Sklady


Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého
se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při
pořizování výdejky zadá číslo střediska, uloží se výdejka jako převod zboží na toto středisko. Na
daném středisku je pak možno toto zboží naskladnit jako zaslanou příjemku. U výdejky je nutno zadat
číslo dodacího listu (klávesa F7 vygeneruje toto číslo automaticky). Výdejka musí být vždy označena
buď číslem skladu, kam se zboží posílá, nebo v případě tzv. volné výdejky se musí zadat kód
označující typ výdejky (na dva znaky). Tento kód je libovolný, lze pak však podle něj výdejky
vypisovat (číslo skladu nebo tento kód zadávejte do okénka Převod na sklad / Kód výdejky).
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Umožní, pokud je v okénku Sklad nastaveno číslo centrálního (resp.
regionálního) skladu, načíst výdejky ze středisek zaslané do tohoto skladu. Po stisku tlačítka se zobrazí
seznam dosud nepřijatých výdejek středisek, které lze po výběru načíst jako příjemku do centrálního
(regionálního) skladu. Toto tlačítko tedy slouží k příjmu zboží, které je ze středisek posláno zpět na
centrální sklad (česká střediska posílají zboží zpět na sklad 901, slovenská střediska na sklad 902).

Tlačítka při zakládání příjemky nebo výdejky:



Uloží vybraný skladový pohyb
Uložit a rovnou vytiskne vybraný skladový pohyb

(Alt+U);
(Alt+T);



Změní množství vybraného zboží
Odebere vybrané zboží ze současného pohybu

(Alt+ M);
(Alt +V);

Zruší probíhající pohyb

(Alt+Z);





Řazení výrobků podle čísla, jména nebo definovaného pořadí;



Vybere výrobek k pohybu;
Vyhledá výrobek podle kritérií zadanými uživatelem (číslo nebo jméno
produktu).
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Při zadávání zboží v příjemce nebo výdejce je možné do políčka Zboží zapsat jak číslo zboží, tak
název zboží (nebo část názvu). Pokud se stiskne ENTER v prázdném políčku, přesune se kursor do
seznamu zboží a z něj je možno vybrat.
Podmínky pro výběr zboží v seznamu:

a) Ukáže v seznamu nezobrazované zboží (s červeným pozadím, bílým písmem), jedná se o
zboží s označením kategorie Nezobrazované nebo Vyřazené zboží.
b) Ukáže v seznamu nepovolené zboží (s červeným pozadím, černým písmem), jedná se o zboží
běžné kategorie, která však nemá na kartě zaškrtnuto políčko Povoleno.
! Je nutné zadat číslo skladu do políčka

!

Po zadání čísla skladu se zobrazí stav daného skladu (a sestavy vytvářené na kartě Tisky se pak týkají
daného skladu). Například po zadání čísla 001, se zobrazí stav skladu prodejního střediska 001:

Pokud je zde číslo vašeho regionálního skladu (901 nebo 902), můžete zakládat skladové pohyby,
pokud zadáte číslo jiného střediska, lze jeho data jen prohlížet.
Hlavní centrum má přístup ke skladům všech středisek, regionální centrum jen ke střediskům svého
státu.

Čísla skladů při standardní instalaci jsou:
901 – Centrální sklad
902 – regionální sklad Slovensko
001 – prodejna CZ
101 – prodejna SK
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Příjemku nového zboží do systému lze provést pouze na skladu 901. Do ostatních skladů
(slovenského centrálního 902 nebo do skladů středisek) se dá zboží jen převádět ze skladu 901 – tedy
ve skladu 901 můžete učinit naskladnění nového zboží, poté je možno provést výdejku na ostatní
sklady a tam udělat příjemku (zobrazí se všechny dodací listy zaslané na daný sklad z centra a z nich
lze vybrat a založit příjemku).
Na centrálním skladu 901 lze udělat příjemku nového zboží (z výroby nebo od dodavatelů). Pokud se
používají průměrné skladové ceny, pak po výběru přijímaného zboží se zobrazí políčko pro
jednotkovou cenu na příjemce:

