Výpisy – Výsledek zpracování

Tlačítka


Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období
(formát(RRRRMM)) a pro zadaný stát.


Vytiskne výsledky.

Prodejci - provize

Třídění se provádí klepnutím na záhlaví sloupce.

Tlačítka



Provede výběr podle zadaných podmínek.



Přenese celou tabulku do aplikace Excel

Podmínky

Ovlivňuje data, která se zobrazí v hlavní tabulce.
Přesnější podmínku pro výběr provizí lze zadat pomocí políček ve spodní části okna. Podmínku pak
opět zrušíte tím, že zadaná políčka vyprázdníte.

Prodejci – nákupy zboží

Třídění se provádí klepnutím na záhlaví sloupce.

V tabulce se zobrazují prodeje za zadané období mínus storna prodejů založená v témže období.
(Prodej, který byl stornován někdy později nežli je vybrané období, zde tedy bude zahrnut a naopak
může být v ta bulce zahrnuto storno staršího prodejního dokladu)
Tlačítka



Provede výběr podle zadaných podmínek.


Podmínky

Přenese celou tabulku do aplikace Excel.

Ovlivňuje data která se zobrazí v hlavní tabulce.
Přesnější podmínku pro výběr prodejů lze zadat pomocí políček ve spodní části okna. Podmínku pak
opět zrušíte tím, že zadaná políčka vyprázdníte.

a)
b)
c)
d)
e)

Vše
Pouze prodeje v hotovosti (tedy jak hotově, tak ze zápůjčky)
Pouze prodeje v hotovosti !na středisku!
Pouze prodeje v hotovosti !ze zápůjčky!
Pouze prodeje na dobírku

Políčko Počet seminářů umožní vybrat jen prodejce se zadaným počtem absolvovaných seminářů,
pokud je zde nastavena hodnota 0, pak se vypisují všichni prodejci bez ohledu na počet absolvovaných
seminářů.

Prodeje

V horní části obrazovky se zobrazují jednotlivé doklady, červené částky znamenají stornované
doklady.
Tabulka v levém dolním rohu ukazuje položky vybraného dokladu.
V pravém dolním rohu jsou možnosti pro vyhledávání. Lze vyhledat podle čísla dokladu, typu pohybu
(pouze prodejní pohyby), čísla prodejce (do okénka můžete zadat jak číslo, tak jméno prodejce, stejně
jako na kartě Prodej), čísla prodejce od kterého byl prodej koupen ze zápůjčky (opět lze zadat číslo i
jméno prodejce). Lze vybrat prodeje všechny nebo jen zaplacené (pak nebudou zahrnuty zápůjčky a
nezaplacené dobírky). Lze vybrat prodeje jen za určité období (od data do data včetně).
Lze vybrat určité zboží (zadejte číslo nebo název zboží). Pak se v horní tabulce zobrazí jen prodeje,
které obsahují toto zboží. Ve spodní tabulce se nadále zobrazují všechny zbožové položky daného
dokladu, ale vyhledané zboží je zvýrazněno žlutě.
Výběr provedete tak, že do patřičného okénka napíšete hledanou hodnotu a stisknete klávesu Enter
nebo stisknete tlačítko Výběr.
Tlačítka



Skok na začátek
Skok na konec výběru dokladů

(Alt+P);
(Alt+K);



Součet zobrazí další okno, které obsahuje součty za vybrané doklady. Pokud
je vybráno nějaké zboží obsahuje i součet kusů tohoto zboží a součet prodejní
ceny jen za toto zboží.
(Alt+S);



Tisk vybraného dokladu

(Alt+ T);


Výběr podle zadané podmínky
Zrušení výběru

(Alt+ V);
(Alt+Z);

 Přenese celou tabulku do aplikace Excel

Po stisknutí tlačítka

se zobrazí tato tabulka:

Zde si můžete nastavit vlastní podmínku. Tlačítkem nová podmínka vytvoříte novou podmínku,
kterou posléze můžete uložit tlačítkem uložit podmínku. Již uloženou podmínku si můžete kdykoli
načíst tlačítkem načti podmínku. Po poklepání na jednu z položek výběru se zobrazí tato tabulka a
textové pole:

Vyberte porovnávací znaménko, zadejte porovnávanou hodnotu a stiskněte Enter.
Pak můžete zadat další část podmínky (pomocí spojky A současně případně nebo), nebo můžete
podmínku nastavit stiskem tlačítka Proveď výběr.

Zboží

Třídění se provádí klepnutím na záhlaví sloupce.
Ve sloupci Cena skladová se zobrazuje skladová cena po provedení zobrazeného pohybu. Pokud
ovšem ve volbě typu pohybu vyberete typ Příjemka, bude se zobrazovat cena pořízení zboží (nákupní
cena), zadávaná u příjemky v případě, že se počítají průměrné skladové ceny.
Tlačítka



Provede výběr podle zadaného období (formát(RRRRMM))



Přenese celou tabulku do aplikace Excel

Podmínky

Vybere typ pohybu podle Vámi zvoleného pohybu.
Přesnější podmínku pro výběr pohybů zboží lze zadat pomocí políček ve spodní části okna. Podmínku
pak opět zrušíte tím, že zadaná políčka vyprázdníte.

Dph/pokladna

Tlačítka


Zobrazí DPH v zadaném období a zadaném středisku (pokud se
středisko nezadá, DPH se ukáže pro všechny střediska daného státu
dohromady).



