Příloha: Doporučený postup přechodu na zaokrouhlené ceny
Vycházejme z předpokladu, že počínaje dnem 1.10.2003 přecházíte na ceny zaokrouhlované na
padesátihaléře. Pokud byste tento přechod prováděli k 1.11.2003 je postup obdobný.
1.

Během měsíce září po každém založení nové zakázky vypínejte ve spodní části formuláře
zakázky spínač zaokrouhlování. Tím bude zakázka pracovat s cenami nezaokrouhlovanými
jako dosud.

Tedy čtvereček na obrázku musí vypadat takto
2.

Na konci září proveďte fakturaci zakázek za září 2003 a poté vytvořtee záložní kopii dat.

3.

Otevřete ceník výrobků a proveďte povel Zaokrouhlit ceny na 50tihaléře z nabídky
Zpracování. Poté stiskněte tlačítko Návrat.

4.

Otevřete okno zakázek a v nabídce Výběry proveďte povel Rozpracované zakázky.

Tím dojde k zobrazení seznamu zakázek které dosud nebyly předány lékaři, a proto je tedy
třeba jejich ceny zaokrouhlit na padesátihaléře. To provedeme tak, že otevřeme postupně
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všechny zakázky a zapneme v každé spínač zaokrouhlování (k přechodu mezi zakázkami lze
využít listovací tlačítka)
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DENT 11.2 – popis novinek
DENT byl doplněn o řešení problematiky evidence a tisku skladby materiálů obsažených
v zakázce (výrobku)
Princip řešení spočívá v tom, že u výrobků (v ceníku výrobků) lze evidovat materiály, ze kterých se
výrobek skládá. Po zápisu zakázky (uvedení výrobků i množství zvlášť účtovaného materiálu) lze
stiskem jediného tlačítka naplnit položku o materiálové skladbě celé zakázky, dle potřeby ji ještě
upravit a vytisknout ji na dodacím listu zakázky.
Podrobněji:
Tlačítka pro uvádění materiálů použitých při výrobě, tedy včetně přímých materiálů (zůstávajících ve
výrobku), která byla dosud přístupná jen v režimu kalkulace, jsou nyní přístupná kdykoli. Umožňují
uvést u konkrétního výrobku jeho materiálovou skladbu (po předchozím doplnění alespoň přímých
materiálů do ceníku výrobků).

Pozn.: Případně uvedené cenové údaje nejsou pro tisk významné

Všechny obrazovky zakázek (klasické i zrychlené, velké i malé) jsou doplněny o položku Složení.
Poté, kdy se do zakázky uvedou výrobky i zvlášť účtovaný materiál, lze stiskem tlačítka načíst
vygenerovat text o složení a případně ho ještě doupravit.

Text může obsahovat i uvedení množství, pokud v Parametrech zapnete nový spínač:

Pro generování materiálového složení zakázky platí následující pravidla:
-

vyskytuje-li se u více výrobků týž materiál, je v seznamu jen 1x a množství se sčítá (sčítání se
týká jen stavu zapnutého spínače o generování s množstvím),

- 10 -

-

-

u zvlášť účtovaných materiálů je uváděno množství v „čisté váze“ – výpočtem z množství vč. ztráty
pomocí % ztráty dle ceníku (týká se jen stavu zapnutého spínače o generování s množstvím),
pokud je v seznamu uveden materiál s nulovým množstvím, není do textu složení nikdy načten.
Přejete-li si tedy materiál uvádět, musí být nějaké množství vždy uvedeno – byť se následně (díky
vypnutému spínači v Parametrech) nepoužije,
pokud je v ceníku materiálů, v kartě materiálu zapnut nový spínač určující, že jde o nepřímý
materiál (tedy, že se v konečném výrobku nevyskytuje) , není do textu načten.

Při archivaci se složení přenáší do položky Poznámky.
Po naplnění položky Složení a její případné doúpravě se její text tiskne na dodacích listech zakázky.
Ve snaze zajistit, aby se údaje dodacího listu nadále vešly na rozsah A5 formátu, byly formuláře tisku
dodacích listů upraveny.

Datum předání lze do označených zakázek (i více najednou) zadat hromadně
Nabídka Zpracování u Zakázek byla doplněna o nový povel:

Jeho stiskem, po označení potřebných zakázek a následném zadání data předání, dojde k jeho
zavedení k zavedení. Bez nutnosti postupně zakázky otevírat.
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Pozn.: Více zakázek lze naráz označit např. tak, že se přidrží klávesa CTRL a myší se označují potřebné
zakázky.

U zakázek, výběru pro kontrolu zakázek před fakturací (Výběry - Předání, odběratel,
nevyúčtované) byla doplněna možnost určit odběratele přímým zápisem alespoň části jeho
názvu:
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Výběr dle období a technika (u výrobků) byl doplněn o možnost výběru i dle odběratele
(viz nabídka Výběry u výrobků a Archivu výrobků)
Tedy lze vybírat jen dle období, dle období i technika, dle období i odběratele a dle období, technika i
odběratele:

Zubní kříž je k dispozici i při zrychleném zápisu v jednoobrazovkovém formuláři zakázky
Po stisku nového tlačítka "zubní kříž" se pro zápis i prohlížení otevře nové okno se zubním křížem
(jeho možnosti jsou shodné se zubním křížem na klasické, druhé straně původního formuláře
zakázky).

Při duplikaci cen se duplikují i podílové mzdy zadané ve fixním režimu
Duplikace cen z osmičkových kódů do sedmičkových (viz Ceník výrobků povel Duplikace cen 8xxxx
do 7xxxx) nově umožňuje i přenos podílových mezd zadaných ve fixním režimu (dosud duplikace
podílových mezd byla možná jen v režimu cenovém a minutovém)
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Úprava u modulu zaokrouhlování na padesátihaléře
Při startu programu se spínač režimu zaokrouhlování na padesátihaléře nezapíná, až do změny
obsluhou programu platí nastavení zavedené v Parametrech. Toto nastavení se automaticky přenáší
do záznamu zakázky.
Spínač v Parametrech
U položky příplatek v okně výrobků i tisku přehledu dle obrazovky se tento zobrazuje shodně bez
haléřového vyrovnání (HV je vypočítáváno až při výpočtu celkové ceny výrobku)
Aktualizace a vylepšení modulu fakturace zahraničnímu odběrateli (z německy hovořících zemí
– DE faktury)
-

do parametrů doplněn slovníček pro německé faktury (pro zadání německých ekvivalentů textů).
Tyto texty se tisknou na DE faktuře.

-

při založení DE faktury se plní položky faktury (již je není nutné vypisovat)

-

v Parametrech si lze předvolit kód měny a kursového textu, které se následně načítají do
záznamu zakázky

-

pokud jsou ceny u německé faktury v Kč, lze na kartě zakázky také zapsat cenu v EUR, bude se
pak tisknout na faktuře

-

byl vylepšen vzhled DE faktury (m.j. zavedeno Tučné písmo)
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DENT 12.1 – popis novinek
Nastavením v předvolbách – Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření
formuláře nové zakázky
Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení pacienta nebo jeho rodném
čísle.
Parametry obsahují 3 nové spínače pro určení kam se má kurzor po otevření nové zakázky umístit.
Jsou-li všechny vypnuty, umístí se do pořadového čísla.

Byla vytvořena nová varianta tiskové sestavy „Analýza dle výrobků“ – velmi užitečná pro
cenovou kalkulaci (dostupná v evidenci Výrobky a Archiv výrobků)
Sestava si pro svůj výpočet nebere časy vedené v již zapsaných výrobcích ale v ceníku výrobků.
V okamžiku kdy vytváříte cenovou kalkulaci a máte příliš velký rozpor mezi časy dle zákonným
fondem pracovní doby a skutečným fondem pracovní doby, potřebujete vyladit minutáž u výrobků. To
umožňuje nová sestava používající časy dle ceníku výrobků. Provedete výběr výrobků za celý rok a
časy v ceníku postupně upravujete tak, aby ve svém součtu za rok odpovídaly potřebě resp. byly
aspoň odůvodnitelné např. „nadvýkonem“.
Na nové sestavě se minutáž dle ceníku i tiskne.
Provedení sestavy:
Z nabídky Přehledy (u Výrobky resp. Archiv výrobků) jako dosud zvolíte:

Poté se program (po dotazu na nadpis sestavy) zeptá, zda chcete přehled vytvořit dle již zapsaných
výrobků či dle ceníku – volíte stiskem příslušného tlačítka. Pro novou sestavu se volí tlačítko „Dle
ceníku výrobků“

Nová sestava vypadá následovně:
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….

Na tisku vyúčtování materiálu dodaného pacientem je doplněn telefon do laboratoře
Tiskne se údaj zavedený v Parametrech

V cenovém a fixním režimu lze při zrychleném i klasickém zápisu zakázek upravit minutáž
Minutáž lze přímo změnit pouze v případě, že zapnete spínač „smluvní“ který dosud sloužil jen pro
fixaci cen – nyní i pro fixaci minutáže. Při jeho vypnutí se znovu nastaví minutáž dle ceníku.

Při zápisu minutáže přímo si je nutné uvědomit, že obsahuje čas celkem tedy minutáž za jeden Ks
výrobku x počet výrobků. Je tedy vhodné nejprve zapsat počet kusů a nechat program spočítat
celkovou minutáž a pak (po zapnutí spínače „Smluvní“) ji přímo upravit.
Pokud pracujete v minutovém režimu podílových mezd (viz Parametry s nastavením „minutový“ a
nastavením ceny za minutu), platí, že program podílovou mzdu přepočte, tedy dle skutečně zapsané
minutáže.
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Při určování odběratele prostřednictvím zápisu části jeho jména ve formuláři zakázky se nyní
hledá v celém názvu (nejen zleva)
Pokud se např. u odběratele MUDr. Petr Kahák tento při hledání zleva musel zavést do evidence
odběratelů jako Kahák Petr MUDr. (a pak ho stačilo určit např. znaky „Kah“), nyní tento může být
zaveden normálně tedy jako MUDr. Petr Kahák. Stručně řešeno znaky „Kah“ se mohou vyskytovat
kdekoli, nejen ze začátku jména odběratele.

Při fakturaci si i v dialogovém fakturačním okně lze operativně zjistit celkovou cenu zakázek
(bez DPH, před slevami a odečtem záloh)
Ve fakturačním dialogu (tam kde se zadává fakturační období), napravo od políčka Korekce je
umístěno nové tlačítko (počitadélko) které nad políčkem s výší případné korekce zobrazí hledanou
částku

Nová možnost při odstraňování již nepoužívaného materiálu z ceníku materiálů a jeho výskytů
u výrobků (při cenové kalkulaci)
Při stisku odstraňovacího tlačítka v ceníku materiálů lze buď materiál odstranit jen z ceníku materiálů,
nebo i od všech výrobků u nichž je uveden (zakalkulován).

Výpočet rabatu lékaři z obratu (při fakturaci, z Celkové ceny zakázek bez ZÚM, bez DPH, před
slevami a odečtem záloh) dle % rabatu
V kartě odběratele (vlevo dole) lze nově zadat výši smluvního rabatu v %. Tedy pokud mu poskytujete
např. 10% slevu (rabat), zadáte zde 10.
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Ve fakturačním dialogu (tam kde se zadává fakturační období), napravo od políčka Korekce je
umístěno nové tlačítko (počitadélko) které pro lékaře s nenulovým % rabatu v kartě odběratele,
v políčku korekce zobrazí výši rabatu (ta se vypočítává z ceny zakázek bez zvlášť účtovaných
materiálů). Z následujícího obrázku je patrno, že korekce není 10% z celkové ceny zakázek ale z ceny
po odečtu částky 79,54 za ZÚM

Poznámka: požadovaná úpravu k tisku snížené ceny i na dodacích listech nebyla provedena, protože
by jednak vznikl velký problém se zaokrouhlovacími rozdíly (součet jednotlivě snížených cen dle
dodacích listů by neodpovídal součtu na faktuře) a jednak až na jedinou laboratoř, poskytují všechna
rabat až dle skutečného obratu lékaře v daném měsíci - nikoli trvale.

Možnost vynulovat základní a sníženou sazbu DPH v Parametrech byla zablokována
DENT stále obsahuje algoritmy pro práci s DPH, pro případ, že by v budoucnu bylo opět zrušeno
osvobození stomatologických výrobků od DPH. Z uvedeného důvodu položky k zákonným sazbám
DPH nesmí být rovny nule - DENT by neprováděl fakturační výpočty správně.
Proto tyto položky nyní vynulovat nelze.

Na fakturách je položka Bankovní spojení a K úhradě nyní tištěna tučným písmem

Poznámkový text tištěný v rámečku na faktuře (pod IČO) a v poznámce ve spodní části faktury
je nyní omezen na 255 znaků (zvětšeno z původních 80 znaků).
Tedy nyní záleží na každém uživateli, jak daný prostor využije. Programátorsky totiž nelze počet
znaků přesně stanovit, protože každé písmeno je jinak široké a zabraný prostor záleží na konkrétním
textu.
Potřebný text se standardně vepíše do předvoleb (Parametry), odkud se do faktur načítá (s možností
upravit ho ve fakturačním dialogu) a to jak se vejde či nevejde v tisku se odzkouší praxí.
Výhoda této úpravy spočívá v možnosti lépe disponibilní prostor využít.

Problém potřeby zaúčtovat spotřebovaný materiál ve skladové výdejce s jinou cenou než je
cena za ZÚM (lékaři, pacientovi) v zakázce – tedy účtovaná.
Přestože v režimu propojení zakázek a skladu program nabídne cenu za spotřebovaný materiál dle
platné ceny na skladu, lze tuto jednotkovou cenu přepsat na jinou (odbytovou).
V zakázce je pak tedy cena přímo zapsaná ale jednotková cena použitá ve skladové výdejce je cena
platná ve skladu (tedy vypočtená dle metody váženého průměru).

Při jednotlivém tisku dodacích listů lze tisknout i jiné než systémové (aktuální datum).
Při dialogu který se otevírá při tisku dodacího listu lze potřebné datum zapsat. To je následně
vytištěno.
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Poznámka: automatické zavádění aktuálního datumu do Datumu předání zůstává. Pokud tedy chcete
i zde mít jiné než aktuální datum, změňte ho dle potřeby

Modul fakturace v němčině (do Německa) byl rozšířen o novou variantu
Ta nově umožňuje fakturovat až 22 výrobků a to s možností vycházet z jednotkových cen v Kč včetně
vyjádření celkové ceny v Kč i EUR, tak i s možnosti fakturace pouze v EUR.
Nová fakturační varianta vychází z toho, že kov je zapisován shodně jako výrobek.
Nová fakturační varianta se aktivuje nastavením přepínače na stav „22“ (viz Parametry).

