Novinky SAZA vo verzii 1.7.0
1. Zdravotná agenda bola rozšírená o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok. Evidencia liekov umožňuje
sledovať, aký liek bol klientovi ordinovaný, kedy a ktorým lekárom, aký je spôsob podávania, kedy bol liek prvý
či posledný krát podaný, ako aj typ ordinácie, t.j. dávkovanie. Pri type ordinácie možno zvoliť: jednorazové
podanie, denné dávky (či už spôsobom ráno – na obed – večer alebo v ľubovoľné hodiny), podávanie každých
X hodín, dní, týždňov alebo mesiacov, ako aj týždenný časový rozvrh, pri ktorom možno vybrať ľubovoľné dni
a hodiny v týždni, kedy má byť príslušná dávka lieku podaná. Hodnoty dávkovania možno zadávať v celých i
desatinných číslach, ako aj v zlomkoch. Program tiež umožňuje sledovať stav (množstvo) lieku a zobrazuje
informácie, na koľko celých kalendárnych dní liek vydrží, ako aj na ktorý deň a hodinu vychádza posledná
dávku lieku (vzhľadom na aktuálne množstvo a dávkovanie). K dispozícii sú tlačové zostavy:
- Ordinácie liekov po klientoch za obdobie (skrátený výpis)
- Ordinácie liekov po klientoch za obdobie (podrobný výpis)
- Spotreba liekov po klientoch za obdobie
- Sumárna spotreba liekov za obdobie
- Stav liekov po klientoch ku dňu – keďže umožňuje jednoducho vyfiltrovať lieky, ktoré sa do zadaného
dátumu minú (t.j. mali by nulový alebo záporný stav), tak môže slúžiť aj ako podklad k objednávke liekov.
2. Evidencia zdravotných pomôcok zaznamenáva, aká pomôcka či zdravotný materiál bol klientovi vydaný, kedy
a v akom množstve, prípadne kto a kedy ho ordinoval. Na rozdiel od liekov, kde stav znamená existujúce
množstvo lieku k zadanému či aktuálnemu dátumu, tu ide o množstvo pomôcok či materiálu, ktorý bol
klientovi vydaný, resp. klientom už spotrebovaný. Z evidencie možno vytlačiť zostavy:
- Zdravotné pomôcky po klientoch za obdobie (skrátený výpis)
- Zdravotné pomôcky po klientoch za obdobie (podrobný výpis)
- Sumárna spotreba zdravotných pomôcok za obdobie
3. V nadväznosti na vyššie uvedené rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov bol medzi zdravotné
číselníky doplnený Číselník spôsobov podania liekov. Údaje v číselníku sú predplnené, ale v prípade potreby
ich možno ľubovoľne meniť.
4. Do iných konfiguračných parametrov boli doplnené Časy podania liekov Ráno – Obed – Večer, ktoré určujú
príslušné hodiny podávania liekov v ZSS.
5. Vzhľadom k tomu že úrady v rôznych obciach môžu vydať tie isté čísla rozhodnutí o odkázanosti (agenda
Základné údaje – Zaradenie), program umožňuje zadať to isté číslo aj viacerým klientom a na duplicitu len
upozorní.
6. V evidencii poskytovaných služieb bola položka Info (ďalšie informácie k zmluve) rozšírená – resp. položky sú
teraz dve, takže osobitne možno číslovať napr. dodatky k zmluvám a osobitne výpočtové listy. Obe položky
možno zaradiť do tlače výpočtových listov a tiež do užívateľských zostáv (napr. do zmluvy o poskytovaní
služieb). Zároveň bol pozmenený vzhľad formulára služieb – všetky údaje o zmluve boli presunuté vyššie a
poznámka je dostupná len na tlačidlo v paneli funkcií (viď tiež ďalej).
7. V evidencii platitelia úhrad pribudli položky Vratku vždy počítať z plnej úhrady (ktorá umožňuje výpočet plnej
vratky aj v tom prípade, ak má platiteľ zníženú úhradu) a Poznámky. Vzhľadom k veľkému množstvu položiek
v tejto agende pribudla na formulári nová stránka, na ktorú boli presunuté informácie o bankovom spojení
pre inkasné a platobné príkazy, ktoré sa využívajú len zriedkavo.
8. V predchádzajúcej verzii SAZA bolo umožnené po výpočte úhrad zmeniť v tabuľke úhrad rozdelenie zostatku
príjmu do rúk / na KPD / na VK. Teraz bola rovnaká zmena umožnená aj vo vratkách. T.j. po výpočte vratiek
program umožní individuálne prerozdeliť celú vratku v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK.
V súvislosti s tým bola doplnení evidencia vratiek o nové položky, pozmenený bol vzhľad príslušného
formulára, ako aj upravené hromadné pridávanie vratiek do účtovných pohybov. Upozornenie: v prípade, ak
je vratka vyplácaná v nasledujúcom mesiaci spolu so zostatkom príjmu (čo je štandardný spôsob) a prerozdeliť
treba ich celkový súčet, nutné je riešiť to samostatne, t.j. osobitne zmeniť rozdelenie zostatku a osobitne
vratky (pričom zmenu rozdelenia vratky je potrebné vykonať v opravnom režime).

