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1 inShop Money konektor 

Vítejte v nápovědě pro inShop Money konektor, který umožňuje propojení mezi inShop 4 a 
ekonomickým systémem Money S3. Tato nápověda vám poskytne pomoc s nastavením a 
používáním tohoto propojení. 

inShop Money konektor (dále jen konektor) je nový způsob, jak lze propojit inShop 4 (od verze 
4.2.3) s ekonomickým systémem Money S3 od firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s. Veškerou 
datovou výměnu přitom lze pohodlně ovládat z prostředí inShop manažera.  

1.1 Přenos dat 
Pomocí tohoto konektoru si lze mezi inShop 4 a Money S3 vyměňovat data z těchto agend.  

1. Zákazníci - import / export  
2. Zboží - import / export  
3. Objednávky - import (pouze změna stavu) / export 

1.2 Požadavky na Money S3 
K fungování inShop Money konektoru je zapotřebí mít spolu s Money S3 zakoupený a 
aktivovaný modul E-shop konektor. Tento modul je vyvíjen a prodáván firmou CÍGLER 
SOFTWARE, a.s. a není standardní součástí Money S3. 

Více informací na http://www.money.cz/money-s3/internetove-obchody/. 

1.3 Uživatelské rozhraní 
Následující obrázek ukazuje rozhraní inShop Money konektoru s rozmístěním jednotlivých 
ovládacích prvků. 
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2 Nastavení Zoner inShop Managera 

Před prvním použitím inShop Money konektoru je třeba provést nastavení. V této kapitole 
provedeme úplně kompletní nastavení Zoner inShop Manageru, aby jej bylo možné používat 
pro importy a exporty dat. 
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2.1 Nastavení preferencí 
Aby mohl inShop Money konektor s Money S3 komunikovat, je nutno ho nejdříve nastavit. 
Téměř veškeré toto nastavení je možno provést přímo z inShop manažera. 

2.1.1 Umístění instalace Money S3 

Nejdříve je nutno zadat cestu k instalaci Money S3, konkrétně k souboru MONS3.EXE. Ten se 
standardně nachází na cestě C:\PROGRAM FILES\CIGLER SOFTWARE\MONEY S3\ 
MONS3.EXE a právě zde ho také konektor před použitím hledá. Pokud se jej nepodaří nalézt, 
budete vyzváni k ručnímu vybrání instalační cesty. Změnu tohoto nastavení můžete vždy 
jednoduše změnit pomocí tlačítka UMÍSTĚNÍ MONEY S3.  
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2.1.2  Agenda, heslo, rok 

Po úspěšném zadání cesty se z Money automaticky načtou veškeré dostupné agendy a jejich 
účetní roky. Vy si pak pomocí rozevírací nabídky jednoduše zvolíte, s jakou Money S3 agendou 
a účetním rokem chcete komunikovat.  

Pro každý účetní rok si Money S3 eviduje základní měnu, ve které jsou uváděny veškeré 
základní ceny zboží. Konektor si je schopen tento údaj ve většině případů automaticky zjistit a 
doplnit ho. Pokud se mu to nepodaří, je nutno tento údaj vyplnit ručně. Pokud používáte pro 
spuštění Money S3 uživatelský účet s heslem, je nutno heslo zadat, aby byl konektor schopen s 
Money S3 komunikovat. 

2.2 Mapovaní číselníků mezi inShop 4 a Money S3 

2.2.1 Mapování sazeb DPH 

Jak inShop 4 tak Money S3 používá vlastní číselník daňových sazeb. Proto je nutno definovat 
mapování (propojení) mezi hodnotou daně v inShopu a její odpovídající hodnotou v Money S3. 
K tomuto mapování slouží záložka MAPOVÁNÍ SAZEB DPH. Na této záložce je seznam 
daňových sazeb inShopu a je nutno k nim doplnit odpovídající hodnotu z Money S3. To lze 
jednoduše pomocí kontextové nabídky, ke které se dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši. 
Poté si stačí zvolit odpovídající typ sazby z Money S3 a konektor automaticky hodnotu doplní. 