Text pro datum dopravy (přenášený na fakturu) se vyplňuje ve „slovníčku“ (Parametry).

Datum dopravy (přenášené na fakturu) se vyplňuje ve fakturačním dialogu.
To, má že program zakázku fakturovat německou variantou nyní program poznává podle stavu
nového spínače v kartě zakázky (tedy již nikoli dle toho, zda je vyplněn text Popisu dodávky).

Tento spínač je třeba buď zapnout „ručně“, nebo je automaticky zapínán při vyplnění textu v Popisu
dodávky. Při zapnutí spínače dochází k načítání hodnot z předvoleb (viz Parametry)
To, zda jednotkové ceny jsou v Kč, nebo zda jsou v EUR (a tedy tak je máte zadány v ceníku výrobků)
program určuje dle položky Měna v kartě zakázky.
a) Pokud položka Měna obsahuje znaky „EUR“, předpokládá program, že jednotkové ceny jsou
v EUR a sumární část faktury vytiskne bez jakékoli zmínky o Kč. Pro úplnost dodáváme, že
položku Kurzový text je třeba ponechat prázdnou (nechcete-li ji využít pro jinou poznámku) a
zejména je třeba ponechat nulovou položku Celková cena v EUR (Tedy novou položku Kurz
nechat = 0).

b) Pokud položka Měna obsahuje znaky „Kč“, předpokládá program, že jednotkové ceny jsou v Kč a
sumární část faktury vytiskne s údaji v Kč i Celkem v EUR. Položku Kurzový text je třeba vyplnit
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kurzovým textem (nebo využít možnosti jeho načtení z předvoleb - Parametrů) a zejména je třeba
vyplnit novou položku Kurz. Tím dojde k výpočtu ceny v EUR. Přejete-li si cenu v EUR ještě
zaokrouhlit, stačí ji příslušně přepsat.

Příloha: ukázka tisku
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DENT 13.1 – popis novinek
Umožnění práce s novým číselníkem VZP. DENT nyní umí pracovat až s devítiznakovými kódy výrobků a materiálů
VZP počínaje 1.7.2006 změnila současné kódy výrobků i materiálů laboratoře tak, že před ně předsadila dvě nuly, další
změny které devítiznaková délka kódů umožňuje mohou následovat. DENT ve všech evidencích kterých se to týká (ceníky,
výrobky, přílohy faktur, sklad …) má tedy položky kódů výrobků a materiálů zvětšeny na 9 znaků.
Při startu nové verze DENTu program testuje, zda již byly provedeny konverze kódů a pokud ne, nabídne jejich provedení.
Program testuje, zda kód výrobku či materiálu je vyplněn a zda začíná dvěma nulami (zda jste si je např. již nezapsali
ručně) a pokud ne, doplní je. Díky tomu, že shodně provede překódování v modulu Zakázky i Sklad, zůstává provázání
obou modulů zachováno a program se chová standardně jako dosud.

Pouze uživatelé nového DENTu verze 13 obdrží novou, ucelenou, rozsah cca 170 stran A4 pokrývající novou
elektronickou příručku DENTu.
Příručka je zcela nově napsána, obsahuje mnoho obrázků a reaguje na připomínky o špatné srozumitelnosti původní
příručky. Po úvodních kapitolách obsahuje kapitoly Začínáme s modulem Zakázky, Začínáme s modulem Sklad, Modul
Zakázky podrobněji …, Kalkulace, Editory, Odstraňování potíží … Odpovědi na své otázky zde tedy snadno najde jak
začínající nezkušený uživatel DENTu, tak jeho i ostřílený uživatel.
Po instalaci upgrade ji lze spustit buď samostatným zástupcem z plochy počítače, či z přímo z DENTu – z nabídky
Nápověda povelem Nápověda pro DENT.

Tzv. zrychleným způsobem nyní lze otevírat i zakázky se zapsaným zvlášť účtovaným materiálem
Díky této novince se již téměř není nutné přepínat do klasického zobrazení zakázek. Novinka je funkční u rozlišení 800 x
600 a také 1024 x 768 (viz také další popis).
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V Parametrech lze pro rozlišení 800 x 600 a 1024 x 768 nastavit, zda se poklepem na řádce zakázky mají otevírat
formuláře klasické (víceobrazovkové) nebo zrychlené (jednoobrazovkové).

Aktivuje se zapnutím nového spínače v Parametrech
V seznamu zakázek je také nové tlačítko pro otevření klasického (víceobrazovkového) formuláře zakázky. Využijete ho
právě tehdy, máte-li nastaveno otevírání zrychleného formuláře poklepem a potřebujete otevřít klasický formulář zakázky.

Došlo ke sjednocení verzí pro tzv. stará Windows (95, 98 a ME) a nová Windows (na NT jádře: 2000 a XP)
Tato nenápadná novinka má značný význam pro uživatele starých Windows i uživatele pracující na počítači v práci i doma
(přenášející si data). Při zakoupení nových Windows (resp. počítače s novými Windows) odpadají komplikace při reinstalaci.
Další výhodou je podstatné zjednodušení instalací nových verzí, protože není nutné řešit jiný postup pro stará a jiný pro
nová Windows.
I ve zrychleném formuláři zakázek lze přijmout záznam nové zakázky i když neobsahuje záznam o žádném výrobku
I bez přechodu na klasický – víceobrazovkový formulář zakázky lze tedy novou zakázku zapsat bez výrobků a tyto dopsat
až po dokončení zakázky.
Je-li rozlišení monitoru ve Windows nastaveno na 1024 x 768 bodů a více a zapnut nový spínač v Parametrech,
mohou se zakázky ve variantě „zrychleně“ otevírat ve formuláři plně pokrývajícím plochu 1024 x 768 a zároveň
s větším písmem (namísto 12 bodů 15 bodů).
Jinak řečeno, DENT nyní při zápisu zakázek může pokrývat větší plochu velkého monitoru a písmena jsou lépe vidět.
Současně se spínačem Rozlišení 800 x 600 si zapněte spínač U zakázek „zrychleně“ použít rozlišení 1024 x 768. Při
zápisu zakázek ve zrychleném formuláři bude okno větší a s většími písmeny.

Po zápisu příjmení pacienta (nebo jeho části) ve formuláři zakázky se otevře okno pro dovýběr jména a RČ pacienta
Tak, že pokud má pacient v evidenci již nějaké zakázky, bude v nabízeném seznamu. To umožňuje ihned vidět i historii
prací pro tohoto pacienta. Po kliknutí na kteroukoli zakázku v seznamu se v otevřené zakázce automaticky vyplní celé
příjmení, jméno a případně i rodné číslo pacienta. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, zapne-li se v Parametrech spínač
Nabízet podobná příjmení.

Nové pořadové číslo zakázky při použití klasického formuláře nové zakázky se nyní nabízí i v případě, že předtím
otevřete některou zakázku zrychleným způsobem
Pokud v tzv. rychlém hledání dle příjmení pacienta hledáte osobu s titulem (např. Ing. Donát), stačí před jméno
v hledacím okně napsat znak @ (pravé ALT + znak V), tedy @Donát a i takový pacient je nalezen.
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DENT 14.1 – popis novinek vzniklých od verze DENT 13.1
Provozování DENTu na Windows Vista
Byly provedeny některé úpravy týkající se práce se systémovými složkami (např. C:\Windows), tak, aby nedocházelo ke
kolizím s operačním systémem Vista. Z uživatelského pohledu dochází k jediné viditelné změně a to u výměny dat se
systémem DENTIST+. Export a Import již neprobíhá přes složku C:\Windows\Plocha, ale přes složku DENT (standardně
umístěnou ve složce C:\Program Files\VAP), resp. Dle cesty zadané v Parametrech:

Nový modul: Rozpočty zakázek
Pokud je pro lékaře třeba zpracovat předběžný rozpočet, je to nyní možné. Není tedy nutné uměle zapisovat fiktivní zakázky
a po vytištění fiktivního dodacího listu vše rušit.
Vstup do modulu Rozpočty je prostřednictvím povelu Rozpočty zakázek v nabídce Soubor (lze také použít klávesovou
kombinaci CTRL+R):

Po jeho volbě je otevřeno okno se seznamem provedených rozpočtů:
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Nový rozpočet se zakládá tlačítkem nový, tlačítko otevřít použijte pro otevření karty již vedeného rozpočtu.
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Číslo rozpočtu lze uvést v číselném i numerickém tvaru. Jeho vyplnění je povinné a musí být jednoznačné (nelze založit dva
či více rozpočtů se stejným číslem rozpočtu).
Specifikace je položka pro popis, čeho se rozpočet týká – zejména pro rychlou orientaci v seznamu rozpočtů.
Pro je skupina položek uvádějících, pro koho je rozpočet zpracováván. Buď s využitím rozevírací nabídky ve tvaru
trojúhelníku zvolte odběratele z evidence Odběratelé, nebo položky vyplňte přímo.
Položky rozpočtu se přidávají tlačítkem +, mažou tlačítkem – (mazat lze až po označení vložením kurzoru do položky). Kódy
výrobků a materiálů uvádějte buď přesně tak, jak jsou vedeny v ceníkách (Výrobků, Materiálů), nebo bez úvodních nul
(máte-li v Parametrech zapnut režim předsazování úvodních nul). Také můžete kód zcela vynechat a všechny údaje vypsat
přímo. Přímo můžete také upravit i údaje výrobků a materiálů načtené z ceníků. Po stisku tlačítka + (pro přidání položky) se
program nejprve zeptá, zda si přejete přidat výrobek, nebo materiál. Dle odpovědi program nabídne buď seznam dle ceníku
výrobků, nebo seznam dle ceníku materiálů. Tlačítkem vybrat pak vložíte označený výrobek, resp. materiál, tlačítkem
zrušit, zrušíte vybírání a vložíte prázdnou řádku (kterou můžete následně vyplnit dle potřeby).
Množství spotřebovaných materiálů materiálů zadávejte včetně ztrát.
Poznámka: Program generuje pořadí položek tak, jak jsou zakládány. Přepisem čísel pořadí a stiskem tlačítka seřadit dle
pořadí lze položky seřadit dodatečně jinak.
Celkovou cenu zakázky program vypočítává průběžně, k dispozici je ale také sumační tlačítko, které jednak ceny za
jednotlivé položky sečte a jednak je přetřídí dle čísla pořadí.
K dispozici jsou dvě poznámková pole, jedna pro tisk rozpočtu, druhá je jen interní a nikde se netiskne.
Poznámku pro tisk si lze předvolit v Parametrech a poté je při zakládání nového rozpočtu načítána. Následně ji stačí jen
doupravit dle konkrétního případu.
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Tisk rozpočtu se provádí tlačítkem tisk:
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Umožnění pohodlného provádění veškerých tisků do elektronického dokumentu zasílatelných, např. jako přílohu emailu
Poznámka: níže popsaná možnost se týká všech tisků v celém systému DENT.
Na Windows Vista (Váš i partnerův počítač):
Příklad: Přejeme si e-mailem zaslat níže zobrazenou část ceníku

Provedeme tisk do tzv. XPS dokumentu (Windows Vista umožňují standardně)
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vzniklý dokument k zaslání např. e-mailem
Windows Vista Vašeho partnera dokument ho pak otevřou např. v Internet Exploreru:

Co když Vy nebo Váš partner nemáte Windows VISTA?:
Nejpohodlnějším postupem je nainstalovat si některý program pro tisk do tzv. PDF formátů (např. PrimoPDF , PDFCreator,
či další) a do něj tisk provést (při tisku se zvolí jejich virtuální tiskárna). Program AcrobatReader , který PDF dokumenty
otevírá, je volně dostupný a jeho pomocí si Vámi zaslaný dokument Váš partner může otevřít.

Změna u zobrazování názvu právě otevřeného datového souboru
Pro informaci o tom, se kterým datovým souborem právě pracujete (to jsou ty, které mají koncovku .4DD) se v záhlaví okna,
např. Zakázek dosud zobrazoval název dat, který byl právě vyplněn v položce Složka v Parametrech.
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Pro zvětšení přehlednosti, včetně informace o tom, kde jsou právě otevřená data umístěna, je nyní v záhlaví k dispozici
kompletní cesta i název:

Doplnění e-mailové adresy a internetových www stránek mezi údaje tištěné na fakturách
Pokud si v Parametrech doplníte svůj e-mail a případně i své www stránky, budou se Vám tisknout i na Vašich fakturách.
V Parametrech:

Ukázka faktury:
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Umožnění dlouhých názvů odběratelů
Ve snaze umožnit tisk dlouhých názvů odběratelů na fakturách (zejména u organizací, např. nemocnic, či obchodních
společností), může být nyní název odběratele dlouhý až 80 znaků. Byly zvětšeny pole na formulářích Odběratelé, Dodacích
listech a zejména fakturách, tak, aby výsledný tisk odpovídal názvům vedeným v obchodním rejstříku apod.

karta odběratele
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faktura

dodací list

Potlačení tisku rodných čísel pacientů na příloze faktury
Tisk rodných čísel na příloze „Výpis výrobků u ZÚM pohromadě“ je nyní, tak jako na faktuře typu 22, řízen spínačem
v Parametrech
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Faktura při zapnutém spínači:

Příloha při zapnutém spínači:

Faktura při vypnutém spínači:

Příloha při zapnutém spínači:
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Dohledávání odběratele v jednoobrazovkovém formuláři zakázky
V jednoobrazovkovém formuláři zakázky program dosud při přímém zápisu části jeho jména/názvu dohledával odběratele
jen tzv. zleva. Nyní dohledává zadaný textový řetězec v názvu celém.
Např. Při dohledávání odběratele MUDR. Balzerová stačí zadat jen Bal, nikoli MUDr. Bal.
Pokud tedy jste dosud tento problém obcházeli zápisem titulu na konec a lékaře měli zapsaného např. Balzerová Stanislava
MUDr., nyní ho v evidenci odběratelů můžete vést jako MUDr. Stanislava Balzerová.



Zvětšení prostoru pro tisk poznámky na dodacím listu zakázky
Pro uživatele, kteří dosud používali tiskové písmo Times New Roman a plně využili všech 240 znaků pro poznámku na
dodacím listu byl nyní, po přechodu na písmo Ariel CE, prostor této poznámky zvětšen – tak, aby se mohlo vytisknout všech
240 znaků.