9. Vzhľadom k veľkému množstvu údajov v adaptačnom liste sa mohlo stať, že sa na niektoré obrazovky (napr.
na notebookoch) celý detail záznamu aj tabuľku súčasne nezmestili. Preto bola agenda rozdelená na dve
stránky:
- Adaptácia – obsahuje údaje o pôvodnom prostredí, adaptačnom procese a kontaktoch.
- Vlastnosti a záľuby – obsahuje povahové vlastnosti, záľuby a vierovyznanie.
10. V evidencii výbavy a ošatenia boli nasledovne rozšírené voľby pre položku Majiteľ, spôsob nadobudnutia:
- Klient – z vlastných prostriedkov (pôvodné), – sponzorský dar (pôvodné), – od príbuzných (nové), – zo
zdravotnej poisťovne (nové), – iný spôsob nadobudnutia (nové).
- Príbuzný (nové)
- ZSS – z rozpočtu (pôvodné), – sponzorský dar (pôvodné), – iný spôsob nadobudnutia (nové)
11. Pri zadávaní diagnóz je v zozname umožnený výber nielen podľa názvu ale aj podľa kódu.
12. V užívateľských konfiguračných parametroch pribudla voľba Vyhľadať / filtrovať aj výskyty reťazca vo vnútri
textu. V prípade, ak je vypnutá, tak program vyhľadáva a filtruje len výskyty textu na začiatku položiek – t.j.
tak, ako doteraz – napr. po stlačení písmen „MY“ v číselníku obcí nájde (a po následnom stlačení klávesu Enter
aj vyfiltruje) len obce začínajúce na MY (t.j. Myjava, Myslenice...). Ak je ale voľba zaškrtnutá, nájde (vyfiltruje)
aj obce, ktoré majú MY vo vnútri názvu (napr. Polomy, Nižná Myšľa...).
13. Export stravníkov. Aby bolo možné do programu KUCHYŇA importovať počty stravníkov z viacerých databáz,
na koniec mena exportovaného súboru pridáva SAZA názov databázy, z ktorej údaje pochádzajú (t.j.
STRAV_RRRRMMDD_MENODATABAZY.DBF, napr. STRAV_20171130_ZSS_XY).
14. Doteraz bola položka Poznámky využívaná nielen na zápis akýchkoľvek poznámok užívateľmi programu, ale
v niektorých agendách sa do nej automaticky zaznamenávali aj zmeny údajov v príslušnom zázname. Aby boli
tieto údaje oddelené, vznikla vo viacerých agendách nová položka História, v ktorej sa automaticky
chronologicky zaznamenávajú všetky užívateľom vykonané zmeny údajov. Možno ju nájsť napr. v evidencii
osobných údajov klienta, u príbuzných, v liekoch... Zatiaľ čo poznámky možno ľubovoľne pridávať a upravovať
(keď je záznam v editačnom režime), história sa vytvára automaticky a možno ju len prezerať.
15. Súčasne pribudli na paneli funkcií dve nové rovnomenné tlačidlá Poznámky a História, ktoré zobrazujú údaje
vyššie uvedených položiek na celú obrazovku. Tlačidlá sú viditeľné len v agendách, kde sa nachádzajú
príslušné položky. Ak v určitom zázname nie sú evidované poznámky a história, nápisy v tlačidlách sú čierne.
Ak údaje sú zaznamenané, príslušný nápis zmení farbu na červenú.
16. Vzhľadom k tomu, že viacerí užívatelia prevádzkujú program SAZA na notebookoch alebo na pomerne nízkych
obrazovkách, mohlo sa v niektorých agendách stať, že sa nedali súčasne zobraziť detailné údaje z jedného
záznamu a ešte aj tabuľka pod tým. Z toho dôvodu sa položka Poznámky u týchto agend nezobrazuje
okamžite, ale až po kliknutí na vyššie uvedené tlačidlo v paneli funkcií. Týka sa to napr. osobných údajov,
všetkých ošetrovateľských testov, služieb atď.
17. Na formulári Údržba databázy (v menu Systém) pribudlo tlačidlo Kópia, ktoré umožňuje skopírovať aktuálnu
databázu do nového priečinka. Nová databáza je úplne identická ako pôvodná (len jej názov treba zadať iný)
a po skopírovaní sa automaticky otvorí.
18. Prepracovaná a zrýchlená bola reindexácia tabuliek (taktiež v menu Systém – Údržba databázy).
19. Všeobecné zmeny:
- Ak nie je vybraný žiaden klient a užívateľ stlačí F2 pre pridanie nového záznamu, tak sa najskôr
automaticky zobrazí formulár pre výber zo zoznamu klientov a nový záznam až po výbere klienta.
- Po stlačení pravého tlačidla myši nad roztváracími zoznamami v rôznych agendách (napr. pre výber
služby, lieku atď.) sa zobrazí formulár s príslušným číselníkom, v ktorom možno detailne pozrieť vyberané
údaje a prípadne aj doplniť nové záznamy.
20. Zmeny v tlačových zostavách:
- Tlačová zostava „Mesačný sumár stravníkov“ bola na žiadosť užívateľov upravená tak, aby ju bolo možné
spracovať nielen za celý mesiac, ale za ľubovoľné dátumy od – do, a aj za viacero mesiacov. Zároveň sa jej
názov zmenil na „Sumár stravníkov za obdobie“.

-

Do tlačových zostáv Veková štruktúra obyvateľov (415) a Súhrn štatistických ukazovateľov (433) bol
doplnený priemerný vek všetkých klientov, žien a mužov.
- Na väčšine tlačových zostáv týkajúcich sa nedoplatkov bol umožnený výber, či sa má tlačiť všetko
(preplatky i nedoplatky) alebo len nedoplatky, prípadne len preplatky.
- V užívateľských tlačových zostavách možno do zmlúv o poskytovaní sociálnej služby zaradiť položky
nedoplatok za 28 až 31 dní, resp. za 18 až 23 pracovných dní.
21. Oprava drobných chýb:
- Ak bolo potrebné vybrať v zozname (v identifikačnom paneli) klienta, ktorý nezodpovedal globálnemu
filtru, a užívateľ preto vtedy filter zmenil, tak sa filter aplikoval len na tento zoznam (klient sa v zozname
ukázal), ale v príslušnej agende sa jeho údaje nezobrazili, lebo zmenený globálny filter sa nestihol
aplikovať na otvorenú agendu.
- Odstránený bol problém s oneskoreným zobrazením údajov v kalendári neprítomností po zmene klienta.
- Program nesprávne počítal vracaný podiel režijných nákladov na stravovanie v špeciálnom prípade, ak mal
klient v dôsledku nízkeho príjmu zníženú úhradu za stravovanie (t.j. aj za režijné náklady) a ak počas
neprítomnosti odobral nejaké jedlo (obvykle v deň odchodu a/alebo príchodu).
- Odstránená bola chyba v tlačovej zostave „Vratky po neprítomnostiach“.
- V mincovkách mohol byť v ojedinelých prípadoch nesprávne zobrazený počet bankoviek a mincí
v súčtovom riadku spolu za zariadenie.
- Odstránená bola chyba pri tlači individuálnych plánov, kedy v prípade ak mal klient na ten istý dátum
evidované 2 individuálne plány, v prehľade sa zobrazil/vytlačil iba 1 cieľ, ku ktorému bola priradená
realizácia a hodnotenie z oboch.
- Vo verzii 1.6.0 sa nezobrazovali popisy niektorých vypočítavaných položiek, ktoré uľahčovali vytváranie
užívateľských tlačových zostáv.
- Ak užívateľ programu nezmenil pri kopírovaní užívateľskej zostavy jej názov, tak pri jej ukladaní program
upozornil na duplicitu názvov. Po následnej zmene názvu a uložení zostavy sa ale dokument tvoriaci
užívateľskú zostavu neskopíroval.

Novinky SAZA vo verzii 1.6.0
22. Do agendy testy, bol doplnený Test kvality života podľa Spitzera (SQLI – Spitzer Quality of Life Index),
ktorého znenie, bodovanie a hodnotenie možno v prípade potreby upraviť v číselníkoch. Test možno vytlačiť
vyplnený i prázdny (ako tlačivo).
23. V osobnom profile (anamnestické otázky), v individuálnom pláne a v celej agende testy bola pri tlači
prehľadov doplnená možnosť individuálneho výberu klientov a voľby dátumu.
24. Doplnená bola nová tlačová zostava Mesačný sumár stravníkov (431), v ktorej sú uvedené celkové mesačné
počty jedál (raňajok, obedov...) podľa diét, kategórií a pobytov.
25. Odstránená bola chyba v prehľadoch Denný zoznam stravníkov (434 – Zoznam stravníkov na 1 deň) a Denný
sumár stravníkov (435 – Sumár stravníkov po dňoch), ktorá sa vyskytovala v prípade, ak nebol vek klientov
počítaný vzhľadov k aktuálnemu dňu.
26. V užívateľských tlačových zostavách možno do zmlúv o poskytovaní sociálnej služby zaradiť novú položku
Počet jedál. Naďalej je k dispozícii aj položka Odoberané jedlá, v ktorej je zoznam odoberaných jedál
vymenovaný.
27. Pri výpočte úhrady sa v ojedinelých prípadoch mohlo stať, že nebola vypočítaná úhrada príbuznému, ktorý
doplácal do plnej úhrady klienta. Problém bol odstránený.
28. Upravené bolo zobrazenie plochy prepočítanej na 1 lôžko v číselníku miestností.
29. Odstránená bola chyba v inicializácii vyskytujúca sa pri výmaze všetkých údajov.

