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1 Úvod

Vážený  uživateli,  děkujeme  za  zakoupení  skladového  programu,  který  jsme  vyvíjeli  s  maximálním  úsilím
zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit zpracovávání a evidenci skladového hospodářství vaší firmy. Program Sklad -
systém pro vedení skladu a fakturaci je komplexní software,  který byl vytvořen za  účelem minimalizace
administrativní práce a dosažení maximální operativnosti při zpracovávání a evidenci skladového hospodářství s
ohledem na jednoduchost obsluhy. 

Program  Sklad  vyvinula  firma  RON Software  s  cílem  vytvořit  univerzální  software,  který  vyhovuje  provozu
malých i velkých skladů. Program je určen pro vedení skladu zboží, fakturaci zboží a služeb, sledování zakázek
a objednávek zákazníků. Dále obsahuje moduly, jako jsou pokladna, evidence pošty a  etikety. Díky uvedeným
funkcím má program široký okruh použitelnosti. Tento způsob vedení skladového hospodářství přináší úsporu
času a tím i peněz. Zvyšuje spolehlivost a omezuje chybu lidského faktoru.

V době neustálých změn legislativy, kdy firmy vynakládají nemalé finanční prostředky za legislativní aktualizaci
software, přichází naše firma s obecně navrženým systémem, který je schopen měnit sazbu DPH bez nutnosti
aktualizace ze strany výrobce, a to pouhou změnou nastavení. Firma RON Software nabízí možnost zasílat tyto
proměnné přednastavené nebo o potřebných změnách uživatele informovat. 

Touto příručkou se vám pokusíme co nejvíce  usnadnit  práci se  systémem. Jakékoliv  podněty a  připomínky k
příručce i samotnému systému rádi zpracujeme a budeme se snažit v maximální možné míře je zapracovat do
dalších verzí systému k vaší plné spokojenosti.

1.1 Funkce a možnosti programu

Snadné ovládání programu.
Příjemné uživatelské prostředí.
Vedení skladu zboží.
Databáze dodavatelů a odběratelů.
Evidence objednávek, jejich vyskladňování, fakturace.
Hromadné příkazy k úhradě.
Podpora čárových kódů.
Tisk účtenek.
Přímý prodej zboží přes pokladnu, příjem plateb.
Množství výstupních sestav s možností vlastní definice.
Propracovaný nástroj pro výběr dat.
Detailní definice přístupových práv uživatelů a hesel.
Export dat do velkého množství formátů.
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2 Instalace

Tato kapitola popisuje požadavky na software a hardware. Současně zde naleznete postup instalace software
pro jednu stanici a také pro síťové prostředí.

2.1 Požadavky na hardware

Minimální požadavky na hardware:
Procesor Celeron 1GHz,  operační paměť  1GB,  operační  systém  Windows  XP,  minimální  rozlišení  obrazovky
1280x768.

Doporučená konfigurace hardware:
Procesor Intel Core Quad 2.6 GHz, RAM 4 GB, operační systém Windows 7.

U konfigurace hardware platí pravidlo: čím výkonnější počítač, tím rychlejší a pohodlnější práce se systémem. V
síťovém provozu (replikace) platí jako minimální konfigurace doporučená konfigurace.

Pro instalaci systému je potřeba  jeden volný sériový port  (COM) na  počítači a  možnost  připojení napájecího
zdroje  na  230V  pro  napájení  terminálu.  Při  větším  rozsahu  systému  je  nutné  strukturu  zapojení  systému
individuálně konzultovat.

2.2 Požadavky na software

Programový systém je  určen  pro  operační  systémy  Windows  XP  a  vyšší  a  Windows  Server  2003  a  vyšší.
Programový  systém  podporuje  databáze:  MS  SQL server  2000,  2005,  2008,  2012  (včetně  Express  verzí),
Firebird 2.5 (Win32/Linux) a Oracle 9, 10, 11. 

Požadavky na instalaci komponent Windows pro korektní běh programu:

XP/Vista/7
Není potřeba instalovat žádné komponenty. Všechny potřebné komponenty již systém obsahuje. 
V případě Windows XP je vhodné upgradovat Mdac na poslední verzi. Poslední Mdac naleznete také na našich
stránkách www.ron.cz.

2.3 Postup instalace

Distribuce  produktu  probíhá  standardně  pouze  na  CD.  Instalační  CD  vložte  do  mechaniky.  Po  vložení  se
automaticky spustí instalační menu z  CD. Pokud se  menu  nespustí  automaticky,  spusťte  instalační  program
MENU.EXE z CD disku. Vyberte požadovaný program (WIN) a potvrďte, že chcete instalaci provést.