Uvádění jmen všech techniků na Dodacích listech (podílí-li se jich na zakázce více)
Pokud se na zakázce podílí více techniků (a samozřejmě je zapnut režim tisku jmen techniků na dodacích listech), tisknou
se na dodacím listu jména všech..
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Umožnění fakturace jen některých zakázek – např. při požadavku lékaře fakturovat jen do určité výše
V evidenci zakázek je pod datem předání zakázky nový spínač Nefakturovat. Jeho zapnutím vyloučíte zakázku z fakturace.

Protože hrozí, že na nevyfakturovanou zakázku můžete zapomenout, je v seznamu zakázek její políčko o fakturaci a
pořadové číslo zobrazováno červeně. V poli Fakturace je také uveden červený text nefakturovat

Při fakturaci postupujete standardně, zakázek se zapnutým spínačem Nefakturovat, si program nevšímá.
Protože před fakturací se pro kontrolu standardně používá výběr Předání, odběratel, nevyúčtované (z nabídky Výběry u
Zakázek), tento povel zakázky se zapnutým spínačem ignoruje také. Upozorňuje na to i text v záhlaví dialogového okna.

- 36 -

Rychlé hledání v evidenci zakázek i archivu zakázek bylo vylepšeno – zadaná hodnota se hledá v celé položce
Viz. tlačítko Rychlé hledání

Pokud se dosud např. hledaly zakázky dle Odběratele a ten měl na počátku Příjmení titul, nenašel se, pokud jste před
hledanou hodnotu nevložili znak @. Nyní je tento znak vkládán automaticky. Obdobně tomu bylo, pokud pacientovo příjmení
začínalo jeho titulem.
V níže uvedeném příkladu se v Zakázkách vyskytuje Odběratel Balzerová Stanislava MUDr. I MUDr. Stanislava Balzerová.
Díky novému vylepšení se naleznou všechny její zakázky:
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Tisk ošetřujícího lékaře na dodacích listech
Pokud se položka Odběratel u zakázky liší od položky Lékař, nebylo dosud z dodacího listu (dodací list zakázky, dodací list
materiálu) zřejmé, komu zakázka patří (komu má být dodána). V tomto případě proto nyní DENT při tisku dodacích listů
tiskne pod odběratele i jméno lékaře:
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Úprava řešení situace změny IČO odběratele v průběhu měsíce (v situaci, kdy jsou pod starým IČO již zavedeny
dosud nefakturované zakázky)
Pokud jste v průběhu měsíce zjistili, či lékařem byli upozorněni na to, že dosud fakturujete s jeho špatným IČO, nebo jste si
ho omylem přepsali a nevšimli si toho, při fakturaci jste zjistili, že se nefakturují všechny zakázky. Poté bylo nutné všechny
„opomínané“ zakázky se starým IČO znovu otevřít a vybrat znovu odběratele – tím do karty zakázky bylo načteno jeho
aktuální IČO.
Nyní program při změně IČO dohledává, zda jsou na staré IČO vedeny nějaké nefakturované zakázky a ohlásí to:

Při stisku tlačítka Storno k žádné změně nedojde a v kartě odběratele je znovu původní IČO. Při stisku Změnit program
změní IČO i u všech dosud nefakturovaných zakázek – tím by s výše popsaným jevem již neměly vznikat žádné problémy.
Pro případnou kontrolu je IČO nyní zobrazováno i v kartě zakázky:

Úprava u tisku faktur
Na základě požadavku některých laboratoří, které nejsou plátci DPH, se nyní pro Neplátce DPH (viz spínač v Parametrech)
tiskne pouze nadpis FAKTURA. Pouze pro plátce DPH se tiskne stávající nadpis FAKTURA – daňový doklad.
Neplátce - Parametry:
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Neplátce-Faktura:

Plátce-Parametry:

Plátce-Faktura:

Úprava u kalkulací (v ceníku výrobků)
Ve vloženém seznamu materiálů zakalkulovaných do ceny výrobků je nyní přístupná i položka jednotkové ceny (Cena MJ).

Důvodem je, aby u sdružených položek (např. nepřímý materiál) bylo možné u každého výrobku nastavit jinou cenu - dle
potřeby.

Upozornění: pokud u těchto sdružených materiálů v ceníku materiálů přepíšete jednotkovou cenu, je nutné na otázku
programu, zda nastavit zadanou cenu i u všech výrobků, kde se materiál vyskytuje, odpovědět Storno. Pokud odpovíte OK,
bude shodná cena nastavena všude a Vám nezbude, než ji individuálně všude nastavit znovu.

Zavedení evidence dílčích úhrad vystavených faktur
Karta faktury byla doplněna o novou vloženou evidenci dílčích úhrad faktury:
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Evidenci dílčí úhrady se vyplatí používat v případě, že lékař hradí fakturu naněkolikrát a přejeme si všechny tyto úhrady
průběžně evidovat.
Přidání a výmaz záznamu se provádí standardně, tlačítky + a -. Sčítací tlačítko napravo od textu Dosud uhrazeno, provede
naplnění této položky součtem dílčích úhrad (automatické plnění této položky neprobíhá, aby u těch, kteří dílčí úhrady
nepovedou, nedocházelo k nulování jejího přímého vyplnění).
Používání Evidence dílčích úhrad je zcela dobrovolné. Pokud lékař uhradil fakturu naráz, můžete, jako dosud, vyplnit pouze
položku Dosud uhrazeno (plus zapnout spínač Zaplacena a vyplnit položku Dne). Dokonce, jako dosud, pokud údaje o
úhradách nepotřebujete evidovat vůbec, nemusíte uvádět žádný z nich.

Umožnění zadávat kódy výrobků a materiálů jen pětiznakově – automatické předsazování úvodních nul
Zapnete-li si v Parametrech nový spínač V zakázkách předsazovat 00, můžete v zrychleném i klasickém formuláři zakázky
zadávat kódy výrobků i materiálů postaru, tedy bez úvodních nul, DENT je automaticky doplní v okamžiku, kdy položku kódů
opustíte.

zapsaný kód

kód po automatickém doplnění
Obdobně je automaticky doplňován i kód materiálů
Poznámka: pokud v režimu předsazování kód omylem zadáte s úvodními nulami, doplňovány již podruhé nejsou.
Upozornění: V klasických formulářích předsazování úvodních nul u ZÚM lékaři, Pacientovi a Další skladem sledovaný
materiál funguje také. NIKOLI ALE ve formuláři vyúčtování pacientem dodaného materiálu – ZDE JE TŘEBA KÓDY
MATERIÁLŮ PSÁT VČETNĚ ÚVODNÍCH NUL.
Byla provedena oprava u počítání spotřeby ZÚM za platný výběr - v okně otevírané tlačítkem „Spotřeba“ u
seznamu Zakázky a Výrobky.

Byla provedena oprava u celkového počtu zakázek v přehledu „Analýza dle odběratelů“.
Byla provedena oprava chyby zavedené verzí 13.1 spočívající v tom, že po přijetí zakázky se sice vygenerovala
skladová výdejka, nedošlo ale k přepočtu zůstatku. K aktivaci přepočítávání použijte povel Aktivace přepočítávání
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zůstatků v nabídce Pomůcky, která je k dispozici v úvodní 4D obrazovce (ještě před použitím povelu „Otevřít
panel“). Tím bude chyba trvale odstraněna.
Ve formuláři vyúčtování materiálu dodaného pacientem lze nyní (i v režimu propojení modulů Zakázky a Sklad)
zadat jednotkovou cenu doplněného materiálu.
Upozornění: Pokud byl doplněn materiál ze zásob laboratoře, ponechte jednotkovou cenu ve výši vložené z modulu Sklad.
Pokud jde o doplnění z nákupu, uveďte přesně cenu, za kterou jste doplněné množství dokoupili.
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DENT 15.1 – popis novinek vzniklých od verze DENT 14.1

Nové databázové prostředí
S cílem umožnit realizaci modulu fotodokumentace zakázek a další kvalitativní rozvoj DENTu byl převeden
do novějšího prostředí 4D 2003.4. Jediné omezující podmínky jsou, aby jste měli Windows’98 a
novější (tedy nikoli Windows’95) a s rozlišením monitoru 800 x 600 či vyšším a počítač
s procesorem alespoň Pentium II resp. ekvivalentní. Tedy, prakticky řečeno, neměli jste počítač
starší než 10 let.

Nový modul: Vedení obrazové fotodokumetace zakázek
Autoři Ing. Michal Barotek a Ing. Jiří Načeradský děkují panu Ervínu Kožíškovi a panu Pavlu Koubkovi za
pomoc s koncipováním a vylaďováním modulu Fotodokumentace. Také za jeho zkušební i provozní
testování v jejich laboratořích v Praze 5.
1. Úvod
DENT nyní umožňuje vést k zakázkám fotodokumentaci. V rozsahu prakticky neomezeném.
Do modulu fotodokumentace se vstupuje stiskem tlačítka foto v levém dolním rohu záznamu (karty)
zakázky.
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okno se seznamem fotografií

seznam fotografií a otevřené okno s vybranou fotografií
DENT ve své databázi (tedy souboru DENT.4DD) fotografie přímo nevede, vede odkazy na jejich umístění
na libovolném disku Vašeho počítače, dle něj obrázky dohledává a pracuje s nimi. Díky tento koncepci
nevzniká žádný problém s vytvářením bezpečnostních kopií DENTu – vše je jako dosud.
Skutečnost, že je k dané zakázce vedena fotodokumentace je signalizována modrým písmenem F u
příjmení pacienta v seznamu zakázek a modrým F u tlačítka Foto v kartě zakázky. Signalizace se aktivuje
až po uložení (přijetí) dané zakázky.
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2. Jak s modulem fotodokumentace pracovat
Obrázky z digitálního fotoaparátu jsou nejčastěji v JPG formátu (doporučujeme), lze ale pracovat i s formáty
jinými podporovanými QuickTime prostředím, např. GIF, BMP, TIF …. Co se týká evidence, na kvalitě a
velikosti obrázku nezáleží s tou výhradou, že rychlost práce s obrázky samozřejmě záleží na výkonu
Vašeho počítače. Případné úpravy fotografií se v DENTu neprovádějí, použijte jiný software (bezplatně lze
např. XnView).
Nemáte-li prostředí QuickTime již nainstalováno, před zahájením práce s fotomodulem si v závislosti na
verzi Vašich Windows instalujte program QuickTime Player (je také na CD DENTu, nebo si ho stáhněte
např. na www.stahuj.cz, www.slunecnice.cz).
Dále si promyslete, který z následujících pracovních režimů pro Vás bude vhodnější a ten nastavte
v Parametrech na jejich 3. straně:

Režim Odkaz a Kopie vytváří po označení fotografie ve zdrojové složce její kopii do určené složky (např. si
na C disku můžete založit složku DENT_FOTO) a do ní si pak pamatuje odkaz. Fotografie lze načítat přímo
z fotoaparátu, nebo (lépe) z pracovní složky kam jste fotografie nahráli (prohlédli, upravili, odstranili vadné
…). O další umístění fotografií při práci z DENTu se pak již v podstatě nemusíte vůbec starat.
Režim Jen Odkaz (je po instalaci DENTu přednastaven) vede odkaz na originální umístění obrázků. Tento
režim předpokládá, že fotografie si z fotoaparátu na disk nakopírujete a uspořádáte sami. Je výhodný např.
tehdy když již máte fotodokumentaci vedenu a dodatečně ji chcete spojit s DENTem. Doporučujeme ho
především zkušeným uživatelům kteří nemají problém v práci se složkami a soubory na disku počítače.
Pokud pro vypnutí spínače Mazat i Fota nemáte speciální důvod, doporučujeme ho nechat zapnutý. Pro
fotografie načtené v režimu Jen odkaz není účinný (výmaz fotografie v seznamu u zakázky smaže jen
odkaz na ni, fotografii na disku ale ponechá), pro fotografie načtené v režimu Odkaz a Kopie je vše také
v pořádku, protože se maže jen kopie fotografie.
Nestandardní otevírání okna se seznamem fotografií doporučujeme aktivovat pouze v případě, že Vám
standardní umístění okna se seznamem fotografií nevyhovuje.
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Seznam fotografií k zakázce – popis tlačítek:
přidat 1:
otevřít:
mazat 1:
ukaž vše:
Hledat dle:
přidat N:

mazat N:

otevírá okno Foto pro načítání i více fotografií, ale postupně (jednička znamená načítání
„po jedné fotografii“)
po označení otevírá okno Foto s již vedenou fotografií
po označení maže záznam s odkazem na fotografii (fotografii jako takovou pouze byla-li
pořízena v režimu Odkaz a Kopie, a je-li zapnut spínač Mazat i fota v Parametrech)
zobrazí všechny fotografie (poté, kdy jste např. hledacím tlačítkem vybrali jen několik
fotografií)
(názvu, popisu) umožňuje provést výběr fotografií dle části názvu či popisu fotografie
umožňuje nahrát hromadně všechny fotografie v určené složce. Pokud např. povedete
fotografie v samostatných složkách pro každou zakázku a již jste je do ní nahráli, lze tímto
povelem všechny načíst k zakázce naráz
maže záznamy s odkazem na fotografie - výběru v seznamu (fotografie jako takové pouze
byly-li pořízeny v režimu Odkaz a Kopie, a je-li zapnut spínač Mazat i fota v Parametrech)

Okno Foto – popis tlačítek:
Grafická tlačítka v horní části okna zleva: Jdi na prvý záznam, Jdi na předchozí záznam, Jdi na další
záznam, Jdi na poslední záznam, Vymazat, Storno, Přijmout.
Načíst nové:
Hlavní tlačítko pro označení načítané fotografie – následuje dialog k jejím označení
Max okno:
Zvětší okno včetně fotografie na celou obrazovku
Min okno:
Zmenší okno včetně fotografie na původní velikost (i v případě, že jste okno zvětšili
uchopením rohu myší)
S lupou:
Otevře obrazovku s nativním rozlišením fotografie. Tlačítky Zvětšit a Zmenšit lze
s fotografií dále pracovat
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Položka Popis v kartě Foto slouží k zápisu potřebných poznámek k fotografii. Název a Cesta jsou v režimu
Jen odkaz neměnitelné, resp. měnitelné pouze znovunačtením fotografie. V režimu Odkaz a Kopie
měnitelné jsou – při změně názvu dojde i k přejmenování souboru s obrázkem na disku.
Provedení archivace zakázky (viz Archivace z nabídky Zpracování u seznamu zakázek) nebrání následné
práci s fotodokumentací. V Archivu zakázek je tlačítko Foto k dispozici také a dokonce je možné jeho
prostřednictvím doplnit k již archivované zakázce fotodokumentaci dodatečně.
Upozornění: Pokud dle v DENTu uložené cesty a názvu nelze fotografii dohledat, není zobrazena (máte-li
např. fotodokumentaci na externím disku či Flash disku … a odpojíte ho). Mějte to tedy na paměti při
změnách umístění fotografií na disku. S Dentem jako takovým ale můžete pracovat standardně.
Tip: máte-li fotografie uložené na externím disku (např. G), máte ve Windows’XP a Vista nástroj k určení, že
tento disk bude diskem G i po předchozím připojení jiného disku či po připojení k jinému počítači. Viz
správa počítače po kliknutí pravým myšítkem na Tento počítač – spravovat – správa disků.

