
Zj e dnodušt e  prá c i  sv ý m  pa rt ne rům

Q R  k ó d e m  v e  v y d a n ý c h  f a k t u r á c h

Vážení uživatelé,

v rámci dílčího updatu byla do WAK INTRA implementována funkce

pro zobrazení QR kódu s platebními údaji na vydaných fakturách. 

Aktuálně je tato funkce již implementována pro uživatele využívající

WAK INTRA formou pronájmu v hostingovém centru.

Ostatním uživatelům bude funkce dodána na vyžádání.

 

 

Pro generování validního QR kódu a pro jeho správné načtení do

elektronického bankovnictví je zapotřebí doplnit  u vlastního

bankovního účtu jeho IBAN hodnotu. Toto se provede na kartě

Organizace na formuláři pro editaci bankovního účtu.

QR kód se zobrazuje na základních tiskových výstupech Faktura 1 až

Faktura 4 a na základní šabloně pro PDF fakturu.    

https://bucket.mlcdn.com/a/704/704429/images/9d1e8c1de41f4675242068e2a7a459d094ded128.png


Uživatelské tiskové šablony vydaných faktur Vám rádi na

vyžádání upravíme a QR kód zobrazíme na Vámi určené místo.

Vyzkoušet tisk Vaší faktury s QR kódem můžete velmi jednoduše:

doplňte si k vlastnímu bankovnímu účtu IBAN

použijte při tisku jednu ze šablon Faktura 1 až Faktura 4

nebo generujte PDF dokument ze šablony Faktura

 

Pro úpravu Vašich šablon neváhejte kontaktovat pracovníky podpory

na níže uvedených spojeních nebo pomocí kontaktního formuláře.

Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System.

Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

naleznete na stránkách wakintra.cz v menu Podpora.

Návody, jak v systému pracovat, jsou v části Ukázky 

nebo na video kanálu Youtube.

Kontaktní spojení na tým pracovníků WAK System:

e-mail: wakintra@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

  Najdete nás zde    Jsme na Youtube    www.wakintra.cz    www.waksystem.cz 

 

Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz
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SDÍLET NA FACEBOOKU
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