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Pre koho je tento dokument určený 
Informácie v tomto dokumente sú určené pre tých užívateľov programu JCDwin a jeho modulov, ktorí ho využívajú na 
základe „Zmluvy o využívaní služieb programu JCDwin“ a neplatia poplatok za aktualizáciu a technickú podporu, ale za 
používanie programu platia mesačný servisný poplatok podľa počtu vystavených dokladov a položiek. Informáciu o tom, 
či Vami používaný program je spoplatňovaný mesačným servisným poplatkom, nájdete na úvodnej stránke programu: 
 

 
Tento dokument môže obsahovať postupy, ktoré môžu byť určené pre administrátorov, počítačových technikov, 
prípadne veľmi skúsených užívateľov, Ak nemáte potrebné znalosti v oblasti IT, doporučujeme, aby ste túto 
prácu zverili do rúk odborníkov. 

Zoznam pre fakturáciu 
Počas práce s programom je priebežne napĺňaný a aktualizovaný zoznam, v ktorom sú evidované druhy a počty 
dokladov a položiek, ktoré boli v programe vytvorené. Tento zoznam je základným podkladom pre vystavenie korektnej 
faktúry za služby programu. Aby bolo možné zabezpečiť vystavenie faktúry za služby programu, je potrebné aby, 
v súlade s uzatvorenou zmluvou, nám bol tento zoznam elektronicky odoslaný do 4. dňa v každom mesiaci. 

Technické podmienky pre korektné odoslanie zoznamu 
Zoznam sa odosiela v zašifrovanej podobe prostredníctvom siete internet priamo na náš server. Za týmto účelom je 
potrebné, aby Váš sieťový administrátor povolil priame odosielanie z Vášho počítača resp. počítačovej siete. Aby bolo 
možné automaticky zoznam odoslať, je potrebné splniť nasledovné podmienky: 

• počítač musí byť pripojený do internetu 

• z počítača musí byť umožnené spojenie na náš server na adresách proxy,davidplus.sk a proxy2.davidplus.sk, 

pričom musia byť ako na počítači tak aj na firewalle alebo proxy serveri povolené nasledovné porty: UDP 80, 

TCP 21 a TCP 25. Keďže komunikáciu nadväzuje počítač užívateľa, postačuje povoliť komunikáciu na 

uvedených portoch smerom von. 

Odosielanie zoznamu 
 
Okno pre odoslanie zoznamu je možné otvoriť ručne, voľbou v menu „Služby“ – položka „Odošli zoznam pre 
fakturáciu“: 
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Na potrebu odoslania zoznamu však bude užívateľ programom automaticky upozornený pri prvom spustení v novom 
mesiaci a program za týmto účelom program automaticky otvorí okno „Odoslanie údajov“: 
 

 
 
Jednotlivé tlačidlá majú tieto významy: 
„Ukáž odosielané údaje“ - ukáže zoznam vytvorených dokladov a položiek, ktoré budú odoslané za účelom fakturácie, 
„Odoslať“ – zaháji proces odosielania zoznamu, 
„Uložiť do“ – možnosť uloženia súboru so zoznamom dokladov do zvoleného adresára, 
„Test komunikácie“ – otestovanie rôznych spôsobov odosielania zoznamu, 
„Nastavenie pripojenia“ – možnosť nastavanie parametrov pripojenia na internet (proxy server, meno, heslo), 
 „Storno“ – ukončí okno bez odoslania zoznamu. V tomto prípade sa okno „Odoslanie údajov“ otvorí pri každom ďalšom 
spustení programu dovtedy, kým zoznam nebude odoslaný.  

Ak sa programu z nejakého dôvodu nepodarí odoslať zoznam priamo na náš server, ponúkne jeho odoslanie 
formou e-mailu s prílohou v predvolenom emailovom programe. V takom prípade je potrebné potvrdiť odoslanie 
pripraveného e-mailu. 

 
Ak máte pochybnosti o tom, či bol zoznam odoslaný, prípadne ak Vám program odoslanie zoznamu na začiatku 

mesiaca vôbec neponúkol, kontaktujte nás telefonicky na čísle 037-2850080. 
 
 

 


