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OMEGA 

Program pre vedenie podvojného 
účtovníctva 
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Téma: Charakteristika programu OMEGA 
-predstavuje komplexné riešenie pre firmu v oblasti  vedenia 

účtovnej agendy: 
 

• podvojného účtovníctva 

• skladového hospodárstva 

• fakturácie 

• dlhodobého a krátkodobého majetku 

• cestovných príkazov 

• evidencie jázd a ostatných podporných evidencií. 
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Spustenie programu 

• z ikony zástupcu  na ploche PC 
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Ovládacie prvky - nazývame všetko to, čím môžeme 

rozhodnúť o ďalšom priebehu vykonávania programu. Sú to tieto 
štandardné prvky: 

• Tlačidlo  OK – vykonanie akcie 

• Textové pole – zadanie textu, dátumu, číselnej hodnoty pomocou 
klávesnice 

• Rozbaľovací  záznam  ponúka výber z niekoľkých možností 

• Rozbaľovací záznam editovateľný – môžeme doplniť ako pri 
textovom polí 

• Voľba – napr. pomocou myši aktivujeme jednu alebo viac možností 
(nemusí byť aktívna žiadna) 

• Voľba prepínač – výber práve jednej možností z ponúkaných 

• Tlačidlo so symbolom lupy – otvorenie číselníka alebo evidencie 

• Karty – pre sprehľadnenie formulárov a úsporu miesta 

• Databázová tabuľka – obsahuje údaje z účtovníctva danej firmy 
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Ovládanie databázových tabuliek 

• v záhlaví databázovej tabuľky je uvedený 
názov formulára - závisí od kroku v programe 

• databázové tabuľky sú jadrom evidencie 

• jeden riadok v tabuľke sa nazýva Záznam 

• v záhlaví databázovej tabuľky sú názvy 
jednotlivých stĺpcov 

• na spracovanie údajov v databázovej tabuľke 
slúžia tlačidla na spodnom/hornom okraji 
tabuľky 
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