Novinky SAZA vo verzii 1.5.0
1. Do agendy testy, boli doplnené:
- Index telesnej hmotnosti (BMI – Body Mass Index) – jednoduchý spôsob stanovenia miery obezity či
podvýživy na základe telesnej hmotnosti a výšky. Vypočíta sa ako telesná hmotnosť v kilogramoch delená
druhou mocninou telesnej výšky v metroch (BMI = kg / m2).
- Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (GCS – Glasgow Coma Scale) – posudzuje stav vedomia na
základe dosiahnutého stupňa odpovede (reakcie) na 3 podnety. Posudzuje sa otvorenie očí, hlasový a
motorický prejav.
Uvedené testy sú pridané aj medzi číselníky a v prípade potreby ich možno čiastočne upraviť a to aj vrátane
slovného hodnotenia.
2. Doplnené bolo číslovanie aktivít a činností vo funkčnom geriatrickom indexe.
3. Zväčšený bol rozsah položiek v prehľade Počty obyvateľov po dňoch (Denný záznam o počte obyvateľov
a stravovaných osôb).
4. Odstránená bola chyba pri ukončení pobytu.

Novinky SAZA vo verzii 1.4.0 a 1.4.1
1. Doplnený bol Export stravníkov pre program Kuchyňa (samostatná voľba v menu Klienti). Exportované údaje
sú podobné ako v tlačovej zostave Stravníci za 1 deň. Exportujú sa vždy všetci klienti, ktorí majú na daný deň
v tabuľke služieb uvedené stravovanie a to bez ohľadu na akýkoľvek filter. Klienti, ktorí sú v daný deň
neprítomní, sú vyexportovaní bez odobraných jedál, príp. s tými jedlami, ktoré v deň príchodu či odchodu
odobrali. Zoznam exportovaných klientov a jedál nemožno počas samotného exportu modifikovať. Názov
exportovaného súboru je STRAV_RRRRMMDD.DBF, kde RRRRMMDD znamená príslušný rok, mesiac a deň.
Exportované údaje môžu byť spracované v novej verzii nášho stravovacieho programu Kuchyňa.
2. V základných údajoch klientov bola doplnená možnosť evidovať a zobrazovať fotografie klientov.
3. Medzi zdravotné číselníky bol doplnený číselník lekárskych odborností (dodáva sa predplnený).
4. Do číselníka lekárov bol doplnený názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) a miesto (pracovisko).
Zároveň bol typ lekára nahradený odbornosťou (vyberá sa z vyššie uvedeného číselníka). Ak má 1 lekár viac
odborností, musí byť v číselníku lekárov zadaný viac krát.
5. V zdravotných údajoch bola pozmenená a rozšírená evidencia lekárov a nálezov. Zatiaľ čo v starších verziách
programu mohol mať klient v agende zdravotné informácie evidovaných maximálne 3 lekárov, v novej verzii je
možné klientovi na stránke Lekári a nálezy priradiť ľubovoľné množstvo lekárov z číselníka. U každého lekára
možno zadať od kedy a do kedy bol (resp. je) uňho klient v evidencii, dátum a čas posledného vyšetrenia
i najbližšej kontroly, ako aj nálezy a výsledky vyšetrení. Tie možno v prípade potreby evidovať a prezerať aj
ako elektronické dokumenty, t.j. PDF súbory, obrázky a pod. Na termíny nasledujúcich kontrol sa dajú nastaviť
pripomienky.
6. Doplnená bola možnosť nastavovať prístupové práva pre jednotlivé stránky na formulári zdravotné údaje.
7. Doplnená bola nová agenda Nákupy (umiestnená na poslednej strane formulára Úhrady), ktorá umožňuje
evidovať nákupy a platby klientov bez nutnosti používať účtovné pohyby a kontá peňažných depozitov.
Vytlačiť z nej možno prehľad nákupov po klientoch podrobne i sumárne, ako aj nákupy po dodávateľoch (resp.
typoch nákupov) opäť podrobne i sumárne.
8. Opravená chyba vo výpočte úhrad, ktorá sa vyskytovala v špeciálnom prípade ak mal klient nízky príjem
nepostačujúci na zaplatenie plnej úhrady a súčasne mal nadštandardnú službu (ktorej úhrada bola rátaná bez
ohľadu na príjem a majetok) a zákonom stanovený zostatok príjmu nepostačoval na zaplatenie tejto
nadštandardnej služby.
9. Do výpočtových listov pre nadštandardné služby mohli byť omylom zahrnuté aj jednorazové štandardné
služby. Problém bol odstránený.