V okénku Cena/j je zobrazena současná jednotková skladová cena. Tu lze přepsat skutečnou cenou
z příjemky. Pokud se zadá cena, která se výrazně liší od současné skladové ceny, program vás
upozorní (Koeficient pro upozornění se dá nastavit v programu Správce – tlačítko Hlavní nastavení –
políčko Koeficient pro upozornění při změně skladové ceny). Zadanou jednotkovou cenu lze
dodatečně změnit ještě před uložením příjemky pomocí tlačítka:
Změnit cenu (nebo stiskem kláves Alt C)

4

Ceník

Zobrazuje se zboží vybrané v seznamu na kartě Sklad
Pro změny v ceníku je třeba přihlásit se heslem s oprávněním provádět změny v ceníku.
Tlačítka


Vytvoří novou kartu zboží. Lze jen v hlavním centru.


Umožní provádět na zobrazené kartě zboží úpravy. Veškeré změny
jsou možné jen v hlavním centru, regionální centrum má omezená práva změn (změna názvu, ceny)







Změní kategorii zboží. K dispozici jsou tyto kategorie:
Prodávané produkty – prodávané zboží, které je též možno přidávat do balíčků během prodeje.
Automatické zboží – zboží automaticky přidávané ke každému prodeji, lze je i samostatně
prodávat.
Poštovné – určeno pro zasílání dobírek, nesleduje se stav tohoto zboží
Prodávané zboží ostatní – prodávané zboží, které však nelze přidat do balíčku navíc při prodeji
balíčku (toto zboží však může být součástí balíčku při jeho definici)
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Nezobrazované zboží – toto zboží se nezobrazuje v ceníku na středisku a nelze je na středisku
prodat ručním výběrem.
Balíčky – pouze pro označení záhlaví balíčku, u zboží se neeviduje stav. V každém státu musí být
vždy tři zboží této kategorie (jedno pro balíčky Registrace, jedno pro balíčky Obnova registrace a
jedno pro balíčky Akce). Samotných balíčků samozřejmě může být libovolný počet.
Vyřazené – zboží již nepoužívané, nelze jej použít, v ceníku na středisku se nezobrazuje.
Fiktivní zboží – zboží, které lze prodat, ale které nemá stav, typicky určené pro prodej služeb.

Číslo Kategorie

produkt

automaticky zobrazované

má stav

přidávané
1 Prodávané produkty

ano

ne

ano

ano

2 Prodávané zboží ostatní

ne

ne

ano

ano

3 Automatické zboží

ne

ano

ano

ano

4 Poštovné

ne

ne

ano

ne

5 Nezobrazované zboží

ne

ne

ne

ano

6 Balíčky

ne

ne

ne

ne

9 Vyřazené

ne

ne

ne

ano

7 Fiktivní zboží

ne

ne

ano

ne

Podmínky

a)
b)
c)
d)

Povolí zboží k prodeji.
Umožní používat zboží v registračních balíčcích.
Umožní používat zboží v balíčcích obnovy.
Speciální zboží označující záhlaví balíčku (v předchozí verzi programu mělo toto zboží
jako číslo uvedeno REGISTRACE nebo OBNOVA, nyní mají tato zboží normální čísla,
aby však program poznal, že se jedná o speciální zboží balíček, musí být toto zboží takto
označeno)

6

Časově omezená cena je prodejní cena, která platí jen v zadaném období v políčkách Platí od data a
Platí do data. Pokud se nemá u zboží právě používat časově omezená cena, můžete ponechat tuto
cenu nulovou a oba datumy zadejte již prošlé (např. standardní hodnota 1.1.2007).
Cena nečlenům sítě je určena pro prodej nečlenům distribuční sítě. Pokud chcete prodávat i nečlenům
sítě, musí být tato cena vyplněna.
Jednotka prodávaného množství určuje, jaké množství lze zadávat při prodeji daného zboží.
Jednička znamená, že zboží lze prodávat jen na celé jednotky (např. kusy). Pokud je zde nula, není
množství omezeno (lze tedy prodávat na setiny jednotek).
Body označují bodové ohodnocení jednotky zboží. Je vhodné, aby bodová hodnota téhož zboží
v různých státech byla stejná.