 

Je-li sloupeček s daňovou sazbou Money červeně podbarvený, znamená to, že daná hodnota 
sazby není pro aktuálně vybraný účetní rok platná a je nutno ji tedy změnit. 

2.2.2 Mapování ceníků 

Konektor umožňuje importovat zboží z Money S3 do inShopu včetně jeho cen. Je tedy nutné 
určit, do jakých inShop ceníků se mají cenové hladiny z Money S3 zapisovat. Pro tento účel 
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slouží záložka MAPOVÁNÍ CENÍKŮ. Na této záložce se nachází seznam aktuálních inShop 
ceníků. Chcete-li do daného inShop ceníku importovat cenu z Money S3, je nutno k němu 
doplnit, o jakou Money S3 cenu se jedná. Seznam aktuálně exportovaných cen z Money S3 si 
jednoduše zobrazíte pomocí kontextové nabídky, ke které se dostanete kliknutím pravým 
tlačítkem myši. 

 

Seznam exportovaných cen (cenových hladin) z Money S3 se liší pro každou Money S3 agendu. 
Při změně aktuálně používané agendy v nastavení komunikace se tak seznam pro kontextovou 
nabídku znovu automaticky načte, aby odpovídal reálu.  

Je-li v mapovací tabulce sloupeček s názvem cenové hladiny Money S3 červeně podbarvený, 
znamená to, že daná cenová hladina se pro aktuálně vybranou Money S3 agendu neexportuje. 
Tento fakt ničemu nevadí a samotný import výrobků do inShopu na tomto nezhavaruje. 
Nicméně je důležité si uvědomit, že se po importu výrobku do inShopu v uvedeném ceníku 
žádná cena neobjeví, jelikož nebude z Money S3 vůbec exportována. 

 

Jaké ceny Money S3 u výrobků exportuje, se musí nastavit přímo v Money S3 pomocí 
NÁSTROJE -> NASTAVENÍ -> OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU. Na záložce Adresář 



 

 

8 

se nachází seznam rozevíracích nabídek, ve kterých si můžete navolit maximálně 5 cenových 
hladin, které chcete, aby Money S3 do inShopu exportovalo.  

Ignorujte přitom popisky u jednotlivých rozevíracích nabídek, které inklinují k tomu, že už zde 
si definujete, jaké Money S3 ceny půjdou do jakých inShop ceníků. Zde si skutečně pouze 
vybíráte Money S3 cenové hladiny, které se budou exportovat. Samotné jejich přiřazení do 
konkrétních inShop ceníků se prování až v Manageru na záložce Mapování ceníků! 

2.2.3 Mapování měn 

Jak inShop 4 tak Money S3 používá vlastní číselník měn. Proto je nutno definovat mapování 
mezi kódem měny v inShopu a její odpovídající měnou v Money S3. Nicméně jelikož jsou kódy 
měn v obou systémech stejné, je mapování měn již standardně předvyplněné a ve většině 
případů není nutno zde nic doplňovat. 

 

2.2.4 Mapování zemí 

Jak inShop 4 tak Money S3 používá vlastní číselník zemí. Proto je nutno definovat mapování 
mezi zemí v inShopu a odpovídajícím kódem země tak, jak je veden v Money S3.  

 

 

Mapovaní zemí je důležité především pro import/export zákazníků, u kterých se údaj o 
zemi/státu eviduje. Pokud tedy máte v Money zákazníka, který například pochází ze Spojených 
států amerických a v inShopu nebudete mít v seznamu zemí Spojené státy americké, popřípadě 
je nebudete mít namapované, import daného zákazníka zhavaruje. 