10. Na stránke inštalačných konfiguračných parametrov sa okrem práve spracovávaného obdobia zobrazuje aj
rozsah všetkých období, pre ktoré sú v programe evidované údaje (počiatočné – maximálne obdobie).
11. Na monitoroch, ktoré majú malú výšku, možno zapnúť nový užívateľský konfiguračný parameter Zobraziť
tabuľky maximalizované, ktorý v prípade, ak by na formulári malo byť vidieť menej ako 5 riadkov z tabuľky,
automaticky zväčší tabuľku na celú plochu formulára. Detail jedného záznamu vtedy nie je štandardne vidieť –
zobrazí sa až pri pridávaní, oprave či kopírovaní.
12. Pre zrýchlenie zadávania údajov o novom klientovi sa v agende osobné údaje automaticky predplní štátna
príslušnosť „SR“ a národnosť „slovenská“. Údaje možno v prípade potreby následne zmeniť.
13. Upravené bolo zobrazovanie spôsobu zaokrúhľovania vo všetkých agendách.
14. Odstránené bolo chybové hlásenie, ktoré sa zobrazovalo pri zrušení VK (napr. vydaní dedičom) a súčasnom
uzavretí osobnej karty klienta.
15. Pri nahrávaní účtovných pohybov je možné bezprostredne meniť zoznam zobrazených KPD resp. VK, a to bez
potreby zmeny globálneho filtra. Roztváracie zoznamy v záhlaví výberového formulára sú vtedy prístupné,
takže aj v prípade, ak je globálny filter nastavený len na zobrazenie aktívnych klientov, možno ich prepnúť,
zobraziť a vybrať napr. neaktívnych klientov a tak im zadať účtovný pohyb.
16. V prípade ak pri hromadnom pridávaní KPD resp. VK do účtovného pohybu bol zadaný doklad alebo popis,
ale užívateľ neprešiel na ďalšiu položku (t.j. nestlačil Enter a tak nepotvrdil položku) a len stlačil tlačidlo pre
uloženie údajov, tak sa položka neuložila. Problém bol odstránený.
17. Opravená bola chyba pri výbere klienta so zoznamu v prípade, ak bola tabuľka na podkladovom formulári
prázdna a ak boli v evidencii nevybavené žiadosti o prijatie.
18. V agende Výbava neboli za určitých podmienok vidieť nahrané údaje. Problém bol odstránený.
19. Spôsob výberu klientov v tlačových zostavách bol zjednotený s výberom klientov v jednotlivých agendách. Na
formulári pre výber tlačovej zostavy sa teda už nezobrazuje sada roztváracích zoznamov pre stav osobnej
karty, kategóriu, pobyt atď., ale len jednoduchý prepínač nazvaný Klienti, ktorý má iba 2 voľby: Všetci a Výber.
Po potvrdení voľby Výber sa zobrazí štandardný výberový formulár (podobný ako napr. v globálnom filtri),
ktorého základom je tabuľka so všetkými podstatnými identifikačnými údajmi tých klientov, ktorí vyhovujú
globálnemu filtru. Nastavenie filtra sa zobrazuje nad tabuľkou a možno ho ľubovoľne meniť (t.j. zoznam
klientov rozšíriť i zúžiť). Súčasne možno na ľavej strane tabuľky individuálne vybrať klientov, ktorých údaje
majú byť vytlačené. Výber platí len pre príslušnú tlačovú zostavu a po presunutí na inú zostavu (alebo po
ukončení tlačového formulára) automaticky zaniká.
Možnosť výberu klientov je možná len v prípade, ak je program v režime „Všetci“. V režime „1“ (kedy sa vo
všetkých agendách zobrazujú len údaje jedného klienta), je prepínač neprístupný a namiesto volieb Všetci
a Výber sa v ňom zobrazuje text Jeden (a vytlačia sa len údaje daného klienta).
20. Doplnená bola možnosť kopírovať užívateľské tlačové zostavy (napr. zo vzoru zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby možno vytvoriť kópiu a prerobiť si ju tak, aby vyhovovala príslušnému zariadeniu či konkrétnej skupine
klientov).
21. V prípade, ak bol zapnutý konfiguračný parameter Zobrazovať číslo tlačovej zostavy pri tlači, tak sa niektoré
priamo tlačené zostavy (t.j. tie, ktoré neboli tlačené z formulára pre výber tlačovej zostavy, napr. Výsledky
kontroly údajov) nepodarilo vytlačiť. Problém bol odstránený.
22. Výkaz stravovaných osôb (t.j. Počty stravníkov po dňoch) bol upravený tak, aby v prípade, ak klient počas
neprítomnosti odobral nejaké jedlá (napr. raňajky v deň odchodu, či večeru v deň príchodu) bolo v príslušný
deň zobrazené aj písmeno určujúce druh neprítomnosti aj znak * signalizujúci, že klient odoberal stravu
(aspoň jedno jedlo).
23. Opravené bolo zobrazenie prehľadov Rekapitulácia pohybov KPD (616), Rekapitulácia výdavkov KPD (635),
Rekapitulácia pohybov VK, bankových účtov (617).
24. Opravená bola chyba prehľadov Narodeniny a meniny, Končiaca platnosť OP a pasov, Končiace umiestnenie
a prechodný pobyt vyskytujúca sa v prípade, ak boli zostavy tlačené nad formulárom Pripomienky.
25. Zmenený bol filter stav karty v tlačových zostavách inventúrne stavy na KPD a VK.
26. Prehľad jubileá sa tlačí len pre aktívnych klientov (bez nutnosti použiť pre to filter).

27. Do tlačovej zostavy Denný zoznam stravníkov boli doplnené odobrané jedlá klientov, ktorí počas
neprítomnosti poberali nejakú stravu (napr. v deň odchodu mali ešte raňajky, príp. v deň príchodu dostali
večeru a pod.).

Novinky SAZA vo verzii 1.3.3
1. Zmena formulára pre výber klientov. Zatiaľ čo doteraz na výber klienta s ktorým sa má pracovať slúžil
zoznam, v ktorom sa dalo vyhľadávať len podľa priezviska, v novej verzii sa zobrazuje tabuľka, v ktorej je
možné vyhľadávať podľa ktoréhokoľvek stĺpca (napr. podľa rodného čísla). Štandardne sú v tabuľke zobrazení
všetci klienti, ktorí vyhovujú globálnemu filtru (jeho nastavenie sa zobrazuje nad tabuľkou), ale záznamy
možno ďalej ľubovoľne filtrovať či usporiadať. Pre výber konkrétneho klienta slúžia klávesy Enter alebo
Ctrl+Enter, príp. dvojklik myši – tak ako to bolo aj v pôvodnom zozname. Keďže Enter vyberá klienta, nemožno
ho použiť na pohyb po tabuľke (čo je bežné v iných formulároch) – k tomu slúži tabelátor alebo šípky.
2. Súčasne bol umožnený individuálny výber skupiny klientov, k čomu slúži prepínač na spodku vyššie
uvedeného formulára. Po jeho zapnutí sa v ľavej časti tabuľky zobrazí stĺpec „Výber“, umožňujúci zaškrtnúť
(vybrať) ľubovoľných klientov. Vybraní klienti sú odpamätaní a vo všetkých agendách sa budú zobrazovať len
ich údaje. Prepínač „Všetci >> 1“ resp. „1 >> Všetci“ vtedy slúži na prepínanie zobrazenia skupiny a jedného
klienta. Zobrazovanie skupiny klientov sa zruší buď vybraním všetkých klientov v tabuľke alebo naopak
zrušením celého výberu (k čomu slúžia tlačidlá vedľa prepínača pre individuálny výber) a následným
potvrdením „OK“. Pri ukončení práce s programom skupina zaniká – pri opätovnom prihlásení do programu sa
zobrazia všetci klienti.
3. Zjednodušený bol spôsob nastavovania globálneho filtra. Slúži k tomu rovnaký formulár ako pre výber
klientov, ktorý sa zobrazí po súčasnom stlačení klávesov Ctrl+F5 (alebo po stlačení klávesu Ctrl a kliknutí na
tlačidlo s lievikom v paneli funkcií). V hornej časti formulára umiestnené roztváracie zoznamy – stav karty,
kategória, pobyt, odkázanosť, pohlavie, skupina, kľúčový pracovník a obdobie – sú vtedy aktívne a umožňujú
jednoduchým výberom z ponuky nastaviť požadované filtračné podmienky. Zoznam Obdobie je špeciálny tým,
že v ňom možno vybrať položku (Interval od-do), kedy sa zobrazí aj druhý zoznam pre výber obdobia, čím je
umožnené vyfiltrovať ľubovoľný časový úsek (od jedného mesiaca – po druhý mesiac). Tabuľka s klientmi
zobrazená v strednej časti formulára v tomto prípade neplní funkciu výberu jedného klienta či skupiny, ale len
zobrazuje, ktorých klientov sa globálny filter týka. V spodnej časti formulára sú tlačidlá: Zruš filter – vymaže
filtračné podmienky a zobrazí všetkých klientov či žiadateľov, Štandardný filter – nastaví obvyklý globálny
filter, t.j. aktívnych klientov a aktuálny mesiac, OK – zatvorí formulár a aktivuje globálny filter, Únik – zatvorí
filtračný formulár bez nastavenia globálneho filtra. Globálny filter je platný pre všetky agendy (a to aj po
ukončení a opätovnom spustení programu tým istým užívateľom). Pôvodný filtračný formulár, ktorý bol
k dispozícii doteraz, je naďalej dostupný na stlačenie samotného klávesu F5 alebo kliknutím na tlačidlo
s lievikom (t.j. bez súčasného stlačenia Ctrl), ale nastaviť cezeň možno len lokálny filter (platný len pre 1
konkrétnu tabuľku).
4. V účtovných pohyboch bol zmenený spôsob zadávania KPD ako aj VK a BÚ. Opäť k tomu slúži vyššie uvedený
formulár, v ktorom sa ale okrem klientov zobrazujú aj ich KPD resp. vkladné knižky a bankové účty. Podobne
ako pri výbere klienta, aj tu možno príslušné KPD či účet vybrať nielen podľa priezviska ale napr. aj podľa čísla
KPD či VK. Taktiež možno pomocou prepínača „Hromadný výber KPD“ alebo „Hromadný výber VK a BÚ“
zobraziť v tabuľke stĺpec „Výber“ a následne zaškrtnúť, ktoré účty majú byť hromadne pridané do účtovného
pohybu. Rozdiel je len v tom, že v hornej časti formulára umiestnené roztváracie zoznamy sú teraz prístupné
a slúžia pre okamžité prefiltrovanie tabuľky (v tomto prípade sa ale pomocou nich nenastavuje globálny filter,
ale len lokálny – t.j. používajú sa len pre výber hromadne pridávaných účtov). Okrem toho sa tu namiesto
položky pre výber obdobia nachádza možnosť vyfiltrovať KPD (všetky / trvalé / prechodné) resp. VK a BÚ
(všetky / VK / BÚ).