Zboží pro jednotlivé státy – zboží je definováno číslem a kódem státu. Má-li být totéž
zboží prodáváno ve více státech, musí se založit zvlášť pro každý stát, vždy se stejným číslem, ale
rozdílným kódem státu. Ostatní údaje mohou být rozdílné, pouze Kategorie by měla být stejná.
Pokud se ovšem některé zboží již v daném státě nemá používat, může mít v jednom státě kategorii
Vyřazené.

Zasílání zboží mezi sklady:
Příjem z nákupu nebo výroby lze provést jen pomocí příjemky v centrálním skladu 901. Na české
prodejny je poté možno udělat výdejku z centrálního skladu. Na Slovensko je nutno nejprve udělat ze
skladu 901 výdejku na sklad 902 a poté ve skladu 902 provést příjemku. Pak je možno poslat zboží ze
skladu 902 na slovenské prodejny.
Pozor – pro zasílání zboží z českého skladu na slovenský musí být totéž zboží pod stejným číslem
založeno v českém i slovenském ceníku.
V každé prodejně je pak nutno udělat příjemku tohoto zaslaného zboží.

Ze skladu 901 je možno provádět i volné výdejky zboží, které nejsou určeny na žádný další sklad.
V tom případě je třeba místo číslo dodacího skladu uvést libovolný dvouznakový kód (pouze velká
písmena).
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Změna sazeb dph
V programu Sklady na kartě Ceník stisknout tlačítko Změna sazeb DPH.
Zapsat kód státu, pro který se sazby mění, zadat dolní a horní sazbu dph. Pokud se používá jen jedna
sazba, ponechte dolní sazbu na hodnotě 0.00 a zadejte pouze horní sazbu. Pak stiskněte tlačítko Uložit.

Program se zeptá, zda má podle nové sazby přepočítat prodejní ceny zboží. Pokud odpovíte Ne, tak se
pouze uloží nové sazby do číselníku sazeb, u zboží se zapíše nová sazba dph, ale ceny zboží se
nezmění. Pokud odpovíte Ano, tak se navíc spočtou nové prodejní ceny zboží podle nové sazby.
Týká se to ale jen standardních prodejních cen, nikoli cen časových nebo akcí. Sazby ani cena se též
nezmění u balíčků, tam je třeba provést změny ručně.

Odeslat ceník na web
Umožní odeslat ceník na webový server přes FTP přenos. Tento ceník pak používá webová aplikace
pro objednávky prodejců. Nastavení FTP serveru je v modulu Správce.
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Balíčky

V horní tabulce se zobrazují balíčky, v dolní zboží obsažené v balíčku.
Pro změny v balíčcích je třeba přihlásit se heslem s oprávněním provádět změny v ceníku.

Tlačítka



Vytvoří nový balíček – do políčka Typ se zadává znak určující typ
balíčku:
a) Typ balíčku:

b) Pro koho je balíček určený:

V- balíček se nabízí všem prodejcům.
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P – balíček se nabídne jen pro poradce (nikoli pro člena).
S – balíček se nabídne jen absolventům semináře.



Umožní změnit balíčky.



Zruší změny v balíčku.





Uloží provedené změny v balíčku.

Přidá zboží do balíčku. Do nového okénka zadejte číslo nebo název
zboží.


Změní množství zboží v balíčku. Do nového okénka zadejte počet
daného zboží v balíčku. Pokud se jedná o zboží kategorie Prodávané produkty, musí být počet menší
nebo roven hodnotě Počet produktů zapsané v definici balíčku. Tato hodnota udává celkový počet
produktů při prodeji, pokud tedy v definici balíčku bude do balíčku přidáno tolik produktů, jako je
povolená hranice, nebude již při vlastním prodeji balíčku možno přidat další volný produkt. Pokud
naopak při definici bude přidáno do balíčku produktů méně, než je hranice, budou se muset při prodeji
balíčku přidat další produkty až do celkového počtu Počet produktů.