2.2.5 Nastavení definice importů 

Na záložce Nastavení definice importů si lze určit, jaké vlastnosti objektů se mají do InShop 
manažera importovat. To je užitečné v případě, kdy si chcete některé údaje spravovat v Money 
S3 a některé v InShop manažeru.  
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3 Převod agendy 

Před komunikací (tedy importem či exportem) s vybranou Money agendou,  je nutno provést 

tzv. převod agendy. Ten lze provést kliknutím na tlačítko   . Tento proces je 
nutný kvůli zpětné kompatibilně se starým propojením s Money S3.  

3.1 Co je převod agendy 
Pro pochopení převodu agendy,  je nutné pochopit základní logiku datové výměny v inShopu 4. 
Ta je postavena na tom, že každý záznam (zákazník, objednávka, výrobek atd.) má unikátní 
identifikátor (tzv. UniqueID), který ho jednoznačně identifikuje. Tento údaj je pro uživatele 
nedůležitý, ale pro datovou výměnu je velmi podstatný. Například pokud nahráváme nové zboží 
na server, systém u každého záznamu kontroluje, zda zboží s daným UniqueID již existuje nebo 
ne. Pokud ano, daný záznam se dohledá a zaktualizuje se. Pokud ne, vytvoří nový záznam. 

A právě s UniqueID je problém při přechodu ze starého propojení na nové. Staré propojení totiž 
používalo jiný způsob vytváření unikátních identifikátorů, než je tomu u nového propojení. 
Pokud byly tedy pomocí starého propojení nahrány na server nějaké záznamy, a pak se ty samé 
záznamy na server nahrají pomocí nového propojení, pro server se budou tvářit jako zcela 
odlišné záznamy. 

Tento problém řeší tzv. PŘEVOD AGENDY, který před první výměnou dat pomocí nového 
propojení převede hodnoty UniqueID starého propojení na nové. Tento proces se týká pouze 
zákazníku a výrobků, nikoliv objednávek. Ty se totiž identifikují pomocí jejich čísla, které je 
neměnné. 

Převod agendy se týká pouze dat v databázi inShopu 4.Samotných dat v Money S3 se nijak 
nedotkne. 

3.2 Provedení převodu 
Převod je vyžadován pro každou Money agendu. Pokud si tedy zvolíte Money agendu a systém 
zjistí, že u ní nebyla ještě konverze provedena, nebude umožněno s ní komunikovat, dokud se 
převod agendy neprovede. 

Celým procesem převodu agendy vás provede jednoduchý průvodce. Hned na jeho první stránce 
si můžete zvolit, zda chcete převod provést nebo nikoliv. Pokud zvolíte nepřevádět, Money 
agenda se v inShopu interně označí příznakem, že převod není vyžadován a po zavření 
průvodce budete moci s Money agendou provádět datovou výměnu, jako by převodem dat 
skutečně prošla. 
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Ačkoliv průvodce umožňuje převod agendy neprovádět, doporučujeme převod vždy provést. 
Vyhnete se tak případným problémům s duplikací záznamů. 
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4 Import a Export dat 

4.1 Import z Money do inShopu 

Import lze provést klinutím na tlačítko import  . Před provedením importu se provede 
validace nastavení a zjistí se, zdali jsou vyplněny veškeré povinné údaje. Pokud je vše v 
pořádku, zobrazí se průvodce importem. Zde si můžete zvolit, jaké agendy chcete importovat. 
Na výběr je import zákazníků, objednávek a produktů. Veškeré importy lze provést v režimu 
POUZE ZMĚNY anebo VŠE.  

Při volbě POUZE ZMĚNY jsou importovány pouze ty záznamy, které se v Money S3 od 
posledního importu změnily. Při volbě VŠE jsou importovány veškeré záznamy z Money S3. 

Aby Money S3 poskytla data pro import do inShopu, je nutné, aby byly dané záznamy v Money 
S3 označeny příznakem elektronického obchodování, tj. ikonkou zeměkoule. 

