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...co byste rádi do TASu implementovali Vy?

Aby bylo řízení procesů co nejefektivnější, je potřeba proces na začátku „nakrmit“ 
správnými daty. Díky nové funkcionalitě můžete nyní uživatele upozornit na to, že 

zadávají data v nesprávném formátu a podchytit tak chybu hned v počátku.

S novou funkcí validateVarOn můžete na formuláři dynamicky porovnávat hodnoty 
mezi sebou, hlídat formát dat zadávaných 
uživatelem a v případě nevhodného stavu 

uživatele upozornit volně editovatelnou 
hláškou. 

-FBR-

Proces schvalování a vyúčtování tuzemských služebních cest je především určen 
k tomu, aby uživatelům co nejvíce zjednodušil vytváření podkladů pro účtování v 
požadovaném formátu a kvalitě.

Schvalování a vyúčtování služebních cest je napojeno na proces evidence vozidel, ze 
které čerpá informace o použitém dopravním prostředku, zejména pak podklady o 
spotřebě vozidla a typu, které jsou nutné pro výpočet náhrad.

Po spuštění případu uživatel nejprve zadá parametry služební cesty, ze kterých se 
po schválení nadřízeným sestaví návrh vyúčtování. Po jeho editaci a vyplnění dalších 
údajů se na přehledu případu zobrazí podklad pro účetní. Před předání účetní je 
nezbytné podklad schválit nadřízeným cestovatele. Jedná se zpravidla o uživatele, 
který scvhaloval návrh cestovatele na služební cestu.

V současnosti připravujeme také vyúčtování zahraničních služebních cest.

-RBR-

Rozšířené hlídání plnění budgetu

Vyúčtování služebních cest

Hlídáte již v TASu kromě přesažení limitu objednávky také budgety? 

Již dlouho umíme hlídat roční budgety za jednotlivá střediska.
Nyní si však můžete zvolit mezi více možnostmi. Můžete si například definovat více typů faktur

a u každého typu zvolit, jak chcete budget hlídat.

To znamená, že u faktur za kancelářské potřeby můžete nastavit roční budget za celou 
společnost, zatímco faktury za zboží můžete hlídat měsíčně, a to za každé středisko 

zvlášť.

-AZN-

Validace uživatelských dat
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