Umožnění zaokrouhlování zakázek na celé Kč
DENT dosud umožňoval zaokrouhlovat ceny výrobků i zvlášť účtovaného materiálu v zakázkách buď na
haléře, nebo na padesátihaléře. Nyní, po zrušení padesátihaléřů, vzniká při hotovostní úhradě problém
s úhradou neexistující mincí. DENT tedy nově umožňuje zaokrouhlování zakázek na celé Kč. V dispozici je
k tomu předvolbový spínač v Parametrech i každém formuláři zakázky s tím, že shodně jako dříve v režimu
50hal je samostatně zaokrouhlována každá položka zakázky.
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parametry

zakázka se zapnutým spínačem zaokrouhlení na celé Kč a ukázka u zapsaného zlata

Zakázkami v tzv. zrychlených obrazovkách lze plynule listovat i když narazíte na zakázku kterou
nelze zrychleně otevřít
Zakázkami lze v tzv. zrychlených obrazovkách listovat i když narazíte na zakázku kterou nelze zrychleně
otevřít – program tuto skutečnost ohlásí (sdělí její pořadové číslo) a přejde na další zakázku v pořadí.

Hromadné vygenerování výrobků v záznamu zakázky +
Další vylepšení práce se strukturovaným ceníkem (podkódy)
DENT již od svého počátku umožňuje práci se strukturovanými cenami, tedy rozložení celkového kódu
(výrobku) na podkódy (dílčí úkony). Nyní bylo provedeno podstatné usnadnění zápisu více kódů do zakázky
naráz včetně umožnění zápisu až 25 výrobků v tzv. zrychleném formuláři zakázky (o rozlišení 800 bodů a
více). Je také k dispozici nástroj pro rychlé založení dílčích kódů v Ceníku výrobků.
Vedle tlačítka k přidávání výrobků po jednom je nyní v zakázce k dispozici tlačítko pro přidání více výrobků
naráz (až 25):

Po jeho stisku se otevře okno k hromadnému výběru výrobků:
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Oproti oknu pro výběr jediného výrobku zde lze provést výběr více výrobků (dle hlavního kódu,
označováním pro podvýběr …) včetně výběru dle výrobků v konkrétním dříve zpracované rozpočtu.
Následně tlačítkem vygenerovat pro výběr pak pohodlně zavést záznamy do karty zakázky.
Příklad:
Např. máte v ceníku podrobně rozepsán výrobek 0082011 na základ (ČSN s litými kovovými prvky do 6ti
zubů) a dalších 5 dílčích výrobků (008201100= ČSN s litými kovovými prvky do 6ti zubů-základ;
008201101=postavení zubů do zkoušky; 008201102=jednoramenná drátěná spona; 008201103=dvou nebo
tříramenné spony; 008201104=výztuž kovová individuálně zhotovená; 008201105=transparentní patro).
Tedy výrobek 0082011 máte v ceníku v předstihu zaveden takto:
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zcela nahoře je hromadný kód, pod ním je vše rozepsáno ve strukturované formě
V okně pro výběr k hromadnému založení zadáte 820110 a stisknete tlačítko hledat dle kódu (úvodní nuly
program doplní automaticky). Dojde k výběru všech kódů začínajících 820110 resp. 00820110.
Z rozbalovací nabídky (viz tlačítko s trojúhelníčkem) zvolíte technika a stisknete tlačítko vygenerovat pro
výběr.
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Následuje hromadné vygenerování výrobků do zakázky, stačí jen upravit množství výrobků:

Další k provádění hromadných výběrů:
Vedle zadání jen části kódu zleva které umožňuje dovybrat podkódy, lze výrobky také vybrat přímo (ručně)
dle uvážení. V tomto případě nemusí jít o podkódy ale libovolné výrobky dle potřeby.
Kliknete myší na výrobek a následně stisknete tlačítko + u všech výrobků které si přejete vybrat
(alternativou tl. + je po označení výrobku stisk klávesy F3, alternativou tl. – které slouží pro zrušení
označení je po označení výrobku stisk klávesy F4). Po takovémto jejich označení stiskněte tlačítko
podvýběr čímž vyberete potřebné kódy k jejich následnému hromadnému nagenerování do zakázky. U
označeného výrobku je zobrazeno červené +.
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vybírání

po označení celkem 3 výrobků a stisku tlačítka podvýběr
Další možností rychlého provedení výběru je zápis čísla rozpočtu (viz modul Rozpočty) a provedení hledání
dle čísla rozpočtu. Program vybere všechny výrobky vedené kromě rozpočtu také v ceníku.

Rychlému zakládání podkódů ale i jiných např. materiálových variant výrobků slouží nová možnost
duplikace záznamu výrobku v Ceníku výrobků – viz níže.
Pro umožnění zápisu více než 10 ti výrobků je k dispozici druhá stránka zakázky umožňující zobrazit a
zpracovat až 25 výrobků. Vstoupit na ni a z ní zpět lze novými tlačítky Předchozí stránka a Další stránka
nebo také stiskem tlačítka zobrazujícího počet výrobků v zakázce (pod levým dolním rohem tabulky s
výrobky):
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Poznámka: při přechodu na 1. stranu se 11. a další výrobky neztratí – jen nejsou zobrazeny. Dtto otevřením
zakázky ve starém (klasickém) formuláři včetně archivu, zde je ale lze zobrazit - rolováním v seznamu
výrobků.

Zakládání záznamů výrobků v Ceníku výrobků duplikací (kopií jiného výrobku)
Na kartě výrobku v Ceníku výrobků je vlevo dole nové tlačítko k duplikaci právě zobrazeného výrobku.

Po jeho stisku bude daný výrobek uložen, zkopírován a bude otevřena karta nového, již založeného
výrobku. Nyní je třeba ihned upravit kód výrobku a provést další úpravy, název, cena …
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Bublinové nápovědy
Zejména pro s DENTem začínající uživatele byly na hlavní tlačítka ve vstupních formulářích a tlačítko
Návrat v seznamových oknech doplněny bublinové nápovědy.

Zavedení položky Titul pacienta
Do vstupních obrazovek zakázek a seznamů byl doplněn titul pacienta jako samostatná položka.
S ohledem na to, že ve stávající evidenci se tituly zapisovaly do příjmení, s vyjímkou vstupních a
seznamových obrazovek zakázek se jinde s touto novou položkou zatím nepracuje, slouží tedy výhradně
pro informační potřeby. V seznamovém okně je titul zobrazován za příjmením.

karta zakázky

seznam zakázek

Bylo provedeno zrychlení zápisu výrobků
V jednoobrazovkovém formuláři zápisu zakázky nyní kurzor přeskakuje téměř nepoužívané položky
procentuálních a fixních příplatků (+% a +Kč, lze ale do nich samozřejmě vstoupit kliknutím myší). U prvého
výrobku tedy kurzor skáče pouze do položek Kód výrobku, Ks a Technik. U dalších se pak pohybuje mezi
políčky Kód a Ks.

Je umožněno operativní setřídění (seřazení) záznamů zakázek dle příjmení a jména pacienta
V seznamovém okně zakázek byla doplněna dvě tlačítka pro operativní setřídění zakázek dle příjmení a
jména pacienta. Tlačítko horní provádí setřídění vzestupné, tlačítko dolní pak sestupné.
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Optimalizace režimu nabízení podobných příjmení při zápisu zakázky
V režimu nabízení podobných příjmení (máte-li zapnut spínač Nabízet podobná příjmení) se nyní k výběru
nabízí každý pacient s vyplněným rodným číslem pouze jedenkrát (dle údajů z poslední zakázky). Tedy
nikoli tolikrát, kolik měl v evidenci zakázek jako dosud. Pokud si přejete nabízení všech výskytů v evidenci
(jako dosud), zapněte si v Parametrech nový spínač Vícekrát umístěný napravo od spínače Nabízet
podobná příjmení. Pokud pacient nemá v zakázce vyplněné rodné číslo, je nabízen vždy.

Doplnění laboratorního Pořadového čísla na podrobné příloze faktur
Zatímco se dosud na tzv. Výpisu výrobků i ZÚM pohromadě a v jednořádkové příloze tisklo pouze Číslo
objednávky (většinou shodné s Vaším pořadovým číslem), nyní se Pořadové číslo (laboratoře) tiskne také –
v sumární řádce za zakázku, resp. u seznamu vedle Čísla objednávky. Většinou je shodné s číslem
objednávky, pokud ale nikoli, snadno poznáte o kterou Vaši zakázku se jedná:
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poznámka: Jsou-li v jednořádkové příloze obě čísla shodná, tisknou se jen jedenkrát
Doplnění jména ošetřujícího lékaře na podrobné příloze faktur
Na výpisu Výpis výrobků a ZÚM pohromadě (podrobné příloze faktury) se v případě, že se položky
Odběratel a Lékař liší (ošetřujícím lékařem je někdo jiný než odběratel) tiskne jméno ošetřujícího lékaře
(napravo od slova CELKEM v součtovém řádku zakázky).

V analýze dle výrobků lze nyní tisknout množství zhotovených výrobků i bez sloupce s cenami
Program se nyní v průběhu tisku zeptá jakou variantu přehledu si přejete tisknout. Od stávajícího přehledu
se varianta Bez cen liší pouze vypuštěním sloupce Celk. cena.
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Obslužná tlačítka k položce Datum kontroly
U Datumu kontroly v kartě zakázky je nyní také tlačítko k načtení aktuálního (systémového) datumu a
políčko k zadání čísla dne (po jehož naplnění je měsíc a rok automaticky doplněn ze systémového datumu).

Vylepšení u exportu Ceníku výrobků pro lékaře
Tento export prováděný z nabídky Zpracování již lze provést přímo, bez potřeby konvertovat českou
diakritiku prostřednictvím programu Excel. Připomínáme, že se exportuje platný výběr výrobků.

Podmínkou je stav zapnutého spínače Export rychlých zpráv dle ASCII tabulky a správné nastavení cesty
ke konverzní tabulce 4dxwino.4fi.

Poznámka: V opačném případě není export ceníku proveden ve Windows češtině a je následně třeba při
otevírání Excelem nastavit import v češtině Macintosh.
Změna uložení instalovaného systému DENT
Z důvodů komplikací které uživatelům na Windows VISTA ve složce Program Files způsobuje jejich
součást: subsystém řízení uživatelských účtů (ukládající skrytě data do virtuálních složek), se ve
standardních instalacích jednotně vracíme k instalacím DENTu přímo na disk C. Do nové složky
4D_DENT. Nestandardní instalace do jiných umístění jsou samozřejmě možné také ale doporučujeme
je s námi konzultovat.
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DENT 15.2 – popis novinek vzniklých od verze DENT 15.1

K podpoře změny způsobu účtování výrobků od 1.1.2009 (dle principu „tělo náhrady“ +
komponenty), DENT 15.2. nově obsahuje modul tzv. Předvolených sad výrobků, včetně pohodlné
kalkulace ceny „těla náhrady/skeletu“. To umožňuje velmi rychlý zápis zakázek i v nově vzniklé
situaci.
Všem, kteří budou číst níže uvedené, doporučujeme vrátit se k č. 2/2008 časopisu Zubní technik –
podnikatel, článku pí. Alexandry Seidlové „Strukturovaný ceník“ na straně 14. Níže popsaná
problematika pak bude lépe srozumitelná. Příklady v dalším textu jsou úmyslně shodné s příklady
v tomto článku.
Verze DENT 15.2. řeší (v uvedeném článku) popsaný způsob vyúčtovávání výrobků. Řešení
zavedené v DENTu v. 15.1. na principu Podkódů je sice možné, ale v nové situaci neúměrně pracné
na přípravu Ceníku výrobků. Taktéž by byla nepříjemně pracná kalkulace ceny a minutáže tzv. „těla
náhrady“. A jiná alternativa - zápis všech vykazovaných kódů až přímo v zakázkách by pracnost
vedení zakázek až zněkolikanásobovala.
Z uvedených důvodů verze DENT 15.2. vznikla – díky vzniku mimořádné situace mimořádně brzy od
verze předchozí. Je zcela univerzální - je jedno, zda jde o tělo náhrady + komponenty, skelet +
komponenty, či jiné potřebné, často používané seskupení výrobků zakázky.
Popis řešení:
DENT v nové evidenci Sady výrobků umožňuje vedení Sad výrobků které jsou dvou druhů
(Výrobková sada a Kalkulační sada).
Výrobková sada:

Výrobková sada (spínač kalkulace bázového výrobku je vypnut) má svůj kód po jehož zadání při
zápisu zakázky se všechny, nebo jen určené výrobky ze sady pohodlně načtou do formuláře zakázky
(na obrázku níže viz zadaný hledaný kód sady 82011A následovaný stiskem tlačítka hledat dle sady
a poté tlačítkem vygenerovat pro výběr):
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Cenu a minutáž tzv. „těla náhrady“, tedy v uvedeném příkladu Výrobku 82011 lze snadno vykalkulovat
v Kalkulační sadě:
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Sady výrobků mají každá svůj unikátní kód a může jich být neomezené množství, při zápisu zakázky
lze tedy buď dovybírat např. jen z jedné či dvou připravených sad, nebo si lze připravit takovýchto sad
mnohem více a dovybírání při zápisu zakázky si pak ulehčit (méně doúprav).
Obdobně může být připraveno více kalkulačních sad včetně takových které obsahují libovolné
seskupení kódů často používaných v zakázkách zcela shodně. Takové zakázky nyní bude možné
zapisovat velmi rychle.
Je mimořádně důležité vědět, že k témuž výrobku „tělu náhrady“ může existovat neomezené množství
Výrobkových i Kalkulačních sad. Tedy pomocí sad můžete řešit veškerou variabilitu v přičítaných
komponentech.
Pro výrobkové sady je k dispozici jejich hromadný přepočet (minutáže a cen) poté, kdy změníte ceny
v Ceníku výrobků. Pro kalkulační sady je k dispozici jejich hromadná rekalkulace (cen) po rekalkulaci
minutového nákladu.
Podrobněji:
Seznam Sad výrobků se otevírá buď z nabídky Soubor nebo nového tlačítka z Ceníku výrobků:
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nabídka Soubor

nové tlačítko v Ceníku Výrobků
V následně otevřeném seznamovém okně Sad výrobků jsou vidět zavedené sady (Kód, Název,
Minutáž za sadu celkem, Cena za sadu celkem, Část popisu a indikace (spínač), zda jde o sadu
Výrobkovou či Kalkulační).
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Po stisku tlačítka nová v seznamovém okně je zobrazen formulář pro zápis s tím, že význam jeho
položek je zřejmý. Důležité je to, že spínač Kalkulace bázového výrobku se, v případě, že zakládáte
kalkulační sadu, musí zapnout dříve, než zavedete prvý výrobek sady.
Výrobkové sady
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Nové výrobky lze do výrobkové sady zavést tlačítkem + .
Následuje otevření okna k umožnění výběru z kódu výrobků, chcete-li kód zadat přímo, buď tak
proveďte v tomto okně přímo a stiskněte klávesu Enter, nebo stiskněte Zrušit a kód zapište přímo
v seznamu.