Spustí se Průvodce instalací, který vám pomůže instalaci provést. Čtěte pokyny průvodce a řiďte se jimi.
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1. 

Kdykoli můžete přerušit instalaci stisknutím tlačítka . Pokračujte klepnutím na .

2. 

Nyní  musíte  odsouhlasit  podmínky  licenční  smlouvy,  aby  mohl  být  program  nainstalován.  Pokud  zaškrtnete
"Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy", nebude možné pokračovat v instalaci. Proto zvolte "Souhlasím s

podmínkami licenční smlouvy" a pokračujte stisknutím tlačítka .
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3.

Tento krok umožní zvolit cílové umístění programu. Vyberte cestu pomocí tlačítka , nebo ponechte

cíl beze změny a pokračujte v instalaci tlačítkem .

4.

Nyní vám program nabídne (pouze) možnost úplné instalace. Pokračujte tlačítkem .
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5.

Dále vytvoříte zástupce aplikace ve vámi určené složce. Opět se posunete dál tlačítkem .

6.

V  této  chvíli vám průvodce  instalací nabízí možnost  překontrolovat  všechna  nastavení. Pokud  se  rozhodnete

změnit kterýkoliv údaj, stiskněte tlačítko , nebo pokračujte stisknutím .
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7.

Nyní můžete sledovat průběh kopírování součástí programu do vámi zvoleného adresáře.

8.

Po  ukončení  instalace  uzavřete  instalační  menu  stiskem  tlačítka  .  Program  je  nyní  úspěšně
nainstalován.
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2.4 První spuštění

Spuštění programu můžete provést:

- výběrem ikony na ploše, kterou zde automaticky umístil instalační program nebo
- výběrem položky v menu Start operačního systému Windows.

1.

V  první části spuštění programu se  zobrazí následující Dotaz: "Toto je  první start  aplikace.  Implicitní  název
souboru pro vytvoření databáze je: "C:\Program Data\MZDY\data.fdb  nebo data.m db",  přejete  si vygenerovat
databázi do tohoto cílového souboru?". Cesta k vygenerovanému souboru data.fdb nebo data.mdb je závislá na
spouštěné aplikaci (programu - Mzdy, Docházka, Jídelna apod.). 

V případě, že nemáte zakoupenou SQL verzi programu,  zvolte   a  postupujte  oddílem  2a). Pokud

máte SQL verzi programu, stiskněte  a pokračujte oddílem 2b).  

2a)

Po potvrzení Dotazu se spustí okno, ve kterém bude probíhat generování databáze včetně tabulek.

Po  vytvoření  databáze  podá  program  informaci,  kterou  potvrďte  stiskem  .  Tímto  je  instalace
ukončena.
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2b) Zvolte Typ připojení:

- MS SQL server - vyplňte zobrazená pole a poté vytvořte databázi (výhodou tohoto typu připojení je možnost
vytvoření nové databáze).

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.

Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator). 

Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.

Databáze  -  můžete  vybrat  ze  seznamu již  vytvořených databází nebo kliknout na  tlačítko  .
Otevře  se  okno,  do  kterého  uvedete  název  databáze.  Poté  potvrdíte  dotaz  o  provedení  restrukturalizace
připojené  databáze.  Program  provede  restrukturalizaci  dat  a  vygeneruje  základní  nastavení  databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

- SQL server - slouží pro připojení k jiným typům databázových serverů pomocí OLE DB rozhraní. 

Pomocí tlačítka  můžete vytvořit řetězec spojení:

v záložce "Zprostředkovatel" vyberte "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server"
v záložce "Připojení" nastavte následující hodnoty:

1. Název nebo IP adresu SQL serveru;
2. Zadejte uživatelské jméno ("sa" - systém administrator) a heslo pro přihlášení k serveru;
3. Zapište nebo vyberte název databáze;
4. Proveďte test spojení, po úspěšném testu potvrďte tlačítkem OK.
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- Soubor MDB - umožní připojit již vytvořený MDB soubor.

Do  pole  MDB  soubor  můžete  zadat  cestu  k  souboru  ručně,  nebo  pomocí  tlačítka  ,  které  pomocí
průzkumníka umožní najít soubor pohodlněji.

- Firebird - umožní připojit již vytvořený FDB soubor.

Do pole FDB soubor můžete zadat cestu k souboru ručně, nebo pomocí tlačítka , které pomocí průzkumníka
umožní najít soubor pohodlněji.