5. V základných údajoch klientov pribudol prehľad Zoznam aktívnych klientov, ktorý umožňuje vytlačiť klientov,
ktorí boli v zariadení v zadanom období. Zoznam obsahuje mená a dátumy narodenia klientov, ich bydlisko,
dátum nástupu a prípadný dátum ukončenia pobytu.
6. V agende sociálne údaje bola doplnená možnosť vytlačiť prázdne tlačivo adaptačného listu.
7. Vo výpočtových listoch pre priemerný počet dní s rekapituláciou bol doplnený riadok „nedoplatok“, ktorý
vypadol z časti rekapitulácia.
8. Opravená chyba pri výpočte úhrad klientovi s ukončeným pobytom, kedy program nerešpektoval nastavenie
položky „Nulovať zostatok príjmu v ZSS“ v evidencii ukončených pobytov a zostatok príjmu vždy vypočítal.
9. Opravená drobná chyba v súčtovom riadku v prehľade „Podklady pre účtovníctvo 2“ (zostava 568).
10. V prípade sieťovej prevádzky programu SAZA je umožnené stiahnutie novej verzie programu z ktoréhokoľvek
počítača, ale jej inštalácia sa ponúka len z hlavného (t.j. z toho, na ktorom bola nainštalovaná pôvodná verzia
programu).

Novinky SAZA vo verzii 1.3.2
1. Pri výpočte úhrad pre zmluvy a výpočtové listy boli zohľadnené aj všetky jednorazové služby, ktoré majú
v číselníku nastavené „Zaradiť službu do zmluvy a výpočtového listu“, pričom nezáleží kedy v mesiaci boli
poskytované. T.j. dátumy jednorazových služieb v agende Služby nemusia zodpovedať dátumu v položke
„Údaje o klientoch, poskytovaných službách, o platiteľoch úhrad a ich príjmoch použiť z : ...“ na formulári
výpočtu úhrad (ktorá je obvykle nastavená na posledný deň v mesiaci).
2. Upravený bol výpočet vratiek pre klientov, ktorí v spracovávanom mesiaci ukončili pobyt (pre tie služby,
u ktorých bola úhrada rátaná za priemerný počet dní v mesiaci).
3. Pri zobrazení vratiek po službách a neprítomnostiach sa v prípade vratky za ukončenie pobytu zobrazuje
začiatok neprítomnosti v závislosti od toho, či bola za deň ukončenia pobytu počítaná úhrada. Ak nebola,
zobrazí sa ako začiatok neprítomnosti dátum ukončenia pobytu. Ak bola, zobrazí sa nasledujúci deň po
dátume ukončenia pobytu. Taktiež sa automaticky prepočíta počet dní neprítomnosti.
4. Upravené bolo zobrazenie voľných dní a sviatkov v agende Pripomienky.
5. V prípade, ak je potrebné zmeniť cenu poskytovanej služby v priebehu mesiaca (t.j. nie k prvému), stačí
v číselníku služieb ukončiť platnosť služby k danému dňu a pridať novú službu od nasledujúceho dňa. Ak bude
pridávaná služba rovnako nazvaná, preberie sa do nej väčšina údajov z predchádzajúcej služby, takže stačí len
cenu (prípadne ďalšie údaje) opraviť. Samotný program vtedy rovnako skráti platnosť pôvodnej služby aj u
všetkých klientov a následne umožní automaticky im pridať novú službu s novou cenou.
6. Pre lepšiu identifikáciu tlačových zostavách bola doplnená možnosť vytlačiť aj číslo zostavy v ich záhlaví (na
pravej strane nad číslom strany). Číslo zostavy sa tlačí len v prípade, ak je zapnutý konfiguračný parameter
„Zobrazovať číslo tlačovej zostavy pri tlači“, nachádzajúci sa na stránke „Technické“ konfiguračné parametre.

Novinky SAZA vo verzii 1.3.1
1. V prípade, ak je na obrazovke viacero formulárov, tak pre vyššiu prehľadnosť majú neaktívne formuláre inú
farbu pozadia ako aktívny formulár.
2. Podstatne zrýchlené bolo Zálohovanie a Obnova údajov (ale priebeh zálohovania a obnovy, t.j. „teplomer“ sa
nezobrazuje).
3. Doplnené chýbajúce zobrazenie názvu kategórie pri novoprijatých klientoch v agende Zaradenie.
4. V sociálnych údajoch v agende Osobný profil bolo doplnené tlačidlo Výmaz v paneli funkcií, ktoré umožňuje
vymazať celý osobný profil klienta, t.j. všetky anamnestické otázky a odpovede. Ak užívateľ po kliknutí na
tlačidlo zvolí, že nechce vymazať celý osobný profil, zobrazí sa druhá možnosť – vymazať len nezodpovedané
otázky z aktuálneho osobného profilu. V prípade, ak bol osobný profil (alebo jeho časť) zisťovaný viac krát
a/alebo ak sú anamnestické otázky evidované v rôznej dobe, vymazávajú sa len záznamy, ktoré majú rovnaký
dátum, ako je dátum aktuálneho osobného profilu.