Minuty a jednotkové ceny se při založení řádky s výrobkem v sadě načítají z ceníku, je pouze nutné
zadat množství (ks) výrobků.
Zavedenou sadu si lze také vytisknout tlačítkem Tisk.
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Při zápisu zakázky použijeme (tlačítko pro hromadný výběr výrobků – v tzv. zrychlených formulářích):

Po otevření okna hromadného výběru, zadáme kód požadované sady a stiskneme tlačítko hledat dle
sady.
Nyní záleží zda danou sadu potřebujete přesně tak jak ji máte založenou v Sadách nebo nikoli. Máte-li
v sadě některé výrobky navíc, s využitím podvýběrových tlačítek (stisk + po označení žádoucího
výrobku v zobrazeném ceníku … a následný stisk tlačítka podvýběr) můžete do výběru dostat přesně
ty výrobky které potřebujete. Zbývá vybrat technika a stisknout tlačítko generovat pro výběr.
Pokud ve výběru některé kódy chybí, můžete je dopsat až ve formuláři zakázky, nebo, máte-li
připraveno více malých tzv. komponentních sad, lze je do zakázky sady načíst postupně
(naněkolikrát).

Výsledek v zakázce. Je patrné, že se ze sady přeneslo vše včetně množství:
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Kalkulační sady – typují se zapnutím spínače Kalkulace bázového výrobku
Kalkulační sady by se měly zakládat ještě před příslušnými výrobkovými sadami, protože kalkulují
údaje (minutáž, cena) pro bázový výrobek „Tělo náhrady/skeletu“.

Doporučuje se ještě před zakládáním řádek vyplnit položku Cena/minutu. Bude pak automaticky
načítána do řádek.
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Položky se zakládají stiskem tlačítka +. Je založena prázdná řádka, kde lze textově popsat potřebnou
výrobní fázi a doplnit minutáž. Všechny další potřebné propočty probíhají automaticky.
Výsledné hodnoty následně použijte při zápisu minutáže a ceny bázového výrobku „Tělo
náhrady/skeletu“.
Zavedenou kalkulační sadu si lze také vytisknout tlačítkem Tisk.
Hromadné aktualizace – při změně cen v Ceníku výrobků a při změně minutového nákladu.
Potřebné povely obsahuje nabídka Zpracování u seznamového okna Sad:

Povel Aktualizace dle Ceníku výrobků: Používá se po změně cen v Ceníku výrobků. Dohledá
všechny Výrobkové sady (s vypnutým spínačem Kalkulace bázového výrobku), do všech výrobků
těchto sad načte jednotkové ceny a minutáž vedenou v Ceníku výrobků, přepočte každý záznam Sady
a poté Sadu přepočte jako Celek.
Povel Rekalkulace-zadanou cenou/min: Používá se po kalkulace a z ní plynoucí jiný minutový
náklad. Dohledá všechny Kalkulační sady (s zapnutým spínačem Kalkulace bázového výrobku), do
všech položek těchto sad načte zadanou jednotkovou (vykalkulovanou cenu za minutu) a přepočte
každý záznam Sady a poté Sadu přepočte jako Celek.

zadání nové ceny/minutu
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DENT 16.1 – popis novinek vzniklých od verze DENT 15.2

1. Zobrazování fakturovaných zakázek v průběhu fakturace a možnost provedení jejich operativního
dovýběru
Tato novinka je mimořádně přínosná a ukončuje období až příliš automatizované fakturace „naslepo“.
O obou variant hromadné fakturace se nyní po povelu Fakturace ... zobrazuje seznam fakturovaných
zakázek. V tomto okně jsou průběžně zobrazovány zakázky připravené k fakturaci a je zde možné
otevřít okno k provedení dovýběru fakturovaných zakázek.
Při prvé fakturaci program sám vyplní položky fakturačního období (je-li číslo dne menší nebo rovno
20, tak pro předchozí měsíc, je-li číslo dne větší než 20, tak pro současný měsíc). Data fakturačního
období lze samozřejmě přepisem změnit. Popsaný algoritmus tak pomáhá i při fakturaci za daný
měsíc ještě před jeho uplynutím.
Kromě seznamu zakázek k fakturaci je zde průběžně vypočítávána i jejich celková fakturovaná cena
(K úhradě), počet zakázek a pracujete-li s rabaty lékařů, též jejich rabat (z ceny bez ZÚM).

Po stisku tlačítka otevřít k dovýběru je otevřeno okno umožňující ze zakázek ve výběru provést
dovýběr. Tedy vybrat z nich k fakturaci jen některé:
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Zde lze postupným označováním zakázek myší a stisku tlačítka + , či funkční klávesy F3 zakázky
připravit k dovýběru:

a poté stiskem tlačítka podvýběr dovybrat.
Následně, po stisku tlačítka přijmout se vracíte do fakturačního dialogu a pokračujete ve fakturaci. Při
stisku zrušit se vracíte s původním výběrem zakázek, při stisku vše se obnovuje plný výběr zakázek
(nefakturovaných odpovídajících období předání zakázek a neoznačených spínačem Nefakturovat)
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2. Nové řešení přípravy nového ceníku (nových cen výrobků)
Příprava nových cen i nových podílů techniků (%. Kč), prováděná typicky v závěru roku, při
současném používání cen starých, je nyní mnohem snadnější.
Díky této novince odpadá nutnost v poměrně krátkém termínu rychle přepsat staré ceny novými, či si
ceník připravovat v pomocné kopii dat DENTu a následně ho přeexportovat do ostré databáze DENTu
– s čímž má mnoho uživatelů DENTu potíže.
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Princip nového řešení spočívá v tom, že v Ceníku jsou k dispozici tři nové položky pro nové (budoucí)
ceny resp. i nové podíly techniků z ceny. Ty si v klidu připravíte a když přijde čas je jedním povelem
přenesete do položek cen platných (aktuálních).
Poznámka: Po celou dobu přípravy nových cen DENT, při zápisu zakázek atd., nadále pracuje
s aktuálními (starými) cenami. Až do okamžiku naplnění položek současných cen a podílů údaji
novými.

Z obrázku je patrné kde jsou nové položky umístěny (u obrazovek s rozlišením 800 x 600 bodů).
Načíst dnešní (staré, aktuální) ceny lze tlačítkem načti dnešní údaje (lepší je toto ale provést
hromadně – viz dále), nebo lze novou cenu i platný podíl technika zapsat přímo (v cenovém režimu
zápisem procenta podílu, ve fixním režimu přímým zápisem podílu v Kč). Vpravo dole (napravo od
tlačítka načti dnešní údaje, je vyčíslen rozdíl mezi novou a starou cenou).
Jak na to
Při tvorbě nového ceníku nejčastěji potřebujeme do nových položek nejdříve načíst současný stav a
poté všechny (či jen některé) ceny resp. i podíly upravit. Následně (v okamžiku kdy začne nový ceník
platit) ceny budoucí zkopírovat do cen aktuálních. K tomu je v seznamovém okně u Ceníku výrobků
nová samostatná nabídka Budoucí ceník:

Nabídka Budoucí ceník obsahuje vše potřebné pro pohodlnou a rychlou přípravu nových cen a
přechodu na ně.
Doporučený postup:


Povelem Naplň nové ceny dle současných, si pro celý ceník (vyjímečně, jste-li zkušení v práci
s tzv. platným výběrem výrobků, lze naplnění provést jen pro vybrané výrobky) hromadně naplňte
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nové (budoucí) ceny údaji současnými. Tento povel velmi doporučujeme provést pro celý ceník
ihned na počátku přípravy nových cen (použijte tedy předtím tlačítko všechny záznamy).
Buď postupnou „ruční“ úpravou cen a podílů v kartě výrobku, či hromadně (viz povely pro
procentuální změnu a zaokrouhlení, hromadné naplnění % podílu techniků…) nastavte nové ceny,
tak jak budete potřebovat.
Protože většinou je třeba lékaři vytisknout a poslat, případně vyexportovat nový ceník v předstihu
(tedy v době, kdy v DENTu ještě pracujete se starými cenami), jsou v nabídce Budoucí ceník pro
toto k dispozici povely Tisk čistopisu nového ceníku a Export nového ceníku pro lékaře.
Připomínáme, že na druhé straně v Parametrech, v položce Podnadpis ceníku lze doplnit
komentář (např. „platný od 1.1.2010“) – tiskne se vpravo nahoře pod rámeček Ceník výrobků.
V okamžiku kdy již potřebujete začít zapisovat zakázky s novými cenami, resp. těsně předtím,
spusťte povel Naplň současné ceny dle nových. Dojde k naplnění platných (aktuálních) položek
Cena výrobku i položek k podílům techniků.
Upozornění: nezapomeňte, že budoucí údaje se do aktuálních přenášejí tak jak jsou – tedy, pokud
údaje budoucích cen u některých výrobků např. neuvedete a následně spustíte povel Naplň
současné ceny dle nových i pro tyto výrobky, vynulujete si aktuální ceny. Proto doporučujeme
vždy na začátku přípravy nového ceníku pro všechny výrobky v ceníku nejprve provést povel
Naplň nové ceny dle současných. Nebo velmi pečlivě pracovat s tzv. platným výběrem.

Stávající postupy přípravy nového ceníku (v poměrně krátkém termínu rychle přepsat staré ceny
novými, či si ceník připravovat v pomocné kopii dat DENTu a následně ho přeexportovat do ostré
databáze DENTu) jsou samozřejmě nadále možné.

3. Zobrazování počtu rozpracovaných i počtu předaných nevyfakturovaných zakázek v seznamu
odběratelů

Jak je patrné z obrázku, kdykoli nyní otevřete okno Odběratelé, zobrazí DENT počet zakázek
rozpracovaných (tedy těch které mají nevyplněné datum předání lékaři) – viz sloupec Rozpracováno.
Současně je také zobrazen počet zakázek lékaři předaných a dosud nevyfakturovaných (tedy těch které
mají vyplněno datum předání, nebyly dosud vyfakturovány a spínač Nefakturovat v záznamu zakázky mají
vypnut).
Poznámka: zakázku se zapnutým spínačem Nefakturovat, program při vyčíslování v seznamu Odběratelé
chápe jako zakázku která byla sice provedena, ale nebude nikdy fakturována – tedy nepřejeme si, aby nás
v seznamu číselně mátla. Pro odložení fakturace některé zakázky je tedy nyní lépe použít buď zápisu data
předání do budoucího měsíce, či provedení dovýběru při fakturaci – viz novinka popsaná v bodě 2.
Vedle větší přehlednosti situace realizace zakázek tato novinka pomůže v ohlídání opomenutí fakturace,
pokud fakturaci danému odběrateli neprovedete kompletně (tedy vyfakturujete mu v daném měsíci jen
některé zakázky) – viz novinka popsaná v bodě 2.

4. Umožnění prvého otevření Ceníku výrobků bez tzv. sedmičkových (dětských) kódů
DENT doposud prvotně otevíral Ceník výrobků (po stisku tlačítka na Panelu, či povelu z nabídky
Soubor) kompletně – se všemi výrobky (kódy).
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Nyní lze zapnutím nového spínače v Parametrech DENTU nastavit, aby bylo zobrazení sedmičkových
kódů (začínajících číslicemi 007) při prvém otevření Ceníku výrobků potlačeno.
Připomenutí: potlačení zobrazení sedmičkových kódů se týká jen prvého otevření ceníku, např.
stiskem tlačítka vše program nadále zobrazí celý ceník. Funkce pracující s platným výběrem taktéž
pracují jako dosud.

Tip: Pokud budete mít tento nový režim zapnut, nepoužívejte kódy začínající 007 při zakládání
vlastních kódů chcete-li je vždy zobrazovat.

5. Vylepšení u fakturace - při potřebě mít Den vystavení (Ze dne) jiný než je aktuální (dnešní) datum
– výpočet data splatnosti
DENT standardně plní den vystavení faktur tzv. systémovým datem, tedy „dnešním dnem“ dle
počítače. Datum splatnosti je pak vypočteno přičtením předvolené lhůty (viz Parametry - např. 14 dní)
k tomuto datu.
Nyní DENT datum splatnosti (Splatna), v případě přepisu data vystavení (Ze dne) přepočte dle vzorce
Ze dne + počet dní dle Parametrů a toto datum, stejně jako den vystavení nyní „drží“ i při vystavování
další faktury. Při vystavování faktur v jiný den než je uváděno na fakturách tak odpadne přepisování
data splatnosti.
Jako dosud je datum splatnosti je možné přepsat i na jiné datum než odpovídá přednastavené lhůtě a
toto „drží“ dokud nepřepíšete datum vystavení či DENT nerestartujete.