2.5 Instalace databázového serveru

Umístění databáze:
První volbou je umístění dat. Jelikož u síťové verze předpokládáme využívání dat více uživateli v síti, měli byste
data  uložit  na  síťový server. Pokud se  rozhodnete  data  uložit  na  lokálním počítači,  musíte  jej  nastavit  jako
sdílený a musí být spuštěn vždy, kdykoliv budou jiní uživatelé data potřebovat. Další nevýhodou umístění dat na
lokálním počítači je  riziko  zhroucení  a  restartu  běžně  používaného  počítače.  Nekorektní  uzavírání  databáze
může vést k poškozování této  databáze. Proto jednoznačně  preferujeme umístění dat  na  serveru,  který je  k
tomuto účelu určen.
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2.6 Instalace síťové verze

Pokud máte zakoupenou síťovou verzi systému, máte několik variant rozložení systému.

Umístění programu:
Pro umístění aplikace je možné použít dvě varianty, z nichž každá má své výhody:

První variantou je instalace aplikace na všechny lokální počítače, které budou s  daty systému pracovat.
Na lokálně instalovaných aplikacích potom nastavujete cestu k databázi. Výhodou je  jisté  zvýšení rychlosti při
spouštění systému. Nevýhodou je vysoká náročnost na údržbu takto nainstalované aplikace. Při instalaci update
a upgrade systému musíte zajistit výměnu aplikace na všech těchto stanicích, což je velmi nepraktické.

Druhou variantou je  umístění aplikace  na  server. Všichni uživatelé  potom spouštějí  tuto  jedinou aplikaci,
jejíž správa při update nebo upgrade je pro správce velmi snadná. V tomto případě je sice doba pro spuštění
aplikace delší, při běžném provozu však nepodstatná. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, doporučujeme druhou variantu - umístění aplikace na server. Umístění aplikace
na  server však neznamená,  že  nemusíte  na  lokálním  počítači  zajistit  podmínky  pro  správný  chod  aplikace.
Aplikace potřebuje mít nainstalovány komponenty pro přístup k datům, viz kapitola Požadavky na software .
Všechny potřebné soubory pro instalaci povinných komponent jsou obsaženy na instalačním CD. Při provádění
instalace instalačním programem se všechny potřebné komponenty nainstalují automaticky.

Instalace samotná je identická s běžnou instalací, viz kapitola Postup Instalace .

20
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3 Licence

Po nainstalování je program standardně v režimu demoverze. K tomu, aby program fungoval plnohodnotně, je
nutné provést AKTIVACI. Aktivací se rozumí zadání licenčních parametrů z registrační karty.

Aktivace je způsobem ochrany programu před neoprávněným používáním jinými osobami.

POZOR: Nezapom eňte,  že  m ůžete  program  použív at  pouze  v  rozsahu,  jaký  v ám  dov oluje  zakoupená  licence.
Užív ání  program u  nad  rám ec  licence  nebo  posky tnutí  program u  jiném u  uživ ateli  je  porušením  zákona  a  v
případě zjištění neopráv něného použív ání program u jsou autoři opráv něni chránit sv é  zájm y  i práv ní cestou.

Pro aktivaci otevřete okno pro zadání registračních údajů Systém/Správa databáze/Aktivace.

Ve formuláři jsou čtyři údaje zvýrazněny tučně. Tyto údaje musíte opsat z registrační karty přesně tak, jak jsou
uvedeny.  V  případě,  že  budete  mít  v  některém  údaji  chybu  (nebude  podle  registrační  karty),  neproběhne
aktivace úspěšně. Ostatní údaje ve formuláři, které nejsou zobrazeny tučně, nejsou pevně vázány a můžete je
měnit.

Název  -  povinný údaj. Po instalaci programu je  v  názvu  firmy  zadána  firma  RON Software.  Tento  údaj
nahraďte názvem vaší firmy tak, jak je zadaný na registrační kartě.

Název (druhý řádek) - pokud je v registračním formuláři uveden,  musíte  jej  rovněž  zadat  přesně  podle
údajů v registraci.

Ulice / Město / PSČ - adresa uživatele.

Telefon - telefonní číslo uživatele.
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Fax - faxové číslo uživatele.

Email - adresa elektronické pošty uživatele.

IČO - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

DIČ - daňové identifikační číslo.

Licenční číslo - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

Aktivační kód - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

Pokud máte údaje správně zadány, stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Nemáte-li v aktivaci překlep,
ohlásí program, že aktivační kód byl identifikován a program bude převeden do ostré  verze. Jestliže  program
nahlásí, že aktivace neproběhla v pořádku, musíte zadání údajů překontrolovat.

Pokud jste aktivaci provedli úspěšně, program se spustí v plně funkční verzi. 

POZOR: Pokud m áte  nespráv ně  v y plněnou  aktiv aci,  bude  sy stém  fungov at  jako  dem ov erze  pro  3  zam ěstnance.
Pokud  se  někdy  v  průběhu  práce  pokusíte  aktiv aci  zm ěnit  (např.  v y m ěnit  název  firm y ),  sy stém  se  okam žitě
přepne do režim u dem ov erze a  bude požadov at zadání pův odní správ né aktiv ace.
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4 Ovládání programu

V následujících kapitolách naleznete instrukce k ovládání systému, tedy popis práce v seznamech a formulářích
vyskytujících se v programu.