U balíčků lze definovat období, po které je balíček v platnosti. Vzhledem ke způsobu přenosu dat
nelze balíčky mazat, proto ukončení platnosti balíčku lze učinit změnou dobou platnosti balíčku. Tato
doba se zadává od data do data (včetně). Ukončení platnosti balíčku lze také samozřejmě provést tak,
že u něj odškrtneme políčko Povolen.

Pokud se používá vyplácení provizí formou slevy z prodeje, tak tuto slevu nelze použít na balíček
Registrace a Obnova
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Slevové akce

Zde je možno zadat speciální slevovou akci pro určitý stát. Sleva funguje tak, že pokud prodejce
odebere zboží za více než je uvedená hodnota Sleva od částky, pak se mu poskytne sleva na nákup
podle zadané procentní hodnoty. Číslo akce musí být jedinečné.
Tato slevové akce se nedají použít při prodeji balíčků. Tudíž souběh zde zadané slevové akce a
akčního balíčku není možný (při prodeji balíčku se vždy použije standardní cena balíčku bez ohledu
na to, zda cena prodeje přesáhne hranici určenou pro slevovou akci).
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Tisky

Tisky prodejních a skladových dokladů, sestav a přehledů.
U některých sestav lze vybrat zahrnované údaje pomocí hodnot zadávaných ve spodní části okna.
Pokud se má vytvořit sestava jen za určité zboží, je třeba zadat číslo nebo název zboží do políčka
Zboží a stisknout ENTER. Pokud má být sestava jen pro určitého prodejce, zadá se číslo nebo jméno
prodejce do políčka Prodejce a stiskne se ENTER.
Do políčka Sklad je třeba vždy zadat číslo skladu, kterého se daná sestava týká (pokud například
zadáte sklad 901, tak všechny tisky o prodejích budou hlásit Žádná data, protože ze skladu 901 se
neprodává).
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Číslování prodejních dokladů – označení znakem Z
Prodejní doklady (a doklady o zápůjčce) jsou označeny číslem, které tvoří uživatelem zadaná
číselná řada (nastavuje se v modulu Správce), dále číslo roku na dvě místa a pořadové číslo v
rámci roku a prodejny. Ve výpisech a tiscích se ovšem zobrazují čísla dokladů ve vnitřním
formátu, kde je ještě předznačeno písmeno Z (označuje prodejní nebo zápůjčkové doklady
z prodejny). Na daňové doklady se ovšem tento znak nezapisuje, stejně tak se nepřenáší do
účetnictví.

Sestavy :

Prodej zboží – sestava o prodejích za zadané období, seskupené podle jednotlivých druhů zboží:

Prodej zboží – Součty obsahuje obdobné údaje jako předchozí sestava, ale sečtené za jednotlivé
druhy zboží:
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Prodej zboží – zadaný pohyb vytvoří sestavu za vybrané období a skladový pohyb zvolený ve spodní
nabídce (příklad při výběru pohybu Storno prodeje v hotovosti):
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Sumarizace prodejů – sestava DPH obsahuje součty za jednotlivé druhy prodejů (v hotovosti a na
dobírku) za zadané období a celkový součet podle sazeb dph:

Pokud se zaškrtne políčko Vynechat dobírky, bude sestava obsahovat jen údaje za prodeje
v hotovosti.
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Prodejní doklad číslo vytiskne kopii prodejního dokladu, jehož číslo se zadá do políčka Doklad:
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Dobírky přehled vytvoří sestavu za vystavené, zaplacené, případně vrácené dobírky v zadaném
období:

Žurnál – opis zobrazí sestavu za všechny prodeje i storna prodejů v zadaném období:
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Pohyb zboží – Vybrané pohyby vytvoří sestavu za určité pohyby za zadané období, rozdělené podle
druhů zboží. Sestava je v kusech.

Pohyby zboží Součty – Vybrané pohyby vytvoří obdobou sestavu jako v předchozím případě, ovšem
jako součty za jednotlivá zboží:

Stav – zobrazí stav skladu k datu zadaném v políčku Datum do a to buď účetní stav skladu (v něm
nejsou odečteny zápůjčky) nebo disponibilní stav skladu (stav mínus zapůjčené zboží).