6. Přehlednější zobrazování slevy ve vstupním formuláři faktur (seznamové variantě)
Vedle poznámky vlevo nahoře je sleva nyní zobrazována také nad políčkem Celkem bez DPH. Tím,
s ohledem na zobrazený součet pod sloupcem Bez DPH je celková finanční rekapitulace faktury
přehlednější.
U ostatních variant vzhledu faktur a v případě, že je sleva rovna nule, není zobrazováno nic.
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7. Vylepšení u otevírání formulářů (karet) dalších evidencí
DENT nyní umožňuje otevírat všechny vstupní formuláře (karty) tzv. poklepem myší na řádce v okně
seznamovém. Nově tedy i v seznamových oknech skladu.
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DENT 18.1 – popis novinek vzniklých od verze DENT 16.1.
1. Umožnění vytvoření „opaku podvýběru“ výrobků zaváděných hromadně (ze sady – např. po
zavedení podrobnějšího vyúčtovávání výrobků lékařům, zavádění z odsouhlasených rozpočtů
zakázek apod.)
Z načtené sady výrobků často potřebujete do zakázky vygenerovat jen některé výrobky. Tyto dosud šlo jen
postupně označovat a poté výběr pro generování nastavit tlačítkem „podvýběr“. Nyní lze provést i tzv. opak
podvýběru, tj. označit, ty kódy, které si negenerovat nepřejeme a výběr vytvořit novým tlačítkem „opak
podvýběru“:

tlačítko pro hromadné generování účtovaných výrobků v kartě zakázky

tlačítko k provedení opaku podvýběru
2. Doplnění nové varianty základu, ze kterého se vypočítávají rabaty lékařům
Vedle současného základu pro výpočet rabatů (viz procento nastavované v kartě odběratele), kterým je
cena bez zvlášť účtovaného materiálu je nyní možné poskytovat rabat i z celkové částky.
V kartě odběratele je nyní nový přepínač, kterým se ten, či onen režim nastavuje (implicitně je předvolen
režim rabatu z ceny bez ZÚM):
Rabat z částky bez ZÚM:

Fakturační okno:

Rabat z částky včetně ZÚM:
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Fakturační okno:

3. Bylo provedeno doplnění sumárních přehledů zakázek dle odběratelů (Analýza dle odběratelů) a
jejich úprava

Doplněn byl přehled dle obratů (odběratelé jsou v něm řazeni sestupně dle obratu):
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U dosavadního jmenného přehledu řazeného dosud dle IČO, byla provedena změna, je nyní řazen dle
názvu (jména odběratele)

4. K usnadnění výpočtů rabatů poskytovaných lékařům při fakturaci jsou nyní v oknech
fakturačních dialogů k dispozici celkové částky bez ZÚM (zvlášť účtovaných materiálů)

5. Samostatný tisk jména ošetřujícího lékaře na dodacích listech (v případě, že nejde o odběratele,
tedy např. u zaměstnance)

Je nyní umístěn ve spodní části rámečku „Odběratel“
6. Pro laboratoře s výraznou dělbou práce na jednotlivých zakázkách lze při zápise zakázky (v tzv.
zrychlených - jednoobrazovkových formulářích) zablokovat opakování jména technika z prvého
výrobku do dalších (apod.)
Smyslem této novinky je donutit zapisovatele k přímému „ručnímu“ uvádění konkrétního technika u daného
výrobku a znemožnit tak opomenutí změny automaticky načteného jména.
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V Parametrech je z tohoto důvodu nový spínač (viz obrázek):

Po zapnutí uvedeného spínače, při zadávání druhého a dalších výrobků není zavedena položka Technik a
další s tím související (podíly) a je třeba ji nastavit přímo. V případě hromadného generování (ze Sad,
Rozpočtů, Hromadných výběrů) je jménem zadaného technika jen prvý výrobek.
7. Možnost nastavit omezení práv při práci s DENTem (např. na jen zápis zakázek apod.)
V DENTu je nyní k dispozici profil uživatele „z“ (zapisovatel) a tomuto uživateli (určený technik,
sekretářka) lze nastavit různě velká oprávnění pro práce s DENTem. Sdělite-li tomuto uživateli
(předvolené jméno i prvotní heslo je „z“) přihlašovací jméno a dle potřeby nastavíte jen Vám známé
heslo, bude mít zapisovatel jen omezené možnosti v práci s Dentem i náhledy na některé citlivé
položky (např. podíly techniků).
Na 3. straně Parametrů jsou 3 nové spínače:

V situaci vypnutých všech tří spínačů (maximální omezení práce s DENTem = implicitní nastavení) lze
pouze zapisovat zakázky a nejsou přitom vidět ani údaje o podílech techniků. Se skladem může
pracovat plnohodnotně.
Zapnete-li prvý spínač, má zapisovatel při zápisu zakázky navíc možnost spatřit výši podílu technika a
zkontrolovat, je-li ve správné výši. Nikde jinde se k údajům o podílech „nedostane“.
Zapnete-li druhý spínač, má zapisovatel možnost navíc plnohodnotně pracovat s ceníkem výrobků i
materiálů (ZÚM) a tzv. Sadami výrobků.
Zapnete-li třetí spínač, má zapisovatel možnost vystavovat faktury. S tím nutně souvisí i vstup do
evidence Odběratelé, Rozpočty i Parametry. V této variantě je rozumné též zapisovateli zapnutím
druhého spínače umožnit práci s ceníky. Poznámka. Tato varianta umožňuje dosti plnohodnotnou
práci s DENTem, zejména kromě přístupu k údajům o podílech (vypnete-li prvý spínač) a některým
hromadným zpracováním a analýzám.
8. Do modulů Rozpočty a Sady výrobků je nyní přímý vstup i z ovládacího panelu „Karty“
Do modulů Rozpočty a Sady výrobků je nyní možný přímý vstup i z ovládacího panelu „karty“. Viz dvě nová
tlačítka v jeho spodní části:
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9. Zobrazení celého názvu v zakázce zavedeného výrobku
Ve formuláři zakázky (jednoobrazovkovém) je prostor pro zobrazení názvu výrobku poměrně malý.
Chcete-li zobrazit název celý a ověřit si tak, že jste zadali správný kód výrobku, stačí levým myšítkem
kliknout na název příslušného výrobku. V informativním políčku nad seznamem výrobků je žlutě
zobrazen celý název.

Tip: chcete-li se žlutého textu zase zbavit, klikněte na něj levým myšítkem.
10. Práce s více ceníky výrobků
Vedle základního ceníku výrobků a pomocného ceníku pro přípravu nového (budoucího ceníku) je možné
vést a k jednotlivým odběratelům přiřadit až 9 dalších ceníků. Celkem tedy až 10 ceníků.
Každý ceník lze prvotně naplnit z libovolného jiného ceníku, vedle individuálních úprav cen lze hromadně
ceny navýšit o zadané procento, zaokrouhlovat, tisknout i exportovat lékaři. V PDF formátu či ve tvaru TXT
umožňujícím lékaři jeho další zpracování.
Karta výrobku v ceníku výrobků obsahuje políčka pro až 10 ceníků:

Poznámka: pokud si přejete mít, např. v ceníku 4 u některého výrobku cenu shodnou se základním
ceníkem, můžete ji ponechat nulovou. Lékaři s přiřazeným ceníkem č. 4 pak bude u zakázky použita cena
dle základního ceníku.
Karta odběratele obsahuje nové políčko pro přiřazení určitého ceníku tomuto odběrateli:
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Poznámka: pokud má lékař s Vámi dohodnut standardní ceník, není zde nutné uvádět číslo 1, program
s číslem ceníku 0 pracuje stejně, jako kdyby bylo zavedeno číslo 1.
Seznamové okno Ceníku výrobků má nyní dvě strany – posunete-li spodní vodorovné táhlo zcela vpravo,
máte přehled o všech cenách (v ukázce níže je veden ceník č. 2. [+5%] a ceník č. 3 [+20_]):

Zápisy výrobků v zakázce v případě, že odběratel má nastaven ceník 2 či vyšší
Zápis zakázky se provádí standardně. Po určení kódu výrobku (přímým zápisem, či výběrem z nabídky) se
program podívá, jaké číslo ceníku má nastaveno již zavedený odběratel a:
- má-li ceník nenastaven, či vedeno jeho číslo = 1, zavede cenu dle základního ceníku
- má-li ceník č. 2 a vyšší (N), zavede cenu vedenou v položce Ceník N a zapne spínač „smluvní“. Čímž jí
v zakázce zafixuje.

Pozn.: Případné vypnutí spínače smluvní má za následek nasazení ceny dle standardního ceníku (č. 1.)

- má-li ceník č. 2 a vyšší (N), a cenu v položce Ceník N = 0, zavede cenu dle základního ceníku.
Další související informace pro laboratoře, které pracují s více ceníky:


Při výběru výrobku prostřednictvím seznamové nabídky (tlačítka mezi popiskou „Výrobky“ a písmenem
„N“), se v jejím okně zobrazuje cena výrobku platná pro daného odběratele



Podílová mzda se nadále načítá dle nastavení v základním ceníku (jak to bylo v režimu smluvních cen i
dosud)



Při dodatečné změně odběratele, je třeba ceny výrobků aktualizovat, zkontrolovat a případně
doupřesnit. Je k tomu k dispozici nové tlačítko „znovu načíst ceny výrobků“ pod seznamem výrobků.



Při hromadném zakládání výrobků (přes podvýběr libovolných výrobků – viz tlačítko N) se automaticky
načítá platná cena (dle čísla ceníku odběratele)
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Při hromadném zakládání výrobků s využitím tzv. Sad výrobků (viz modu Sady) se automaticky načítá
platná cena (dle čísla ceníku odběratele)



Při zakládání rozpočtu (viz modul Rozpočty) se načítá platná cena (dle čísla ceníku odběratele)



Při hromadném zakládání výrobků s využitím Rozpočtu se automaticky načítá cena uvedená v rozpočtu

Přesuny cen mezi ceníky (plnění ceníků) se spouští v nové nabídce Práce s ceníky
V dané nabídce vedený jediný povel umožňuje naplnit libovolný ceník cenami ceníku jiného a je též
mocným nástrojem pro přípravu nových ceníků.
Spuštění daného povelu vede k zadání kódu výchozího ceníku (ze kterého chcete ceny kopírovat) a k
zadání kódu ceníku cílového (do kterého chcete ceny kopírovat).
Tip: chcete-li ceny v ceníkách C21 až C10 hromadně upravit, zaokrouhlovat, tisknout, exportovat
atd.,přesuňte je nejprve do tzv. budoucího ceníku (kód BC) u kterého jsou v nabídce Budoucí ceník
nástroje pro uvedené činnosti. Po úpravách a případném vytištění je překopírujte do patřičného cílového
ceníku. Atd…
K tomu:
 pokud budete ceny ceníků C2 a dalších hromadně upravovat (s využitím tzv. budoucího ceníku) a
zejména tisknout lékařům, doporučuje se ceny vyplňovat i v případě, že platí cena shodná s ceníkem
standardním. Byť u C2 a dalších program při zápisu zakázky místo nulových cen v C2 …automaticky
nasazuje standardní ceny dle C1, tisk ceníku plného nul (tak vypadá ceník vedený systémem zápisu
jen odchylek od standardního ceníku) by byl lékaři k ničemu.
 Při přesunu do standardního ceníku (C0 resp. C1) a budoucího ceníku (BC) se nulové ceny výchozího
ceníku nepřenáší (zůstává, resp. je zavedena cena dle standardního ceníku). Důvodem pro tento
algoritmus je to, aby nový ceník nebyl plný nul (viz předchozí bod)
 při přesunu cen do ceníku C2 a vyššího se nulové ceny přenáší (program při zápisu zakázky místo
nulových cen v C2 …automaticky nasazuje standardní ceny dle C1. Přímo z těchto ceníků se netiskne
a nuly tedy nevadí)

11. Doplnění výpočtu DPH a Ceny s DPH (jde o konečnou, tedy fakturovanou cenu) po nasazení cen
z položek připraveného budoucího ceníku
Tento automatický dopočet DPH a Ceny s DPH po provedení povelu naplň současné ceny dle
nových z nabídky Budoucí ceník ve verzi DENT16.1. chyběl a bylo nutné ho spouštět samostatně.
To nyní není nutné.
12. Možnost omezit nabídku odběratelů při jejich výběru do zapisované zakázky
DENT nyní umožňuje onačit odběratele (lékaře) jako jen občas zadávajícího, jinak řečeno: ti
neoznačení jsou více zadávající a z pracovního úhlu pohledu „oblíbení“. V případě, že takového
odběratele takto označíte, nebude se Vám nabízet v seznamu při zápisu v zakázce, resp. bude to
fungovat následovně:
-

Ve variantě přímého zápisu části názvu odběratele, se jako dosud hledá ve všech odběratelích.
Ve variantě rozbalovací nabídky (trojúhelníček) se nabízejí jen ti více zadávající.
Ve variantě nabídkového seznamu, se při jeho prvém otevření nabízejí jen ti více zadávající s tím,
že zde přibylo tlačítko „vše“ - po jeho stisku seznam obsahuje všechny odběratele. Dále je zde
nové tlačítko tlačítko „VIP“ po jehož stisku seznam opět obsahuje jen „oblíbené“ (hodně
zadávající) odběratele.
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karta odběratele

nová tlačítka v nabídkovém seznamu odběratelů

13. Možnost zobrazit v kartě zakázky sumář minut a podílů jednotlivých techniků
Na zakázce (a zejména zakázce složené z více strukturovaných výrobků) se někdy a někde podílí
více techniků a některý, či každý z nich jich zpracovává více výrobků. A to případně i v situaci, kdy
část výrobků je zhotovena externě, např. ve frézovacím centru.
Při výpočtu podílů jednotlivých techniků na konkrétní zakázce, pak dosud nezbývalo, než poměrně
pracně, na kalkulačce, vysčítávat jejich spotřebované minuty a podíly.
Nyní je okno zrychleného zápisu zakázky (s rozlišením min. 800x600 bodů) doplněno o nové tlačítko:
minutka, po jehož stisku se otevře okno se sumářem za jednotlivé techniky, potřebné údaje zbývá jen
opsat na laboratorní štítek:

Okno se sumářem se otevírá ve středu obrazovky a s ohledem na stále ještě časté používání malých
monitorů, je pod sumářem (viz řádky nad mezerou) ještě rekapitulace jednotlivých výrobků – proto, že
okno zakázky máte v tomto okamžiku překryto:
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Opravy:
Byla odstraněna falešná chybová hláška „ je třeba zadat alespoň jeden výrobek“ s následnou blokací zápisu,
objevující se po stisku druhého výběrového tlačítka ZUM (u lékaře i pacienta, jen při zrychleném zápisu zakázky,
byl-li uveden jen jeden výrobek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DENT 19.1 – popis novinek vzniklých od verze DENT 18.1

Přizpůsobení pro nové prostředí Windows 8
Verzi DENT 19.1 lze provozovat i na nových Windows 8. Ten kdo má starý počítač a plánuje jeho obměnu
se s verzí DENT19.1 nemusí bát, že na něm nebude moci DENT používat.