5. V individuálnych plánoch možno realizačný tím a hodnotiaceho pracovníka vybrať zo zoznamu (z číselníka
pracovníkov), ktorý sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myšky na príslušnej položke. Zaškrtnúť a pridať
možno naraz aj viacerých pracovníkov. Pravé tlačidlo reaguje len ak sa pridáva nový záznam, alebo ak sa
aktuálny záznam opravuje.
6. Rozdelenie zostatku príjmu, t.j. podiel vyplácaný do rúk, zostávajúci na KPD a prevádzaný na VK, možno po
výpočte dodatočne zmeniť priamo v evidencii vypočítaných úhrad. Ich súčet ale musí byť rovnaký, ako bol
pred zmenou, t.j. spolu s prípadným zostatkom mimo ZSS musia dávať pôvodný Skutočný zostatok príjmu.
7. V agendách Úhrady a Vratky bolo doplnené špeciálne tlačidlo Výmaz úhrad resp. Výmaz vratiek (umiestnené
vo funkčnom paneli, v hornej časti obrazovky), ktoré umožňuje hromadne vymazať všetky zobrazené údaje
z aktuálneho obdobia.
8. Oprava a vymazávanie údajov v číselníkoch príjmov, služieb, miestností, životných miním, zostatkov príjmov
a v číselníku neprítomností sú blokované, ak sú údaje z príslušného záznamu použité pri výpočte úhrad alebo
vratiek.
9. Pri pridávaní a oprave údajov v tabuľkách platiteľov úhrad, príjmov, služieb a v tabuľke neprítomností
program upozorňuje na potrebu prepočítania úhrad či vratiek, ak už boli klientovi v spracovávanom mesiaci
vypočítané. Vymazávanie údajov je s výnimkou tabuľky príjmov v tomto prípade zablokované.
10. Pri oprave percenta úhrady v číselníku úhrad pri neprítomnosti program upozorňuje na potrebu prepočítania
vratiek v prípade, ak už bola niektorému klientovi za danú službu a neprítomnosť vypočítaná vratka.
11. V prípade, ak pri ukončení pobytu klienta užívateľ omylom uzavrel jeho osobnú kartu (stav UZAV) a potrebuje
mu ešte doplniť údaje (obvykle zabudol zadať neprítomnosť a vypočítať vratku), možno ju vrátiť späť do stavu
neaktívna (NEAKT), t.j. klient bude mať naďalej ukončený pobyt, ale jeho údaje bude možné v obmedzenej
miere meniť. Akciu je možné spustiť tlačidlom Otvoriť na paneli funkcií v hornej časti obrazovky. Nie je
povolená v opravnom režime a v prípade, ak už bola po ukončení pobytu a uzavretí osobnej karty vykonaná
mesačná uzávierka.
12. Sprísnená bola kontrola zadávania dátumov neprítomnosti a ukončenia pobytu klienta v ZSS.
13. V agende Pripomienky bola doplnená tlač zostáv Jubileá, Meniny, Narodeniny a meniny, Končiaca platnosť
občianskych preukazov a pasov, Končiace umiestnenie a prechodný pobyt. Všetky zostavy sú štandardne
spracované k dátumu, ktorý je vybraný v kalendári (v ľavej hornej časti pripomienkovača), ale obdobie možno
ľubovoľne zmeniť.
14. Vo viacerých tlačových zostavách bol zamenený rýchly filter „stav osobnej karty“ za „pohlavie“.
15. Spracovanie podkladov pre výpočtový list bolo upravené tak, aby výber služieb rešpektoval zadaný dátum, ku
ktorému má byť zostavený (t.j. nielen posledného v mesiaci). Taktiež zobrazenie kategórie a pobytu klienta
korešponduje s vyššie uvedeným dátumom.
16. Úprava zostavy Súhrn štatistických ukazovateľov:
a. Spracovanie je zrušené, ak nie sú v spracovávanej kategórii žiadni klienti.
b. Odstránená chyba pri spracovaní klientov u ktorých je služba poskytovaná len v pracovné dni.
c. Program upozorňuje na neúplnú štatistiku ak nie je uvedená kapacita (plánovaný počet miest) v
číselníku kategórií.
17. Opravené bolo nesprávne zobrazovanie čiastočných úhrad v zostave 541 Plné úhrady.
18. Odstránená chyba pri výmaze úhrady, skutočnej úhrady a vratky v opravnom režime.

Novinky SAZA vo verzii 1.3.0
1. Prepracovaný bol spôsob čítania údajov z databázy, ktorý umožňuje podstatné zrýchlenie spúšťania
formulárov. Výrazný je hlavne v prípade, ak tabuľky obsahujú veľké množstvá údajov, a ak je globálny filter
nastavený tak, aby zobrazoval len údaje z jedného (zvyčajne aktuálneho) mesiaca.
2. Tabuľky zobrazené na formulároch majú v spodnej časti doplnené poradové číslo záznamu / celkový počet
zobrazených záznamov.

