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1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ
Základní rozvržení obrazovky zůstává stejné. V levé části tedy opět najdete základní svislé menu (nazývané
též Hlavní nabídka), tentokrát na černém pozadí. Horní část obrazovky je věnována tlačítkům pro jednotlivé
funkce přehledů, v nové verzi ale najdete jiné rozložení funkcí, a to do funkčních skupin, tzv. Ribbonů.
Největší část obrazovky je opět rezervována pro přehled záznamů, tedy celních deklarací, organizací apod.
Tento přehled má nyní širší možnosti vyhledávání a konfigurovatelné pravé tlačítko myši.
Pro uživatele celních případů jsme připravili skript, který přednastaví levé svislé menu a pravé tlačítko myši
na míru celním deklarantům. Tento skript je součástí instalačního balíčku a všechny obrazovky Heliosu
v tomto návodu jsou pořízeny po aplikaci tohoto skriptu.

Tento dokument bude rozdělen na popis obsahu a možností Levého svislého menu, další kapitola bude
pojednávat o skupinách funkcí přehledu (ribbonech), třetí kapitola o Přehledu záznamů a pravém tlačítku
myši a poslední kapitola o nových funkcích a možnostech celních deklarací.
iNUVIO samozřejmě obsahuje mnohem více nový funkcí, možností a nastavení. Nechtěl jsem ale tento
stručný návod komplikovat a opravdu jsem ho zaměřil na nejpodstatnější informace pro celní deklaranty.
Kompletní představu o tom, co všechno iNUVIO umí, získáte na stránkách www.inuvio.cz.
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1.1 Levé svislé menu
Základní menu Heliosu 3.0 má oproti starší verzi jinou grafiku, je uživatelsky konfigurovatelné, umožňuje
fultextové vyhledávání podpoložek menu a obsahuje novou položku „Celní případy – příslušenství“.

1.1.1 Ovládání menu
V horní části menu vlevo najdete ikonku lupy. Umožní vám najít v celé struktuře menu hledanou funkci nebo
přehled, a to zadáním části jeho názvu nebo jeho systémového čísla. To přijde vhod v případě, kdy si menu
uživatelsky upravíte (viz dále) a nebudete v upraveném menu schopni najít nějakou funkci.
V pravém horním rohu je pak ikonka s šipkou, která umožní menu skrýt a vytvořit tak více místa pro přehled
celních deklarací nebo jiných záznamů. Opětovným kliknutím na ikonku s šipkou se menu opět zobrazí.
Kliknutím pravým tlačítkem myši do prostoru menu se zobrazí nabídka, v níž najdete mimo jiné položku
„Upravit hlavní nabídku“. Můžete si tak intuitivním nástrojem změnit pořadí položek menu, vytvořit si
vlastní položku menu a přesunout do ní podnabídky ostatních položek nebo naopak nepoužívané položky
menu skrýt. To můžete udělat pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele. Vhodným přizpůsobením
menu si tak můžete připravit podmínky pro každodenní efektivní práci s programem.
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1.1.2 Celní případy – příslušenství / Vyhledávání
Tato nová položka hlavního menu přináší nové možnosti ve vyhledávání údajů v celních deklaracích. Jde o
údaje, které nelze zobrazit v přehledu hlaviček nebo položek deklarací, tedy o Předložené a Předchozí
doklady nebo kontejnery.
Předchozí doklady
Zobrazí přehled všech čísel předchozích dokladů použitých ve všech typech deklarací. Pokud si pak
zafiltrujete například na konkrétní číslo ukončeného tranzitu, uvidíte, kde všude vystupuje jako předchozí
doklad. Uvidíte tedy všechny MRN dovozních deklarací, které zboží z ukončeného tranzitu propouštěly do
dovozu, ale třeba i vydané tranzity, které zboží tranzitovaly dále. Samozřejmě uvidíte i celní zařazení a
odpisové údaje. Podobně toto vyhledávání můžete použít pro hledání odpisů z ekonomických režimů, třeba
z celního skladu.
Předložené doklady
Zobrazí přehled všech čísel předložených dokladů použitých ve všech typech deklarací. Pokud si pak
zafiltrujete například na konkrétní číslo faktury uvidíte, kde všude vystupuje jako předložený doklad.
Podobně můžete hledat čísla nejrůznějších licencí a povolení, prostě všeho, co zapisujete do Předložených
dokladů.
Kontejnery
Zobrazí přehled všech čísel kontejnerů ve všech typech deklarací. Pokud si pak zafiltrujete na konkrétní číslo
kontejneru uvidíte, v kterých deklaracích byl daný kontejner použit.
Atypické stavy
Zobrazí přehled všech celních deklarací bez ohledu na jejich druh, které se nachází ve stavu, který není
obvyklý. Na jednom místě tak můžete sledovat vývozy ve stavu Kontrola, tranzity ve stavu Nepropuštěno
nebo ve stavu Pátrání.
Přehled zobrazuje deklarace ve stavech Nepropuštěno, Dočasně odmítnuto, Celní dluh, Doklady-žádost CÚ,
Kontrola, Pátrání-žádost CÚ, Ukončeno částečně, Odchylky, Lhůta překročena a Oprava odmítnuta.
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1.2 Skupiny funkcí přehledu
Dalším důležitým ovládacím prvkem jsou funkce přehledu, nyní seskupené do skupin podle zaměření. Dříve
byly všechny tyto funkce přístupné pouze přes pravé tlačítko myši a jen některé měly svoje tlačítko v horním
pruhu nástrojů. U některých přehledů tak byla nabídka pravého tlačítka myši doslova přeplněná a
nepřehledná. Navíc se nedala uživatelsky konfigurovat.
Skupiny funkcí přehledu jsou v dokumentaci k programu Helios také nazývány Pásy karet nebo Ribbony.
V iNUVIU má každá funkce přehledu svoje tlačítko. Pro přehlednost jsou funkce rozděleny do skupin podle
svého zaměření. Vždy uvidíte skupinu „Přehled“, která sdružuje obvyklé funkce každého přehledu, tedy
Nový, Oprava, Nastav, Tisk, Export apod.