Nová alternativa pohybu kurzoru při zápisu výrobků …
Při zápisu výrobků zakázky se kurzor dosud automaticky dostával do políčka jména technika jen u prvého
výrobku, v případě potřeby zápisu různých techniků u dalších výrobků bylo nutné toto buď učinit ručním
vložením kurzoru či využitím rozbalovací nabídky. Nyní lze v Parametrech zapnout nový spínač:

Je-li tento spínač zapnut, vstupuje kurzor do políčka Technik automaticky (klávesa TAB) u každého
výrobku, je-li vypnut, tak jen u výrobku prvého (pro nastavení u dalších řádek se využívá rozbalovací
nabídka).
Usnadnění vybírání zvlášť účtovaných materiálů při zápisu zakázky
Ve zrychlené (jednoobrazovkové) variantě zadávání zakázky lze snadněji, díky novým dovýběrovým
tlačítkům (ve výběrovém okně seznamu materiálů) dohledávat zapisované zvlášť účtované materiály:
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Program hledá libovolný výskyt v políčku hledat zapsaného řetězce znaků. Bude-li výsledkem výběru jen
jediný řádek, je ihned načten do karty zakázky, při více výsledcích dojde k příslušnému zúžení seznamu –
pak již jen kliknout na správný řádek myší.
Doplnění zkratky variabilního symbolu (VS) na tištěné faktury
Aby nedocházelo k nejasnostem při vyplňování platebních příkazů je na fakturách nově uváděna i zkratka
variabilního symbolu (VS). Aby bylo všem jasné, že číslo faktury = variabilní symbol.

Umožnění delšího názvu laboratoře a lomení názvu v tiskách faktur, dodacích listů …
DENT dosud umožňoval maximálně padesátiznakový název laboratoře. Nyní lze zavést název až
osmdesátiznakový a pro tisky – např. na fakturách určit, kde se má název rozdělit mezi prvou a
druhou řádku.
Příklad: představme si, že se laboratoř jmenuje: DENTAK - soukromá krušnohorská stomatologická
laboratoř Takáčová Eva
Přejeme si ji tisknout tak, aby jméno Eva Takáčová bylo tištěno na druhé řádce, takto:
DENTAK - soukromá krušnohorská stomatologická laboratoř
Takáčová Eva
V Parametrech DENTu, resp. v registračním okně (u DENT-P) zavedeme název standardně:

Do nové položky „Pozice zlomu v tisku názvu“ uvedeme pozici prvého znaku, který se má tisknout na
druhé řádce, tedy v daném příkladu: 57
Výsledek při tisku:

Poznámka: Pokud v kolonce „Pozice zlomu v tisku názvu“ ponecháte nulu, tisknou se kratší názvy jen
na prvé řádce. U dlouhých názvů pak text přechází na druhou řádku automaticky – po zaplnění prvé
řádky.
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Upozornění: Při rozdělování mějte na paměti, že zadáte-li rozdělovací pozici větší, než umožňuje
délka řádky, způsobí to tisk konce názvu až na třetí řádce (příliš dlouhý název bude po naplnění prvé
řádky pokračovat na řádce druhé – po dosažení pozice zlomu pak text přejde na řádku třetí).

Umožnění vystavení a tisku vyúčtování materiálu dodaného pacientem ve zrychleném
(jednoobrazovkovém formuláři zakázky)
Doposud bylo toto vyúčtování nutné vystavovat a tisknout v klasickém formuláři zakázky. To zdržovalo
– bylo nutné opustit jednoobrazovkový formulář a otevřít zakázku ve formuláři klasickém.
Nyní je v jednoobrazovkovém formuláři zakázky nové tlačítko - po jeho stisku se otevře známý
formulář vyúčtování materiálu dodaného pacientem:

Z hlediska vyúčtování vratek jsou zde opět k dispozici obě výpočtové varianty: s přepočtem přes ryzí
Au i přes rozdíl korunové hodnoty (viz režim „Přes ceny“).
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Nové, pohodlné vystavovaní dobropisů (opravných daňových dokladů)
V případě potřeby dobropisovat (vrátit) lékaři nějakou částku, většinou v důsledku fakturační chyby či
jako výsledek sporu při reklamaci zakázky bylo doposud možné z DENTu vytisknout prázdný tiskopis
a potřebné údaje dopsat ručně (s výjimkou údaje o odběrateli a laboratoři, které se tiskly automaticky).
Nyní se po provedení povelu k vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) nejprve zobrazí
okno k doplnění všech, dříve ručně psaných údajů:
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V dialogovém okně bude většina údajů již načtena (obdobně jako při fakturaci). Kromě jejich případné
úpravy zbývá vepsat text dobropisu (viz Text opravného dokladu) a doplnit částku v políčku Celkem
bez DPH – částka K úhradě se pak vyplní automaticky.
Po následném povelu Vytisknout pak získáte standardně vypadající opravný daňový doklad
(dobropis):
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Poznámka: s ohledem na to, že stomatologické výrobky se fakturují buď s nulovou sazbou DPH
(neplátci DPH) či s nulovou sazbou v tzv. osvobozené sazbě (plátci DPH), neobsahuje formulář údaje
k dalším sazbám a výše DPH je zde vždy nulová.
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Přehlednější signalizace stavu zakázek
Zakázky v provozní evidenci zakázek jsou nyní potrhovány barevně, s tím, že barva signalizuje stav
zakázky. Barevná signalizace je ještě zdůrazněna podtrhovací čarou v prvém sloupci:


Rozpracované zakázky (nulové datum předání, nefakturováno) s nulovým datem kontroly či datem
kontroly kterého ještě nebylo dosaženo – zeleně (oddělovací i podtrhovací čára)



Rozpracované zakázky (nulové datum předání, nefakturováno) s uvedeným datem kontroly
(kterého již bylo dosaženo či již prošlo) – zeleně (oddělovací čára), červeně (podtrhovací čára)



Předané zakázky (nenulové datum předání) dosud nefakturované – modře (oddělovací i
podtrhovací čára)



Předané zakázky (nenulové datum předání) fakturované – černě (oddělovací čára) bílá
(podtrhovací čára)



V ostatních případech (což jsou nestandardní stavy) jsou oddělovací i podtrhovací čára červené

Poznámka: v případě, že si barevnou signalizace stavu zakázek nepřejete, stačí v Parametrech zapnout
nový spínač Stavové čáry jen černé:
nový spínač:

výsledek:
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Nové, velmi rychlé vytřídění (výběr) zakázek dle lékaře (odběratele) či dle zakázku zhotovujícího
technika
Ve sloupcích Odběratel a Technik jsou nyní nová tlačítka s ikonou lupy:

Pokud je stisknete, rozbalí se seznam odběratelů resp. techniků a výběrem z nich lze rychle vytřídit
příslušné zakázky (odběratele, technika):

výběr dle odběratele

výběr dle zhotovujícího technika
Po provedení výběru jsou zakázky v seznamovém okně seřazeny standardně
Při pohybu klávesou TAB či Enter po formuláři zakázky nyní DENT umožňuje přeskakovat políčko
Kontrola
Chování pohybu kurzoru nyní řídí nový spínač v Parametrech Nepřeskakovat datum kontroly:

Je-li nový spínač vypnut, kurzor datum kontroly přeskakuje, při zapnutí do něj vstupuje po zápisu
Rodného čísla.
Důvodem jsou neustálé nářky na to, že se, v mnoha laboratořích, do tohoto (minimálně používaného)
políčka při přechodu z políčka Rodné číslo často podaří začít zapisovat datum předání a pak se toto
datum kontroly musí komplikovaně nulovat. Datum kontroly je samozřejmě nadále dostupné myší.
Upozornění: algoritmus vstupu do políčka Kontrola je umístěn v poli Rodné číslo, z toho plyne, že ke
vstupu kurzoru do data kontroly dojde jen v případě zápisu (přepisu) rodného čísla.
Úpravy u tzv. rychlého hledání
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Algoritmy tzv. rychlého hledání (u Zakázek a výrobků, včetně archivů) byly upřesněny. Dle
pořadového čísla a čísla faktury se hledá přesná shoda, dle ostatních položek stačí, když je hledaný
text v některé z prohledávaných položek jen obsažen (tedy i jen zčásti).
Díky tomu lze dle pořadových čísel i čísel faktur dohledat hledanou hodnotu rychleji, byť se tedy musí
zadat celá a přesně.

Umožnění rychlejšího odstranění výrobku z formuláře zápisu zakázky, včetně posunutí seznamu
následujících výrobků
V tzv. zrychlených formulářích zakázek bylo, v případě potřeby odstranění nějakého výrobku ze
seznamu, nutné tyto odmazávat odzadu, a to postupným vymazáváním kódů výrobku.
Nyní jsou nalevo od každé řádky výrobku mazací tlačítka, která nejenom odstraní údaje tohoto
výrobku, ale zajistí i posunutí seznamu výrobků z následných řádek.

Příklad (viz. obrázek výše): kód 0081052 je omylem zapsán dvakrát. Nyní stačí nalevo od některého
z výrobků 0081052 zmačknout mazací tlačítko → výsledek:

Téhož lze dosáhnout i výmazem kódu výrobku v řádce, kterou chceme odstranit.
UPOZORNĚNÍ: protože cílem této úpravy je urychlit odstraňování výrobků ze zapisované zakázky,
program nevyžaduje potvrzení úmyslu (výmazu) a odstranění výrobku i posun následujících výrobků
ihned provede. Takže jak praví přísloví „dvakrát měř, jednou řež“.
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DENT 24.1 – novinky od verze 20.1
Obsah:
1. Změna u podrobné přílohy faktur (Tisk výrobků a ZŮM pohromadě)
2. Umožnění fakturace specifických položek (např. poštovné)

3. Okno skladových karet obsahuje nabídku s Editory
4. Oba tiskové povely v nabídce Zpracování u Skladových karet se před tiskem ptají, zda sestavy
řadit dle kódu materiálu, či názvu materiálu
Zaokrouhlování celkové částky K úhradě na hromadných fakturách
Tisk podepsaných a orazítkovaných faktur
Nový režim podílových mezd (cenový - odbytový)
Přepracovaný tisk podrobné přílohy k faktuře (Tisk výrobků a ZÚM pohromadě)
Doplnění nabídky Sklad o hromadné servisní povely
Změny v plnění data předání při tisku dodacích listů
Umožnění načítání odběratele a lékaře současně s již vedenými údaji pacienta (z předchozí
zakázky)
12. Zobrazování ošetřujícího lékaře v případě, že není totožný s názvem odběratele
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13. Další možnosti v uspořádání ceníku výrobků
14. Doplnění nabídek u většího okna skladových karet – oprava

1.Změna u podrobné přílohy faktur (Tisk výrobků a ZŮM pohromadě)
S cílem tisknout na této sestavě název výrobku (či alespoň část názvu) a umožnit tisk záporných cen byly
provedeny zpřehledňující úpravy. Jméno pacienta se tiskne jen jednou v místě stávajícího prázdného
řádku, v místě stávajícího tisku jména pacienta (v každé řádce výrobku) se tiskne název výrobku, záporné
ceny jsou nyní možné (lze je zadat i v ceníku výrobků).
Ukázka:

2.Umožnění fakturace specifických položek (např. poštovné)
U hromadných faktur (neomezený počet) lze nyní, vedle fakturace výrobků, na téže faktuře fakturovat až tři
jiné položky (např. poštovné).
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Vše začíná na fakturačním dialogu doplněném o tři tzv. jiné položky (popiska, částka), které lze vyplnit údaji
dle Vaší potřeby (podobně jako u korekce jsou povoleny jen u neplátců DPH, či plátců v osvobozeném
plnění):

Upravená hromadná faktura pak vypadá následovně:

Poznámka: v případě, že žádná tzv. další položka není vyplněna, je prostor pod řádkem Výrobky
laboratoře samozřejmě prázdný:
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3.Okno skladových karet obsahuje nabídku s Editory

4.Oba tiskové povely v nabídce Zpracování u Skladových karet se před tiskem ptají, zda sestavy
řadit dle kódu materiálu, či názvu materiálu
5.Zaokrouhlování celkové částky K úhradě na hromadných fakturách
Na tzv. neomezených fakturách (ve kterých je možné přidat až tři další položky k fakturaci) se nyní
zaokrouhluje celková částka K úhradě tak, jak je nastaveno v předvolbách DENTu.

6.Tisk podepsaných a orazítkovaných faktur
Na třetí straně Parametrů si lze načíst naskenovaný podpis a případně i razítko pro podpisovou doložku
faktur. Doporučujeme si podpisovou doložku vytvořit na čistém bílém papíru a naskenovat (či vyfotit) jako
obrázek formátu JPG (velikost cca 1MB).
Pokud používáte tzv. hlavičkové logo, či pracujete v DENTu s fotogalerií, jste již připraveni. Pokud ne,
stáhněte si a nainstalujte podpůrný software QuickTime. Obrázková položka v Parametrech i tiskách má
strany (šířka/výška) v poměru 191 : 107.