3. Po presunutí myši na tlačidlo pre výber klienta alebo po kliknutí na identifikačný pruh v hornej časti obrazovky
sa zobrazí samostatné okno, v ktorom sú všetky identifikačné údaje klienta či žiadateľa.
4. Doplnená bola chýbajúca skratka priezviska a mena príbuzných vo všetkých agendách a ponukách.
5. Pri nahrávaní osobných údajov žiadateľov sa vyžadujú zadať len položky miesto bydliska a ulica, číslo. Ostatné
položky boli zmenené na nepovinné. Pri zadávaní zaradenia žiadateľov boli všetky položky zmenené na
nepovinné (avšak pri zadávaní tých istých údajov klientom, treba naďalej povinne uviesť kategóriu, pobyt aj
odkázanosť).
6. Umožnené bolo zaevidovať klienta, ktorý nemá žiadosť, ale medzi žiadateľmi zaradenými do poradovníka má
menovca s rovnakým priezviskom.
7. Základné údaje klienta boli doplnené o položku oslovenie – t.j. spôsob oslovovania, ktorý požaduje klient.
8. Zoradenie číselníkov v hlavnom menu bolo prispôsobené poradiu tlačidiel v aplikačnom paneli.
9. Medzi základné číselníky bol doplnený číselník pracovníkov, ktorý je vhodné naplniť aspoň zoznamom
všetkých kľúčových pracovníkov v danom ZSS.
10. Do tabuľky zaradenie bola doplnená možnosť priradiť každému klientovi kľúčového pracovníka a skupinu.
Kľúčový pracovník má klienta na starosti, tvorí, realizuje a hodnotí s ním individuálny plán. Vyberá sa z
číselníka pracovníkov. Skupiny možno použiť napr. pri rozdelení klientov medzi viacerých sociálnych
pracovníkov, z ktorých má každý na starosti len určitý okruh klientov. Označenie skupiny môže obsahovať 5
ľubovoľných znakov, či už len poradové číslo skupiny alebo napr. číslo poschodia v zariadení, ale aj text, napr.
skratku mena pracovníka a pod. Ak už niektorí klienti majú skupinu zadanú, u ďalších klientov ju stačí vybrať
z ponuky. Keďže obe položky boli pridané do globálneho filtra, dá sa nastaviť, aby sa každému užívateľovi
programu zobrazovali len klienti zaradení do určitej skupiny alebo patriaci danému kľúčovému pracovníkovi.
11. Do agendy sociálne údaje bola doplnená možnosť vytvárať a evidovať osobný profil klientov. Využíva sa
k tomu nový číselník anamnestických otázok (zaradený medzi osobné a sociálne číselníky), ktorý je zostavený
na základe údajov z rôznych ZSS. Tie možno ľubovoľne upravovať, vymazávať, pridávať, meniť im poradie, či
zaradenie do skupín. Taktiež možno osobitne označiť tie otázky, ktoré sú štandardné, t.j. kladené väčšine
klientov. Odpovede na viaceré otázky sú automaticky prevzaté z iných agend programu, pričom ich možno
ešte následne upravovať a dopĺňať (zmeny sa naspäť do pôvodných agend už nezapisujú). Osobný profil
klienta sa dá z odstupom času zostaviť znova, prípadne len zopakovať časť otázok alebo ho doplniť o nové
otázky a odpovede. V prípade potreby možno vytvoriť aj úplne vlastný súbor otázok.
12. Agenda sociálne údaje bola rozšírená aj o možnosť tvorby individuálnych plánov. Evidovať možno osobné
a odborné ciele klienta, plán (t.j. realizačný tím, miesto realizácie, termíny a časové rozvrhy, metódy práce,
pomôcky a iné zabezpečenie), jeho postupnú realizáciu a priebežné či celkové hodnotenie.
13. Doplnená bola samostatná agenda testy, ktorá umožňuje evidenciu výsledkov ošetrovateľských testov. Tie
môžu slúžiť aj ako podklad pre osobné profily klientov a individuálne plány. Z evidencie možno vytlačiť či už
vyplnené testy konkrétnych klientov alebo aj čisté tlačivá testov:
- MMSE – Folsteinov test kognitívnych funkcií (Mini Mental State Examination)
- Barthelovej test základných denných aktivít (Barthel index of ADLs)
- IADL – Test inštrumentálnych denných činností (Instrumental aktivity daily living)
- Katzov index nezávislosti
- Test ošetrovateľskej záťaže (podľa Svanborga, modifikovaný Staňkovou)
- Test rizika pádu (podľa Poledníkovej)
- Modifikovaná Nortonovej stupnica pre posúdenie rizika vzniku dekubitov
- Funkčný geriatrický index (FGI podľa Prof. MUDr. Topinkovej a kol.)
Uvedené testy sú doplnené aj medzi číselníky a vzhľadom k tomu, že v publikáciách i na internete sa dajú
nájsť v rôznych variantoch, tak ich možno v prípade potreby čiastočne upraviť. Otázky (aktivity) ani odpovede
(hodnotenia) nie je možné pridávať ani vymazávať, ale dá sa zmeniť ich text, poradie, bodovanie i celkové
hodnotenie testov. Pre zmenu znenia a rozsahu skóre slúži samostatné tlačidlo hodnotenie umiestnené na
funkčnom paneli. V prípade, ak sa má ako doplnok alebo náhrada slovného hodnotenia zobrazovať počet
percent, treba zadať v číselníku do položky hodnotenie znaky #%.

14. Číselník miestností bol preradený z formulára „Základné číselníky“ na formulár „Služby, neprítomnosti“.
(Vzhľadom k tomu, že miestnosti priamo súvisia s úhradou za ubytovanie, t.j. s číselníkom služieb).
15. Na žiadosť užívateľov bolo číslovanie tlačových zostáv v SAZA zmenené tak, aby korešpondovalo s prehľadmi
v starom programe SAGA.
16. Pri tlači výpočtového listu možno zvoliť variant, v ktorom sú vybrané (vyfiltrované) len plné úhrady (t.j.
príjmy, čiastočné úhrady a zostatky príjmov sa netlačia).
17. V agende neprítomnosť bola doplnená tlačová zostava Denný zoznam odhlásených stravníkov.
18. Z tlačovej zostavy Vratky – rozpis po skupinách služieb boli vylúčení klienti, ktorí nemajú vratky.
19. Inicializácia bola doplnená o možnosť hromadne vymazať z číselníka účtovných pohybov nepoužívané pohyby
týkajúce sa vybranej skupiny účtov t.j. klientov (KPD), vkladných knižiek a bankových účtov, pokladne,
depozitného účtu, obchodných partnerov alebo skladu. V prípade, ak bol niektorý z pohybov už použitý
v evidencii účtovných pohybov, tak je z vymazávania vynechaný.
20. Kontrola údajov. Test č. 10 – Kontrola neprítomností a jedál – bol rozšírený o kontrolu nesprávne zadaných
neprítomností (s ich automatickým výmazom). Kontrola účtov v teste 28 už neupozorňuje na klientov, ktorí
nemajú zrušené KPD s nulovým stavom, ale majú uzavretú osobnú kartu (tento stav mohol vzniknúť pri
prevode údajov zo SAGA).
21. Aby bolo možné spracovať mincovku pre akúkoľvek vyplatiteľnú finančnú čiastku, konfiguračné parametre
boli upravené tak, aby sa najnižší nominál 0.01 Eur nedal vypnúť.
22. Ak je zapnutý konfiguračný parameter Rozdiel v zaokrúhlení vratiek zohľadniť u posledného platiteľa a ak je
posledným platiteľom príbuzný, ktorého vratka sa má pripočítať klientovi, tak sa aj rozdiel v zaokrúhlení
pripočíta klientovi.
23. Upravený bol prevod údajov z programu SAGA – KPD s nulovým stavom, ktorých klienti už majú uzavretú
osobnú kartu (t.j. v stave UZAV) sa automaticky označia ako zrušené.
24. Odstránená občasná chyba pri zobrazení tlačovej zostavy Súhrn štatistických ukazovateľov.