Zajímavou novou funkcí je funkce Najít (ikonka lupy úplně napravo). Umožní vyhledat jednotlivé deklarace
podle textu tak, že hledá ve všech zobrazených sloupcích, tedy např. v MRN, LRN, referenčním čísle a
názvu odesílatele zároveň.
Další skupinou je Akce, která obsahuje funkce specifické pro konkrétní přehled, tedy např. u ECS vývoz je to
Převod na jiný typ, Označení vzoru, Dotaz na stav deklarace…
Pokud máte v Heliosu i nějaké funkce vytvořené pro vás na míru, najdete je ve skupině Doplňky.
Poslední skupina funkcí se jmenuje Systém a najdete v ní např. Sumaci hodnot jednorázovou nebo
průběžnou nebo tlačítko „Uživatelské úpravy“, které vám umožní mimo jiné přizpůsobit nabídku skupin funkcí
(Přizpůsobit pás karet). Můžete si tak intuitivním způsobem vytvořit vlastní skupinu a umístit do ní
nejpoužívanější funkce z ostatních skupin. Pokud ji umístíte na 1. místo, budou funkce v ní uložené
přístupné na jeden klik myší. To můžete udělat pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele.

1.2.1 Stálé nebo dynamické zobrazení pásu karet
Helios umožňuje nastavit stálé nebo dynamické zobrazení pásu karet. Stálé nastavení vám zpřístupní funkce
na jeden klik myší, zabírá však místo pro zobrazení cca 5 řádků přehledu deklarací. Pokud potřebujete
v přehledu vidět co nejvíce řádků, můžete kliknutím pravého tlačítka myši na libovolný název skupiny funkcí,
např. na Systém, pás karet skrýt. Pak se pás karet zobrazí pouze po kliknutí na název skupiny funkcí a po
výběru funkce nebo po kliknutí kamkoli do přehledu zase zmizí.
Opětovným kliknutím pravým tlačítkem myši na název skupiny funkcí lze pás karet zase trvale zobrazit.
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1.3 Přehled celních deklarací
Přehled celních deklarací má nyní mnohem větší možnosti vyhledávání a filtrování. Rozšířila se také
možnost označit si řádky přehledu pro účely tisku nebo exportu do xls. Úplně jinak je nyní pojaté pravé
tlačítko myši. Jiné funkce zase zůstaly beze změn. Můžete tedy nadále používat funkci Nastav, sumaci
hodnot (CTRL X) nebo seskupování (CTRL G).

1.3.1 Hledání a filtrování v přehledu
V Heliosu 2.0 bylo možné hledat a filtrovat pouze podle shody textu od začátku nebo uprostřed. V iNUVIU
máte k dispozici nový řádek s kritérii pro filtrování. Podle typu údajů v prohledávaném sloupečku si můžete
navolit z celé řady možností, např. Obsahuje, Neobsahuje, Je menší než, Není zadáno…..
Můžete tak snadno filtrovat deklarace mladší nebo starší než zadané datum, s hodnotou zboží větší než
zadané číslo…

Zadané filtry pro všechny sloupce naráz můžete zrušit pomocí křížku vlevo a vrátit se tak rychle k zobrazení
všech řádků.
Kliknutím pravým tlačítkem myši do kolonky pro zadávání hledaného textu můžete přepínat mezi tímto
novým (rozšířeným) a původním (jednoduchým) filtrováním. Můžete tak ušetřit místo pro pár řádků přehledu.
Pomocí tlačítka s lupou (úplně vpravo ve skupině funkcí Přehled) můžete prohledávat všechny zobrazené
sloupce přehledu naráz.