Na fakturách pak bude Vaše podpisová doložka vytištěna, tak, jak jste ji načetli (barevně či černobíle).
Pokud fakturu „tisknete v PDF, či XPS formátu pro odesílání e-mailem, bude Vaše ihned připravena
k okamžitému odeslání. Tisk, podpis a následné skenování faktury tak odpadá.
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7.Nový režim podílových mezd (cenový - odbytový)
K dispozici je další cenový režim pro výpočet podílových mezd, tzv. odbytový. Nastavuje se
v Parametrech DENTu:

Od stávajícího cenového režimu, tedy podílu technika dle procenta podílu (v ceníku) resp. i
individuální podílové sazby (v kartě technika) se odbytový režim liší tím, že podíl závisí na konečné
ceně výrobku (bez zvlášť účtovaných materiálů).
Tedy:
Stávající cenový režim (cenový) vychází z pravidla, že technik má svůj podíl stále stejný a odbytová
cena (ať už vyšší, či nižší, včetně režimu tzv. smluvní ceny a včetně fakturace dle různých ceníků pro
různé odběratele) je „problém“ majitele laboratoře.
Nový odbytový režim: funguje zcela opačně, podíl se vypočítává dle sazby nasazené v ceníku
výrobků, resp i sazby v kartě technika zásadně z konečné ceny vedené v kartě zakázky u daného
výrobku (bez ZÚM). Nicméně, jako dosud, lze podíl ještě v řádce výrobku korigovat (individuální
příplatek na podílu/individuální odečet z podílu).
8.Přepracovaný tisk podrobné přílohy k faktuře (Tisk výrobků a ZÚM pohromadě)
Tato příloha se nyní tiskne za každého ošetřujícího lékaře zvlášť. Jméno tohoto lékaře je již v nadpisu
každého přehledu. Na konci každého přehledu jsou nyní také celkové součty.
9.Doplnění nabídky Sklad o hromadné servisní povely
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Odstranění materiálu ze skladu se používá v situaci, kdy přestanete určitý materiál používat a
potřebujete se ho ve skladové evidenci „zbavit“. TJ. vymazat ho z dokladů, skladových karet i
číselníků skladem sledovaných materiálů. Po spuštění povelu zadáte kód tohoto materiálu a následně
je ze skladové evidence odstraněn.
Kompletní výmaz pohybů skladu lze použít v situaci, kdy si přejete odstranit veškeré pohybové
doklady ale zachovat „prázdné“ skladové karty (bez pohybů). Tento velmi užitečný povel lze použít
jednak, když ve skladové evidenci není něco v pořádku, nevíte jak z toho a chcete začít od počátku.
TIP: Tento povel lze také použít po inventuře: Vymažete jím všechny pohyby a následně zavedete
jedinou skladovou příjemkou nové počáteční stavy včetně potřebných cen. Poznámka: pracujete-li
s více sklady, musíte nejprve zavést na hlavní sklad celková množství v laboratoři (dle stavů na
hlavním skladu + u techniků) a poté převést na jednotlivé techniky množství dle zjištěných
inventurních stavů.
Kompletní výmaz celého skladu vede ke shodnému stavu jako kompletní výmaz pohybů skladu s tím,
že odstraní i všechny skladové karty. Tento povel je užitečný zejména pokud v DENTu se skladovou
evidencí začínáte a učíte se ji. Umožňuje začít se skladem zcela.
10.Změny v plnění data předání při tisku dodacích listů

Parametry DENTu byly doplněny o další předvolbu:

Tisknete-li dodací list přímo z karty zakázky, záleží na tom, je-li datum již vyplněno.
Není-li před stiskem tlačítka „Tisk dodacího listu“ datum předání ještě uvedeno a nový spínač v
Parametrech máte ZAPNUTÝ, v dialogu dodacího listu se nabídne dnešní (aktuální datum) - lze ho
případně změnit. Není-li před stiskem tlačítka „Tisk dodacího listu“ žádné datum předání ještě
uvedeno a nový spínač v Parametrech máte VYPNUTÝ, nabídne se prázdné datum.
Je-li před stiskem tlačítka „Tisk dodacího listu“ datum předání vyplněno, zobrazí se v dialogu k DL a je
jen na Vás, zda ho potvrdíte, či změníte. Datum v tomto dialogu se pak vytiskne. Současně je
zavedeno do záznamu zakázky.
Při hromadných tiskách dodacích listů (zakázek, materiálů) záleží na nastavení nového spínače v
Parametrech. Je-li vypnutý, nabídne program aktuální datum. Je-li zapnutý, nabídne program
prázdné (nevyplněné) datum. Dle toho, jak datum následně vyplníte/nevyplníte se následně vytiskne
na DL a zavede do záznamu zakázky.
11.Umožnění načítání odběratele a lékaře současně s již vedenými údaji pacienta (z předchozí
zakázky)
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V případě výběru pacienta z nabídky již vedených zakázek (prostřednictvím příjmení či rodného čísla)
lze nyní načítat i údaje odběratele (a ošetřujícího lékaře)

Výběrové okno při variantě zadání příjmení (dle zadání RČ se načítá poslední zakázka ihned)
V případě, že je v záznamu zakázky již odběratel zaveden, program odběratele, resp. ošetřujícího
lékaře nenačítá. Pokud není, zeptá se, zda ho načíst také či nikoli.
12.Zobrazování ošetřujícího lékaře v případě, že není totožný s názvem odběratele
V případě, že ošetřující lékař v záznamu zakázky (na obrázku níže MUDr. Nezbeda) není totožný
s názvem odběratele (na obrázku níže MUDr. Musil), je nyní zobrazován i v seznamu zakázek.

13.Další možnosti v uspořádání ceníku výrobků
Ceník výrobků byl doplněn o dvě nové položky Pořadí (Pořadové číslo pro řazení v seznamu výrobků)
a Skupina.
V Parametrech DENTu si můžete zapnout řazení Ceníku výrobků dle Pořadového čísla.

Díky položce Skupina si nyní lze vytvářet vlastní seskupení výrobků nezávislé na jejich kódech a dle
Pořadí je libovolně řadit. Lze použít i desetinná čísla, což umožňuje i dodatečně vložit nový výrobek
přesně kam potřebujete – např. dle obrázku níže mohu vložit mezi kódy 81001 a 81002 nový kód
použitím pořadí např. 89,5.

Aplikované řazení je jen dočasné, pokud Ceník výrobků potřebujete někdy řadit dle Kódů a někdy dle
Pořadí, stačí jen přepínat uvedený spínač v Parametrech.
14.Doplnění nabídek u většího okna skladových karet – oprava
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DENT 24.08 – novinky od verze 24.01
Obsah:
1. Zobrazování jednotkových cen u většího okna skladových karet – oprava

2. Přepínání mezi oběma variantami podrobné přílohy faktur – nazývané též „Výrobky a ZÚM
pohromadě“
Text pro dodací list vedený přímo v zakázce
Usnadnění práce s dodacími listy
Oprava u tisku rodných čísel na dodacích listech zakázek
Samostatný tisk Prohlášení k zakázce (Prohlášení o zdravotnickém prostředku
na zakázku v souladu s Přílohou XIII, bodem 1, Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 ...)
7. Export účetních dat výběru vystavených faktur (formát SLK: šablona FAEXBELL.4SI)
8. Doplnění editorů o „Editor exportů dat“
9. Export účetních dat výběru vystavených faktur (formát XML: šablona FAEXPOS.4SI)
3.
4.
5.
6.

1.Zobrazování jednotkových cen u většího okna skladových karet – oprava

2.Přepínání mezi oběma variantami podrobné přílohy faktur – nazývané též „Výrobky a ZÚM
pohromadě“
Parametry byly doplněny o režimový spínač Podrobné přílohy faktur za všechny lékaře na jediné
příloze:

Ve standardní poloze je uvedený spínač VYpnut a pokud se faktura týká prací pro více ošetřujících
lékařů, tiskne se jen jedna podrobná příloha.
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Je-li uvedený spínač ZApnut a pokud se faktura týká prací pro více ošetřujících lékařů, tiskne za
každého ošetřujícího lékaře samostatná příloha faktury. Jméno lékaře je uvedeno v nadpisu každé
přílohy a pod přehledem jsou celkové součty.
3.Text pro dodací list vedený přímo v zakázce
DENT nově obsahuje ve formuláři zakázky novou položku "Poznámka externí" která se tiskne na dodací
list. Co tam napíšete je na Vás (např. Barva: ........).
4.Usnadnění práce s dodacími listy
V předvolbách DENTu 24.5 (Parametry) je u předvolby textu dodacích listů nový spínač „Načítat
automaticky“. Pokud jej zapnete, nebude již nutné použít v dialogu pro tisk DL tlačítko „Načíst“.

Totéž platí i pro hromadný tisk dodacích listů
5.Oprava u tisku rodných čísel na dodacích listech zakázek
Algoritmy pro tisk RČ dosud, v případě, že šlo o osobu narozenou do roku 1953, tiskly za lomítkem
tříčíselnou koncovku (až od r. 1954 je přidělována čtyřčíselná).
Čas trhl oponou a v laboratořích se již tvoří i pro pacienty narozené po r. 2000. Číslo roku je tedy
menší než 53 a přitom koncovka RČ má 4 číslice.
Nyní se již koncovky RČ tisknou správně i u osob narozených po r. 2000.

6.Samostatný tisk Prohlášení k zakázce (Prohlášení o zdravotnickém prostředku na zakázku v
souladu s Přílohou XIII, bodem 1, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne
5. dubna 2017 ...)
Jako alternativu či doplnění k tisku dodacího listu zakázky lze nově tisknout Prohlášení k zakázce … Jde
v podstatě o tisk Dodacího listu s prohlášením bez uvádění cen výrobků a materiálů.
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Tisk se provádí ze vstupních formulářů zakázky, s výjimkou starých formulářů pro rozlišení 640 x 480 bodů.
Prostřednictvím „modrých tlačítek“.
Lze též provádět tisk Prohlášení ihned po tisku Dodacího listu. Prostřednictvím „žlutomodrých tlačítek“.

Doplněna byla i nabídka Zpracování u okna Zakázky, kde lze tisknout dodací listy hromadně (pro 1 až N
označených zakázek – očerněných či označených jinou barvou (dle nastavení vašich Windows)). Pod
povelem Tisk dodacích listů je nový povel Tisk Prohlášení.

Poznámka: Pro tisk Prohlášení jsou používány tytéž položky (složení, externí poznámka a komentář jako
na dodacím listu). Přejete-li si tedy vytisknout Dodací list i Prohlášení, stačí tyto položky vyplnit (načíst z
předvoleb) pouze jedenkrát.

7.Export účetních dat výběru vystavených faktur (formát SLK: šablona FAEXBELL.4SI)
Export účetních dat vystavených faktur ve formátu SYLK dále zpracovatelném např. Excelem pro následný
import do účetnictví se provádí ze seznamového okna novým povelem:

Lze tak např. účetní firmě předávat každý měsíc dávku s údaji, které, pokud to její software zvládne, může
importovat, bez opisování z papírových dokladů.
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Exportovány jsou následující položky:














Číslo faktury
Variabilní symbol (= číslo faktury)
Způsob úhrady
Datum vystavení
Datum splatnosti
IČO odběratele
DIČ odběratele
Název odběratele
Ulice a číslo adresy odběratele
PSČ adresy odběratele
Obec adresy odběratele
Částka k úhradě
Popis (např.: 1.5.2021 – 31.5.2021)

Pro tuto variantu exportu je využívána tzv. šablona exportu s názvem FAEXBELL.4SI, která musí být
umístěna ve složce s programem DENT. Další varianty si můžete vytvořit, či nechat vytvořit,
prostřednictvím nového Editoru importu a exportu – viz další kapitola.
Po provedení exportu je v seznamu faktur zapnut spínač Exportovaná (Exp):

Po otevření Excelem pak dávka vypadá následovně – je mimo jiné připravená k doúpravám:
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8.Doplnění editorů o „Editor exportů dat“
Upozornění: funkci IMPORTU, s ohledem na nebezpečí poškození databáze DENTu nepoužívejte.
Vstupy do systému DENT musí probíhat pouze prostřednictvím vstupních obrazovek !!!
Se seznamovým oknem Faktury je v nové nabídce Export též možnost exportovat (zejména) faktury s
využitím obecného nástroje Editor importů a exportů. V něm si lze exportované údaje vybrat dle libosti a
exportovat je v disponibilních formátech pro další zpracování. Vytvářené definice exportovaných dat si lze
ukládat do tzv. šablon (podobně jako u editoru Rychlé zprávy) a následně je jen načíst pro jiný aktuální
výběr faktur. Například: v předchozím bodě popsaný export výběru faktur dle šablony FAEXBELL.4SI lze
provést i tak, že otevřete editor exportů, načtete si tuto šablonu z Vašeho disku a stisknete tlačítko Export.
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Podrobný popis práce s editorem importů a exportů je uveden v příloze tohoto popisu. Jde o výtah
z originálních uživatelských příruček
V českém jazyce, v dokumentu Editor importu a exportu v655 CZ.pdf je text ze starší verze pro prostředí
4D 6.5.5 – nicméně z 95 % je s aktuálně používaným prostředím 4D (2003) kompatibilní.
V anglickém jazyce, v dokumentu Editor importu a exportu v2003 EN.pdf je text pro aktuálně používané
prostředí 4D (2003). Editor samotný je popisován od strany 308.

9.Export účetních dat výběru vystavených faktur (formát XML: šablona FAEXPOS.4SI)
Export účetních dat vystavených faktur ve formátu XML, dále zpracovatelném pro následný import do
účetnictví (POHODA od firmy Stormware se šablonou XSLT – šablonu dodává firma Stormware), se
provádí ze seznamového okna novým povelem Export faktur-FAEXPOS (XML):

Lze tak např. účetní firmě předávat každý měsíc dávku s údaji, které, pokud to její software zvládne, může
importovat, bez opisování z papírových dokladů.
Exportovány jsou následující položky:














Číslo faktury
Variabilní symbol (= číslo faktury)
Způsob úhrady
Datum vystavení
Datum splatnosti
IČO odběratele
DIČ odběratele
Název odběratele
Ulice a číslo adresy odběratele
PSČ adresy odběratele
Obec adresy odběratele
Částka k úhradě
Popis (např.: 1.5.2021 – 31.5.2021)

Pro tuto variantu exportu je využívána tzv. šablona exportu s názvem FAEXPOS.4SI, která musí být
umístěna ve složce s programem DENT. Další varianty si můžete vytvořit, či nechat vytvořit,
prostřednictvím nového Editoru importu a exportu – viz další kapitola.
Po provedení exportu je v seznamu faktur zapnut spínač Exportovaná (Exp):

Po otevření pak dávka vypadá následovně:
Poznámka: Pole Číslo faktury je prozatím exportováno dvojmo. Řada laboratoří ještě používá číslování
faktur dle principu Číslo/Rok či dokonce Číslo/Měsíc/Rok – což není formát bankami uznávaného
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variabilního symbolu. Perspektivně tedy bude druhá položka exportu použita pro připravovanou položku VS
(variabilní symbol).
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Novinky DENT 28.01

Úpravy spojené s přechodem na nový číselník stomatologických výrobků platný od 1.1.2022

1. Dent umožňuje import nového číselníku stomatologických výrobků platného od 1. 1. 2022 (při
zachování stávajícího Ceníku výrobků, včetně možnosti jeho používání). Základním řazením záznamů
v Ceníku výrobků je položka Pořadí. Při importu jsou pořadová čísla do záznamu výrobků doplněna.
2. DENT nyní všude pracuje s delšími názvy stomatologických výrobků (cca 100 znaků, včetně jejich
zobrazování a tisků). Uspořádání položek na obrazovkách a tiskových formulářích bylo z tohoto
důvodu přizpůsobeno.
3. Stávající nastavení k předsazování dvou nul při zadávání kódu výrobku se při instalaci upgrade vypne.
4. Malé obrazovky s rozlišením 640 x 480 bodů pro zápis a zobrazování zakázek byly až na vyjímky
při zápisu tzv. postaru odstaveny.
5. Tzv. zápis „postaru“ (původní víceobrazovkový zápis zakázek = obrazovky výrobků a zvlášť
účtovaných materiálů se otevíraly dvojklikem na prázdné řádce) byl odstaven.
6. Pro práci s novými číselníky byly upraveny a jsou k dispozici výhradně jednoobrazovkové
formuláře (zrychlený zápis, tzv. „ponovu“ – fialová tlačítka) v rozlišení 800 x 600, resp. 1024 x
1080 bodů.
7. U každého odběratele lze nastavit jeho individuální lhůtu pro splatnost faktur.
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