Import produktů lze navíc provést v režimu JEDNA KU JEDNÉ, který znamená, že do 
inShopu se importují veškeré záznamy, označené příznakem elektronického obchodování, z 
Money S3 (tedy stejně jako v režimu vše), přičemž přebývající záznamy v inShopu, které v 
Money S3 nejsou, budou z inShopu odstraněny.  

Import produktů také obsahuje volbu IMPORTOVAT VČETNĚ OBRÁZKŮ, pomocí které se 
určuje, zda se mají do inShopu nahrát i obrázky produktů z Money S3. 

Volba PO IMPORTU DAT DO MANAŽERA, ODESLAT DATA NA SERVER umožňuje 
zvolit, zda se mají veškeré změny dat způsobené importem rovnou publikovaly na váš obchod. 
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4.2 Export z inShopu do Money 

Export lze provést klinutím na tlačítko export . Před provedením exportu se provede 
validace nastavení a zjistí se, zdali jsou vyplněny veškeré povinné údaje. Pokud je vše v 
pořádku, zobrazí se průvodce exportem. Zde si můžete zvolit, jaké agendy chcete exportovat. 
Na výběr je export zákazníků a objednávek. Veškeré exporty lze provést v režimu POUZE 
ZMĚNY anebo VŠE.  

Při volbě POUZE ZMĚNY jsou exportovány pouze ty záznamy, které se v inShopu od 
posledního exportu změnily. Při volbě VŠE jsou exportovány veškeré záznamy z inShopu. 

Volba STAŽENÍ DAT ZE SERVERU PŘED EXPORTEM Z MANAŽERU znamená, zdali 
chcete, aby se nejdříve stáhla nejnovější data z vašeho obchodu. 

Kliknutím na tlačítko Další se začne provádět samotný export. Nejdříve datová výměna 
vyexportuje požadovaná data. Tato data se následně pomocí transformačních šablon převedou 
do XML formátu vyžadovaného Money. Nakonec se spustí Money S3, které si data 
naimportuje. Po dokončení exportu je zobrazeno okno průvodce, které vás informuje, zda byl 
export úspěšný nebo nikoliv. 

Pokud export selhal, jsou tlačítka Odeslat protokol a Zobrazit protokol aktivní a umožňují poslat 
či zobrazit zprávu o chybách. 

Je-li zapnuta služba logování, je aktivní tlačítko Otevřít složku logování. V této složce logování 
se nacházejí datové a konfigurační soubory importu/exportu. Pokud import/export selže, 
poskytuje tato složka mnoho důležitých informací, pomocí kterých lze zjistit příčinu selhání. 
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Proto silně doporučujeme, abyste nechávali volbu logovací služby zapnutou (viz Nastavení 
managera – Nastavení preferencí). 

 

4.3 Historie importů a exportů 
Na záložce Historie si lze prohlednou seznam importů a exportů provedených v minulosti. 

Pro zaznamenávání historie přenosů je nutno mít zapnutou volbu logovací služby.  

4.3.1 Rozhraní prohlížení historie 

Následující obrázek ukazuje rozhraní prohlížení historie s rozmístěním jednotlivých ovládacích 
prvků. 

 

4.3.2 Logovací složka 

Během importu a exportu se logují informace o tom, co a jak bylo prováděno. Veškeré tyto 
údaje se zapisují do souboru LogProtocol.xml. 

Pro každý import/export přitom vzniká vlastní logovací složka, kterou si lze jednoduše nechat 
zobrazit kliknutím na tlačítko, které se nachází vedle výpisu cesty k logovacímu protokolu. 
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V logovací složce se nachází kromě samotné logovacího souboru následujícíc složky. 

Miscellaneously - obsahuje pomocné soubory, jako protokol datové výměny, logovací soubor 
Money S3 atd.  