Vytiskne tabulku o dph.



Vytiskne měsíční tržby zadaného střediska nebo všech středisek.



Vytiskne tabulku o výběrech pokladny.

Prodejci - sponzorování

Tlačítka



seřadí prodejce podle počtu nově sponzorovaných prodejců
v zadaném období.



Přenese celou tabulku do aplikace Excel.

Prodejci - statistiky

Třídění se provádí klepnutím na záhlaví sloupce.

V tabulce se zobrazují prodeje za zadané období, které nebyly v tomto období ani nikdy později
stornovány (Zobrazené hodnoty nejsou tedy tytéž jako na kartě Prodejci – nákupy zboží).

 Pokud je zaškrtnuto políčko Zobrazit souhrnné
statistiky, pak se v tabulce zobrazují součty pro jednotlivé prodejce včetně statistik (maximální
hodnota nákupu, minimální hodnota nákupu a průměrná cena nákupu) pro údaj vybraný v pravé části
(prodejní cena včetně dph, bodová hodnota, prodejní cena bez dph).
Pokud políčko zaškrtnuto není, zobrazují se v tabulce všechny prodejní doklady vyhovující zvolené
podmínce (místo statistik se pak zobrazuje číslo dokladu).

 Volba Zahrnout jen prodeje obsahující umožňuje do výběru
zařadit jen některé prodejní doklady, podle toho, jaké obsahují zboží. Pokud vyberete možnost Vybrat
zboží – zobrazí se další okno:

Zde je možno zaškrtnout libovolné zboží (jedno nebo více). Vyberou se pak jen prodeje obsahující
zadané zboží.

Upozornění
Ceny prodejů, které se zobrazí v tabulce, případně zahrnou do výpočtu
statistik, jsou však vždy za celý prodejní doklad, nikoli pouze za vybrané zboží
nebo vybranou kategorii.


Zaškrtnutí těchto políček ovlivní, zda se do výběru
zahrnou i prodeje registrace a obnovy registrace či zda se mají zahrnout i prodeje akčních balíčků.

Upozornění
Výpočet statistik za více středisek a delší období může být časově náročné.

Export účetnictví

Provádí export účetních údajů za zadané období.
Lze zadat typ exportních souborů:
- ExWin2- soubory .dbf pro export do účetního systému Znovu ExWin2
- Pohoda – soubory .dbf pro export do účetního programu Pohoda
- Excel – otevře sešit Excel a exportuje do něj data
- XLS – vytvoří soubory .xls ve starším formátu Excel 5.0 (program Excel nemusí být instalován)
- CSV – vytvoří textové soubory typu .scv s oddělovačem sloupců čárkou
- XML – vytvoří soubory xml v jednoduchém formátu bez xml schématu
- schránka Window – uloží data do tzv. „clipboardu“, odkud je lze vložit (Ctrl V) do libovolné
aplikace.

Lze zadat složky, kam se mají uložit soubory pro česká střediska a pro slovenská střediska

Přijaté faktury - vytvoří soubor s daty o provizích, které mají být vyplaceny za zadaný měsíc a
vybraný stát (musí být zadán kód státu).

Vydané faktury - jedná se o faktury z přímého prodeje v hotovosti nebo na účet a na dobírku za
zvolený měsíc a zvolené středisko (musí být vyplněno číslo střediska).

Úhrady faktur – platby faktur v zadaném období pro zadané středisko. Pokud byl doklad placen
hotově, obsahuje i údaj o čísle pokladního dokladu. Platby storno faktur jsou uvedeny se záporným
znaménkem.

Pokladna výdaje – soubor obsahuje výdaje z pokladny, tedy jednak výběry peněz z pokladny, jednak
storna prodejů v hotovosti.

Pokladna příjmy – soubor obsahuje příjmy do pokladny, tedy prodeje v hotovosti, platby dobírek do
pokladny, případně vklady peněz do pokladny.

Sklad Příjemky – exportuje příjemky na sklad zvoleného střediska. Pokud je zaškrtnuto políčko
Včetně převodů mezi sklady, tak se přenesou i převody z centrálního skladu na prodejny nebo
obráceně. Lze exportovat všechny typy příjemkových pohybů, nebo jen zvolený typ, podle výběru
v políčku pro typ pohybu:

Na prodejně jsou příjemky jednak převody z centrálního skladu, jednak storna prodejů a dále některé
speciální pohyby (inventurní přebytek).

Sklad výdejky – exportuje výdejky ze zvoleného střediska. Pokud je zaškrtnuto políčko Včetně
převodů mezi sklady, tak se přenesou i převody z centrálního skladu na prodejny nebo obráceně. Lze
exportovat všechny typy příjemkových pohybů, nebo jen zvolený typ, podle výběru v políčku pro typ
pohybu. Pro výdejky z centrálního skladu 901 lze ještě zadat údaj Vydáno, kde může být speciální
dvoumístný kód pro označení uživatelského typu výdejky (například reklamní vzorky apod.), nebo lze
zapsat číslo prodejny, kam bylo zboží zasíláno.

Hodnota Celkem u příjemky označuje nákupní cenu zadanou při pořízení zboží. U výdejky je to cena
skladová (pevná cena nebo průměrná cena – podle zvoleného typu oceňování skladu ve Správci).