Pohyb zboží – Příjem zobrazí příjemky zboží na daný sklad. U příjemek na sklad 901 zobrazuje cenu
zadanou při pořizování příjemky.
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Výdej ze skladu tiskne seznam výdejů zboží mimo prodeje

Sestava obsahuje skladové ceny platné v okamžiku daného výdeje (pokud se tiskne v programu Sklad
– obdobná sestava v programu Prodejna zobrazuje prodejní ceny).

Prodej za hotové zobrazí prodeje v hotovosti za vybrané období rozdělené podle zboží.
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Storno prodeje za hotové zobrazí vrácení zboží z prodejů v hotovosti:

Prodej zápůjčky vytvoří obdobnou sestavu za prodeje zapůjčeného zboží.

Příjemky – sestava zobrazující seznam všech příjemek na daný sklad za zadané období

U příjemek na sklad 901 se zobrazuje cena zadaná na příjemce.

Příjemka – zobrazí konkrétní příjemku, jejíž číslo je zadáno do políčka Doklad
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Výdejky – sestava přehledu všech výdejek z daného skladu (bez prodejů)

Při vytvoření sestavy Výdejky, lze vytisknout všechny výdejky daného střediska (s možností zadat
datum od a do) nebo jen výdejky zaslané na určitý sklad, nebo jen výdejky označené zadaným
dvouznakovým kódem. V tom případě zadejte číslo skladu, případně kód do políčka Výdejky na
sklad / kód.
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Výdejka doklad zobrazí konkrétní výdejku, jejíž číslo je uvedeno v políčku Doklad

Pokud se zaškrtne políčko Tisknout na výdejce ceny, pak výdejka obsahuje skladovou cenu.

Zaslané příjemky obsahuje seznam dodacích listů, které je byly již na vybraném skladu přijaty (jako
příjemka) nebo které ještě na příjem čekají.
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Aktuální stavy zboží zobrazí účetní stav vybraného skladu k danému okamžiku (na rozdíl od sestavy
Stav, kterou lze vytvořit k libovolnému datu)
Při tvorbě sestavy o zaslaných příjemkách, pokud se zaškrtne možnost Všechny sklady státu a zadá
se zkratka státu, pak se zobrazí sestavy pro všechny sklady daného státu.
Obdobně sestavu Aktuální stavy zboží lze vytvořit buď pro zvolený právě nastavený sklad, nebo pro
všechny sklady státu.

Všechny skladové pohyby za vybrané zboží zobrazí všechny skladové příjmy a výdeje za dané zboží
(tedy nejen vlastní příjemky a výdejky ale i prodeje a storna prodejů), tedy všechny skladové pohyby
daného zboží.

Storno prodeje zápůjčky zobrazí zboží vrácené z prodeje zápůjčky.

Dobírka – zobrazí vystavené dobírky v daném období na daném skladě.

Storno dobírky zobrazí vrácené dobírky
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Zápůjčka zobrazí přehled zapůjčeného zboží v daném období

Vrácení zápůjčky zobrazí obdobnou sestavu o zboží, které bylo ze zápůjčky vráceno zpět na sklad
daného střediska.

Výběr z pokladny zobrazí výběry peněz z pokladny (nebo případné vklady peněz do pokladny)
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Příjmy do pokladny zobrazí seznam vygenerovaných pokladních dokladů (pokud se mají vytvářet –
viz Správce – Hlavní nastavení)

Výdaje z pokladny zobrazí obdobnou sestavu o výdajových pokladních dokladech

Zápůjčky – Vývoj podrobný Prodejce vytvoří sestavu o zápůjčkách vybraného prodejce (jehož číslo
nebo jméno je zadané v políčku Prodejce). Vytvoří se sestava o zápůjčkách ve vybraném skladu (tedy,
pokud je vybrán sklad 901 nebo 902 bude sestava vždy prázdná, neboť zápůjčky, stejně jako prodej, je
možno dělat pouze v prodejních střediscích, nikoli v centrálním skladu)

Vývoj součty – obdobná sestava pro konkrétního prodejce, ale obsahuje pouze součty za jednotlivá
zboží:
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Doklad o zápůjčce vytvoří sestavu o zápůjčkách daného prodejce ve formě dokladu o zápůjčce:

Doklad o vrácení zápůjčky vytvoří obdobný doklad o zboží, které vybraný prodejce vrátil ze
zápůjčky.