SourceFiles - obsahuje zdrojové Xml soubory (při exportu soubory z inShopu, při importu 
soubory z Money S3)  

StyleSheet - obsahuje transformační šablony, pomocí kterých se zdrojové Xml soubory 
transformovaly  

TargetFiles - obsahuje cílové Xml soubory (při exportu soubory určené pro Money S3, při 
importu soubory určené pro inShop) 

4.4 Pokročilé volby (informace k logování a transformacím) 

4.4.1 Umístění šablon 

Základním principem výměny dat mezi konektorem a Money S3 je výměna datových Xml 
souborů. Transformační šablony jsou zodpovědné za překlad dat z formátu XML exportovaného 
z inShopu do formátu XML vyžadovaného Money. V případě potřeby je možno tyto šablony 
modifikovat a do určité míry tak pozměnit, jak a jaká data se importují a exportují. S 
konektorem je dodávána standardní sada transformačních šablon, které by se neměly nikdy 
upravovat. Pokud by chtěl uživatel provést zákaznické úpravy šablon, stačí pouze pomocí volby 
UMÍSTĚNÍ ŠABLON definovat nové umístění šablon a do tohoto nového umístění pak 
zkopírovat veškeré původní šablony a ty podle potřeby poupravit.  

4.4.2 Logovací služba 

Při zapnuté službě logování je celý proces importu/exportu interně sledován a veškeré kroky 
jsou zapisovány do logu konektoru. V případě, že se import/export nezdaří, lze se z logu 
dozvědět konkrétní příčinu selhání. Služba logování je proto standardně zapnuta. Zpětně si pak 
lze na záložce Historie prohlédnout veškeré importy/exporty, které byly provedeny. 
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5 Příloha: Seznam přenášených agend 

5.1 Zákazníci - import / export 
Zákazníky si lze vyměňovat mezi inShopem a Money S3 obousměrně. Aby se zákazník dostal z 
Money S3 do inShopu, je nutno ho ručně označit příznakem elektronického obchodování. 
Zákazníci, kteří jsou z inShopu do Money S3 vyexportováni pomocí nového propojení, jsou 
tímto příznakem označeni automaticky při jejich zápisu do Money. 

5.1.1 Přenášené vlastnosti 

  import export 

Uživatelské jméno x x 

Heslo x   

Poznámka x x 

Příznak "zasílat novinky" x x 

Příznak "dealer" x x 

Osobní sleva x x 

Informace o firmě (pokud se jedná o firmu) jako její název, IČO, DIČ x x 

Skupina účtů (dealerské skupiny A,B,C,D) x x 

Doručovací adresa x x 

Fakturační adresa x x 

Kontaktní adresa x x 

 

5.1.2 Poznámky k importu/exportu 

5.1.2.1 Firemní zákazník vs. běžný zákazník 

inShop rozlišuje mezi běžným zákazníkem a firemním zákazníkem. Pokud má zákazník v 
Money S3 vyplněn IČ či DIČ, je do inShopu importován jako firemní zákazník. 

5.1.2.2 Import adres, kontaktů a osob 

Při importu zákazníků do inShopu se do kontaktní adresy zapisuje adresa ze záložky „Obchodní 
jméno“, do doručovací adresy adresa ze záložky „Provozovna“ a do fakturační adresy adresa ze 
záložky „Fakturační adresa“.  

V inShopu lze mít pro každý typ informací (kontaktní, doručovací, fakturační) vlastní kontakty. 
Oproti tomu v Money S3 lze evidovat pouze jednu skupinu kontaktů. Při importu do inShopu se 
tedy veškeré kontakty z Money S3 zapisují do kontaktních informací inShop zákazníka. 