1.3.2 Označování řádků přehledu
Kromě možností označení známých obecně ve Windows a používaných i v Heliosu 2.0, tedy CTRL A pro
označení všech řádků, Shift a šipka nahoru/dolu nebo PgDn/PgUp pro označení souvislého bloku řádků
můžete v iNUVIU využít i označování nesouvislé skupiny řádků. Stačí klikat myší do čtverečků vlevo od 1.
sloupce přehledu.
Označení řádků je drženo až do doby, než kliknete levým tl. myši do přehledu.
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1.3.3 Pravé tlačítko myši v přehledu
Po instalaci iNUVIA je nabídka pravého tlačítka myši prázdná. Díky skriptu, o kterém píši na začátku tohoto
návodu, mají uživatelé modulu Celní případy nabídku přednastavenou tak, aby obsahovala nejčastěji
používané funkce, jako je Nová z aktuální, tisk formulářem, generování zpráv apod.

Poslední položka nabídky je „Uživatelské menu“ a umožňuje intuitivním způsobem upravit seznam
nabízených funkcí. V podstatě si můžete do nabídky pravého tlačítka myši přidat jakoukoli funkci ze
seznamu funkcí přehledu. Můžete si upravit pořadí funkcí v nabídce a zpřehlednit ji použitím vodorovných
čar. Můžete si také vytvořit různá podmenu.
Toto přizpůsobení nabídky pravého tlačítka myši můžete provést pro konkrétního uživatele nebo pro všechny
uživatele.
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1.3.4 Průběžná sumace přehledu
Kromě funkce okamžité sumace přehledu (CTRL X) můžete v nové verzi zapnout průběžnou sumaci řádků
přehledu. Uplatnění najde např. v položkách celní deklarace, kde tak lze snadno průběžně kontrolovat
celkovou hmotnost, cenu nebo množství zboží. Průběžná sumace se zapíná stiskem Shift CTRL L nebo
kliknutím na skupinu funkcí Systém, tam na Sumace hodnot a pak na Zobrazit sumační řádek. Ten se
zobrazí ve spodní části přehledu.
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1.4 Nové funkce v celních deklaracích
V celních deklaracích najdete několik nových funkcí. Jedná se o přehlednější rozpočet přímých obchodních
nákladů (PONx) a možnost konfigurace několika kontrol (OK+kontrola).
Využít můžete i širší napojení přehledu Organizace na veřejné rejstříky.

1.4.1 Tlačítko PONx
Při vyplňování dovozních a vývozních deklarací nově najdete vlevo od tlačítka OK+kontrola nové tlačítko
PONx:nnnn. Toto nové tlačítko vás po celou dobu vyplňování deklarace, bez ohledu na to, v jaké záložce se
nacházíte, informuje o celkové výši rozpočteného dopravného.

Kliknutím na toto tlačítko se dostanete přímo do rozpočtu PONx.

1.4.2 Konfigurace kontrol
Nová verze vám dává možnost přidat si několik kontrol do OK+kontrola. Konfiguraci najdete v Nastavení
parametrů na nové záložce 9-Kontroly.
Můžete si nastavit, zda má program jako chybu hlásit nulové dopravné, dále lze uvést seznam zemí odeslání
nebo určení, na které chcete být při kontrole deklarace upozorněni, podobně i seznam SPZ, které nechcete
zapisovat do kolonek pro SPZ. Zde můžete uvést jak výčet textů, které se tam uvádět nemají, tak i výčet
SPZ automobilů nespolehlivých dopravců.
Při kontrole dovozních deklarací může Helios provádět online kontrolu platnosti DIČ pro DPH deklaranta.
Zástupce se tak může vyhnout problémům při neohlášení změny DIČ zastupovanou osobou nebo firmou.
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Doporučuji navštívit i záložku 4-Převody dokladů. Ta sice není nová, ale mnoho uživatelů o ní neví.
Umožňuje povolit nebo zakázat kopii některých kolonek deklarace při Nová z aktuální. Jde např. o čísla
kontejnerů, dopravné apod.

1.4.3 Organizace – ověření DIČ a rejstříky
V seznamu organizací najdete mnoho nových online funkcí, sloužících ke kontrole správnosti a aktuálnosti
zadaných údajů. Najdete je ve skupině funkcí Akce.
Úplně vlevo je funkce pro ověření platnosti DIČ a DIČ pro DPH, na kartě Rejstříky pak máte možnost ověřit
platnost EORI, AEO nebo zjistit, zda firma není v insolvenci.
Kontroly můžete provádět hromadně třeba 1x měsíčně nebo při zápisu nové firmy do seznamu.
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