Stav zápůjček Prodejce vytvoří sestavu o zboží zapůjčeném k aktuálnímu datu vybraného prodejce
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Stav zápůjček Vše vytvoří sestavu o aktuálně zapůjčeném zboží od všech prodejců, kteří mají něco
zapůjčené.
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Stav zápůjčky Zboží vytvoří sestavu setříděnou podle jednotlivých druhů zboží.

Zapůjčené balíčky je sestava o zapůjčených akčních balíčcích.

Vyúčtování prodeje ze zápůjčky vytvoří sestavu o prodaných zápůjčkách za zvolené období. Pokud
se ponechá zaškrtnuté políčko Součty za prodejce, bude sestava zahrnovat vždy součet za každého
prodejce na jednom řádku:

Vybere-li se Součty za prodejce a zboží, bude sestava obsahovat i přehled zboží pro každého
prodejce (v tomto případě bude obsažen i součet kusů za zboží):
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Při Detailním výpisu jsou prodeje rozepsány na jednotlivé prodejní doklady. Sestavu je možno
vytvořit pro všechny prodejce, nebo jen pro zadaného prodejce, případně i pro prodejce a zboží.
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Objednávky
Karta slouží k vytvoření objednávky dodavateli. Po dodání zboží je možno na základě uložené
objednávky založit příjemku do skladu.
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Tlačítko Nová umožní založit novou objednávku. Po stisku se zobrazí okno pro objednávku

Do políčka dodavatel je třeba zadat číslo dodavatele podle číselníku. Je též možno stisknout klávesu
F3 nebo poklepat na políčko myší. Obojí zobrazí číselník dodavatelů, kde je možno vybrat, případně
založit nového dodavatele.
Pro zadávání položek na objednávce, stiskněte tlačítko Nová a poté do políčka pod sloupcem Číslo
zadejte číslo zboží (nebo stiskněte ENTER, což přemístí kurzor do seznamu zboží a zde můžete zboží
vybrat). Pak zadejte objednávané množství.
Tlačítka Oprava a Zrušit umožní změnit nebo vymazat zboží ze seznamu objednaného zboží.
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Tlačítko Založit objednávku objednávku uloží. Poté je možno ji vytisknout.

Tlačítkem Zpět se vrátíte do seznamu objednávek, kde se zobrazí právě založená objednávka (stejně
jako všechny dřívější objednávky).

Tlačítko Oprava umožní změnu objednávky, ovšem jen do té doby, dokud není nějaké zboží na
objednávce dodané.
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Dokud není objednávka dodaná, je možno ji i stornovat.

Volba:

určuje, jaké objednávky se zobrazují v tabulce.
Tlačítko Dodavatelé zobrazí okno s číselníkem dodavatelů:

Volba

určuje, jaká sestava se bude tisknout po stisku tlačítka Tisk Prohlížení. Volba Objednávka vytiskne
objednávku dodavateli, volba Přehled zobrazí seznam objednaného zboží podle čísel objednávek
(Objednávky jsou číslovány v rámci roku).
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Tlačítko Příjemka umožní vytvořit příjemku z právě vybrané objednávky. Stisk tlačítka přepne zpět
na kartu Sklad, otevře novou příjemku a do seznamu přijatého zboží přenese objednávku. Zde je pak
nutno doplnit jednotkové ceny z objednávky u každého zboží (pokud se používá systém s průměrnými
skladovými cenami), případně je možné změnit množství, pokud se dodávka přesně nerovná
objednávce:

Příjemku lze poté uložit standardním způsobem pomocí tlačítka Uložit nebo Tisk a uložit.
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