Stejně tak lze mít v inShopu pro každý typ informací (kontaktní, doručovací, fakturační) vlastní 
osobu. Oproti tomu Money S3 si eviduje osoby zcela zvlášť. Při importu do inShopu se tedy 
jméno a příjmení z první nalezené osoby zapisují do kontaktních informací, jméno a příjmení z 
druhé nalezené osoby do doručovacích informací a jméno a příjmení z třetí nalezené osoby do 
fakturačních informací inShop zákazníka. 
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5.1.2.3 Anonymní zákazník 

Při exportu do Money S3 se exportují i anonymní zákazníci. Ty lze v Money S3 pak poznat 
podle toho, že mají v názvu provozovny text „Anonymní uživatel z inShopu“. 

5.1.2.4 Uživatelské jméno 

Pokud nemá zákazník v Money S3 vyplněné uživatelské jméno, bude v Xslt šablonách 
vyfiltrován a nebude se tedy vůbec do inShopu importovat. 

5.1.2.5 Heslo 

Při exportu z Managera se do Money heslo zákazníka neposílá. Je to z toho důvodu, že v 
inShopu jsou hesla (na rozdíl od Money, kde jsou vedena jako čistý text) ukládána v hešované 
podobě a nelze je již zpětně rekonstruovat do původní formy. To, že se heslo do Money 
neimportuje, nevadí, protože při importu zpět do Managera se heslo vyžaduje pouze u nových 
zákazníků, tedy u těch, kteří nepochází z inShopu. Pokud se ale snažíme do Managera 
importovat zákazníka, který byl vytvořen v Money, je nutno, aby měl tento zákazník v Money 
vyplněno i heslo, jinak jeho import do Managera selže. 

5.2 Zboží - pouze import 
Zboží lze do inShopu pouze importovat, nelze ho tedy zpátky exportovat do Money S3. Aby se 
zboží dostalo z Money S3 do inShopu, je nutno ho v Money ručně označit příznakem 
elektronického obchodování.  

5.2.1 Přenášené vlastnosti 

  import export 

Název x   

Popis x   

Rozšířený popis x   

Katalogové číslo x   

Obrázek zboží x   

Měrná jednotka x   

Název dodavatele x   

Příznak "Novinka" x   

Příznak "Připravuje se" x   

Příznak "Prodej zakázán" x   

Příznak "Výprodej" x   

Daňová sazba x   

Ceny x   

Zařazení do kategorií (včetně importu samotných kategorií z Money) x   

Vztahy s ostatními výrobky (příslušenství a alternativní zboží) x   

Parametry zboží x   

Hmotnost x   

Počet zásob na skladě x   
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5.2.2 Poznámky k importu/exportu zboží 

5.2.2.1 Katalogové číslo 

Zatím co v Money S3 není katalogové číslo u výrobků povinný údaj, v inShopu se o povinný 
údaj jedná. Do inShopu tedy nelze importovat zboží, které nemá v Money S3 vyplněno 
katalogové číslo.  

5.2.2.2 Import ceny zboží 

Aby se do inShopu přenesly ceny výrobků, je nutno provést jejich namapování. Tímto 
mapováním říkáte, jaké ceny z Money S3 chcete do inShopu přenést a do jakého konkrétního 
ceníků v inShopu je chcete zapsat. 

5.2.2.3 Import zboží z vícero skladů 

V Money S3 lze mít jednu zásobu (výrobek definován kmenovou kartou) na vícero skladech. 
Na každém skladu však může mít zásoba jinou cenu. Například výrobek A může mít na skladu 
1 cenu 1500,- Kč a na skladu 2 cenu 1700,- Kč. V takovém případě se do inShopu importují dva 
výrobky a to výrobek A1 s cenou 1500,- Kč a A2 s cenou 1700,- Kč. 

5.2.2.4 Import alternativ a příslušenství 

Alternativy z Money S3 (ať už vedeny jako alternativy nebo náhrada) se do inShopu importují 
jako alternativní zboží. Příslušenství pak jako doporučené výrobky. 