Novinky SAZA vo verzii 1.2.1
1. Doplnená bola možnosť hromadnej tlače výdavkových pokladničných dokladov so zostatkom príjmu a / alebo
vratkou. Zostavy sa nachádzajú v skupine zostáv Výplatnice a výdavkové pokladničné doklady a možno ich
vytlačiť nad formulármi Úhrady a Vratky.
2. Vo všetkých príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch bola doplnená možnosť tlačiť mená
pracovníkov Vyhotovil a Schválil. Zadávajú sa na obrazovke tlačového formulára (nad tlačidlom Náhľad).
Naposledy zadané mená program odpamätáva pre každého užívateľa osobitne (t.j. každý užívateľ môže mať
zadané iné mená) a pri ďalších tlačiach ich automaticky zobrazí, pričom ich možno kedykoľvek zmeniť.
3. V tlačových zostavách Pohyby na účtoch (KPD obyvateľa, Vkladné knižky a bankové účty, Pokladňa...)
a Rekapitulácia pohybov KPD, Rekapitulácia výdavkov KPD, Rekapitulácia pohybov VK a bankových účtov bola
doplnená možnosť vytlačiť funkcie a mená osôb, ktorí sa majú na zostavu podpísať, ako aj bodky pre podpis.
Údaje sa zadávajú na obrazovke tlačového formulára (nad tlačidlom Náhľad) do položiek Podpis 1 a Podpis 2,
napr. Pokladník Meno1: ................, Riaditeľ Meno2: .................. Podobne ako v predchádzajúcom prípade aj
tu program odpamätáva do užívateľských nastavení naposledy zadané údaje (každý užívateľ môže mať iné) a
pri ďalšej tlači ich automaticky zobrazí, pričom ich možno zmeniť. Položky sa štandardne tlačia na konci
tlačovej zostavy, avšak ak je nastavené stránkovanie po každom účte (t.j. každý účet je na novej strane), tak sa
tlačia na konci strany.
4. V údržbe databázy – v časti Výmaz užívateľských nastavení – bola doplnená možnosť hromadne vymazať
všetky Voliteľné texty v prehľadoch, t.j. mená a podpisy vo vyššie uvedených tlačových zostavách pohybov na
účtoch a pokladničných dokladoch.
5. V účtovných pohyboch bola doplnená možnosť importu nákupu liekov zo súboru vyexportovaného lekárňou v
systéme NR SYS. Spúšťa sa tlačidlom „Import“ v paneli funkcií, ktoré je prístupné pri nákupe, t.j. pri výdaji
z KPD (na strane Má dať) alebo z VK a BÚ (na strane Dal). Po kliknutí na tlačidlo program umožní vybrať

importovaný súbor, skontroluje jeho štruktúru, správnosť údajov, zobrazí protokol o prípadných nekorektných
záznamoch vyradených z importu ako aj zoznam pridávaných údajov a následne ich zapíše do evidencie.
Ďalšie druhy importov budú dopĺňané podľa požiadaviek užívateľov.
6. Pri pridávaní nového užívateľa program umožňuje nastaviť mu rovnaké užívateľské konfiguračné parametre,
ako má práve prihlásený užívateľ.
7. Odstránená bola chyba pri nahrávaní hromadných účtovných pohybov počas opravného režimu.

Novinky SAZA vo verzii 1.2.0
1. Doplnená bola agenda „Pripomienky“, ktorá umožňuje nastaviť ľubovoľné upozornenia na blížiace sa termíny
rôznych udalostí a úloh. Aktuálne pripomienky možno automaticky zobraziť pri štarte programu alebo
kedykoľvek manuálne spustiť príslušnú tlačovú zostavu.
2. Z dôvodu zvýšenia komfortu užívateľov bola v užívateľských konfiguračných parametroch zriadená
samostatná časť „Pri štarte programu“, ktorá umožňuje pre každého užívateľa osobitne nastaviť, čo sa má
vykonať po jeho prihlásení do programu, resp. do konkrétnej databázy:
- Skontrolovať novú verziu programu na internete.
- Spustiť kontrolu údajov.
- Upozorniť na nevybavené pripomienky (nový parameter, umožňujúci zobraziť aktuálne upozornenia z
agendy Pripomienky).
- Upozorniť na blížiace sa narodeniny a meniny.
- Upozorniť na končiacu platnosť OP a pasov.
- Upozorniť na končiaci prechodný pobyt v ZSS.
- Automaticky spustiť ľubovoľnú akciu alebo formulár z menu.
3. Odstránený problém pri zostavovaní podkladov pre zmluvy a výpočtové listy nesvojprávnych klientov.

Novinky SAZA vo verzii 1.1.3
1. Odstránená chyba v prehľadoch príjmov, úhrad, vratiek a zostatkov (PUVZ), ktorá v prípade ukončenia pobytu
klienta spôsobila zobrazenie vratky nielen za požadovaný ale aj za predchádzajúci mesiac (samotný výpočet
vratiek bol správny, jednalo sa len o chybu zobrazenia).
2. Do spracovania výplatných pások boli doplnené chýbajúce údaje o rozdelení zostatku príjmu.
3. Pri prevode údajov z programu SAGA boli z prevodu vyradené nekorektné údaje o vratkách, kedy užívateľ
v SAGA najskôr zadal neprítomnosť, vypočítal vratku a následne neprítomnosť vymazal.

Novinky SAZA vo verzii 1.1.2
1. Odstránená chyba pri vytváraní užívateľských zostáv na počítačoch so staršími verziami MS Word.

Novinky SAZA vo verzii 1.1.1
1. Po pridaní nového klienta / žiadateľa sa program automaticky prepne do režimu 1, aby mu bolo možné
okamžite pridávať ďalšie údaje.
2. Automatické doplnenie BIC v tabuľke platiteľov úhrad na základe zadaného IBAN alebo kódu banky.
3. Doplnená možnosť vytvárať vlastné užívateľské zostavy nad formulárom „Výpočet úhrad pre zmluvy
a výpočtové listy“. Zároveň bola do číselníka užívateľských zostáv doplnená vzorová Zmluva o poskytovaní
sociálnej služby, ktorej skopírovaním a úpravou možno vytvárať konkrétne zmluvy podľa vlastných potrieb.
4. Doplnená nová zostava Výpočtový list za maximálny počet dní (t.j. 31 dní pri celoročnom pobyte, resp. 23
pracovných dní pri týždennom a ambulantnom pobyte).

5. Doplnená nová zostava Obraty po účtovných pohyboch podrobne, v ktorej sú účtovné pohyby zoskupené
podľa označenia účtovného pohybu (z číselníka účtovných pohybov) a v každej skupine je vidieť detailné
informácie za každý pohyb.
6. Prehľady účtovných pohybov na KPD, VK, pokladni, atď. boli upravené na formát A4 na výšku a doplnená bola
možnosť zastránkovať / nestránkovať po každom účte.
7. V tlačových zostavách „Obraty po účtových pohyboch“ bola doplnená možnosť vybrať pre tlač ľubovoľný
rozsah dátumov (nielen celé mesiace).
8. Pred prevodom databázy do novej verzie programu je automaticky spustené zálohovanie údajov (ak sa mení
štruktúra databázy).
9. Opravená chyba pri kopírovaní účtovného pohybu.

Novinky SAZA vo verzii 1.1.0
1. Užívateľské zostavy – umožňujú vytvárať vlastné tlačové zostavy a dokumenty s využitím hromadnej
korešpondencie a ďalších nástrojov MS Word, v ktorých možno údaje zo SAZA spájať s ľubovoľným vlastným
textom.
2. Tlač príjmových pokladničných dokladov z evidencie skutočných úhrad.
3. V tlačových zostavách „Pohyby na účtoch“ (na KPD, VK atď.) bola doplnená možnosť vybrať pre tlač ľubovoľný
rozsah dátumov (nielen celé mesiace).
4. Tlač výdavkových pokladničných dokladov z evidencie vratiek.
5. V evidencii platiteľov úhrad bola doplnená položka „číslo mandátu“ pre inkasné príkazy.
6. V evidencii služieb bola doplnené položka „ďalšie informácie k zmluve“ umožňujúca samostatne zaznamenať
číslo dodatku k zmluve príp. číslo výpočtového listu a pod.
7. V inicializácii bola doplnená možnosť vymazať z evidencie všetky žiadosti (okrem tých, kde už žiadatelia
nastúpili do zariadenia).