5.2.2.5 Obrázky 

V inShopu, stejně jako v Money, si lze u výrobků definovat malý a velký obrázek. Malý 
obrázek se používá na webu jako náhled, přičemž se zobrazuje ve své nativní velikosti. Pokud 
jsou malé obrázky příliš velké, může se rozhodit design vašeho webového obchodu. Nejlepším 
řešením v těchto situacích,  je tyto velké obrázky importovat opravdu jako velké obrázky a z 
nich si poté v inShop manažeru nechat vygenerovat malé, náhledové obrázky. 

5.3 Objednávky - export / import pouze změna stavu 
Objednávky si lze vyměňovat mezi inShopem a Money S3 obousměrně. Na rozdíl od zákazníků 
a zboží však Money S3 nelze objednávky ručně označit příznakem elektronického obchodování. 
Tímto příznakem se totiž označí objednávka automaticky při jejím zapsaní do Money. To 
znamená, že je nutno objednávku z inShopu do Money nejdříve vyexportovat. Jediný údaj, 
který se pak z Money posílá zpět do inShopu, je stav objednávky.  

5.3.1 Přenášené vlastnosti 

  import export 

Položky objednávky (jaké zboží, jeho cena, jeho množství)   x 

Číslo objednávky   x 

Datum vytvoření   x 

Způsob dopravy   x 

Způsob platby   x 

Odběratel   x 

Stav objednávky x x 
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5.3.2 Poznámky k importu/exportu objednávek 

5.3.2.1 Zařazení podle účetního roku 

Pokud je aktivní volba řazení podle účetního roku, do Money se neexportují ty objednávky, 
jejichž datum založení se do zadaného rozmezí nevejde. 

5.3.2.2 inShop uživatel ACCOUNT_SHOPADMIN 

Do Money se neexportují objednávky od uživatele ACCOUNT_SHOPADMIN. 
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6 Příloha: První spuštění v kostce 

Před prvním spuštěním datové výměny mezi Money S3 a InShop 4 je nutno provést nastavení 
propojení. Nastavovat se musí jak Money S3 tak InShop manažer.  

6.1 Nastavení v Money S3 

1. Spusťte aplikaci Money S3  

2. V nastavení Nástroje - Nastavení - Obchodování na internetu na záložce "Obecné" 

změňte typ obchodního domu na E-shop konektor.  

3. Na záložce "Soubory" je nutné nastavit cesty pro adresáře exportu dat, obrázku a 

importu. Jako cesty můžete uvést jakékoliv umístění, InShop manažer si pak všechny 

cesty sám změní.  

4. Vypněte aplikaci Money S3 (jinak by InShop manažer nemohl provést změnu cest pro 

adresáře exportu dat, obrázku a importu)  

6.2 Nastavení v InShop manažeru 

1. Ujistěte se, že máte Money S3 vypnuté. Před prvním nastavením musí být Money S3 

vypnuté, při dalších datových výměnách již nemusí.  

2. Přejděte na agendu Money, která se nachází v sekci Ekonomické systémy (můžete 

využít hledání v agendách)  

3. Jestliže máte Money S3 (soubor MONS3.EXE) instalováno na standardní cestě 

C:\PROGRAM FILES\CIGLER SOFTWARE\MONEY S3\ MONS3.EXE, můžete 

pokračovat dalším krokem. Pokud ne, pomocí tlačítka Umístění Money S3 zadejte 

cestu k souboru MONS3.EXE ručně.  

4. Po zadání umístění Money S3 si můžete ze seznamu agend vybrat Money agendu a její 

účetní rok, se kterou chcete komunikovat.  

5. Používáte-li ke spuštění Money S3, zadejte ho do kolonky Heslo, aby byl schopen 

InShop manažer Money S3 korektně spustit.  

6. Na příslušných záložkách proveďte potřebná mapování.  

7. Pro zachování zpětné kompatibility se starým propojením proveďte převod dat.  

8. Nyní již můžete provádět mezi Money S3 a InShop 4 datové výměny. 

Viz. import / export  

 

 