Seznam je  tvořen  několika  záznamy,  které  lze  filtrovat.  Na  základě  zvolených  filtrů  se  zobrazí  v  řádcích
požadované údaje. Nepoužívejte seznam pro editaci.

Formulář zobrazuje data pouze jednoho vybraného záznamu ze seznamu a uvedené hodnoty můžete libovolně
upravovat, rušit, popřípadě vkládat nové. 

4.1 Ovládání seznamu

Každý seznam má ve své horní části zobrazena tlačítka pro ovládání. Po kliknutí na  tlačítko program provede
definovanou akci. Stejného výsledku dosáhnete kliknutím na nabídku "Aktuální okno" v menu a výběrem akce,
kterou chcete  provést.  Každá  akce  má  také  přiřazenu  klávesu  nebo  kombinaci  kláves,  kterou  můžete  akci
vyvolat  bez  použití  myši.  Seznam  slouží  pouze  pro  zobrazení  v  řádcích.  Nepoužívejte  seznam  pro  přímou

editaci. Vždy si otevřete okno s formulářem pomocí akce  Nový záznam nebo  Editace záznamu.

Ukázka nástrojové lišty:

 

Používaná tlačítka - akce:

Nový záznam - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová  zkratka
ALT+INS nebo F4.

Nový  záznam z  kopie  aktuálního  -  otevře  formulář  pro  zápis  nového  záznamu  do
seznamu. Hodnoty položek nastaví podle  záznamu, který byl v  seznamu  aktuálně  označen.
Vždy  je  nutné  změnit  alespoň  klíčové  položky,  jinak  nebude  možné  záznam  zapsat  kvůli
duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.

Editace  záznamu  -  otevře  formulář  s  aktuálním  záznamem  pro  editaci  (změnu  údajů).
Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.

Zrušit  záznam -  provede  zrušení  záznamu  ze  seznamu.  Před  zrušením  se  vždy  zobrazí
dotaz,  zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech jsou na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy  program
umožní položku smazat  a  oznámí,  že  záznam nelze  odstranit,  protože  obsahuje  související
záznamy. Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.
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Obnovit obsah seznamu - po použití této akce program obnoví obsah aktuálního seznamu.
Pokud jste měli seznam otevřený a přes jiný seznam změnili jeho obsah, neprovádí program z
časových důvodů automatické  obnovení.  Stejná  situace  nastává,  pokud  změníte  parametry
zobrazení  seznamu.  Vždy  platí  -  pokud  je  seznam  neaktuální,  zvolte  tuto  akci.  Klávesová
zkratka CTRL+O.

Rychlé  vyhledávání  -  po  použití  této  akce,  nebo  stiskem  CTRL+F,  se  ve  spodní  části
seznamu zobrazí řádek s editačním polem pro zápis hledané hodnoty. Vedle  editačního pole
můžete mít nastavenu hodnotu "Vyhledávání" nebo "Výběr" a zaškrtnutou volbu "Vybírat podle
podřetězce". 

 Zrušení výběru - po stisku tlačítka se řádek pro rychlé hledání uzavře.

V poli - implicitně je zvolena nabídka (všechna textová pole), to znamená, že zadaná hodnota se hledá
ve  všech  textových  sloupcích.  Po  výběru  některého  z  polí  program  hledá  zadanou  hodnotu  jen  v
příslušném sloupci.

Vedle editačního pole můžete mít  nastavenou hodnotu Vyhledávání nebo Výběr  a  zaškrtnutou volbu
Vybírat podle podřetězce.

Vyhledávání -  pokud máte  nastavenou tuto volbu,  bude  se  seznam  při  zápisu  do  editačního  pole
posouvat na hodnotu, která začíná hledanou hodnotou nebo hodnotou blízkou.

Výběr - pokud máte nastavenou tuto volbu, bude se seznam při zápisu do editačního pole omezovat a
zobrazovat pouze hodnoty, které začínají hledanou hodnotou.

Vybírat podle podřetězce - jestliže zaškrtnete tuto volbu, bude se  seznam omezovat  na  hodnoty,
které  obsahují  hledanou  hodnotu.  Tuto  volbu  velmi  často  použijete,  když  znáte  jen  část  hledané
hodnoty.

Nastavení řazení - řazení záznamů v seznamu lze nastavit několika způsoby.

Způsoby řazení lze definovat v editoru řazení , který můžete vyvolat stisknutím daného tlačítka nebo
kombinací kláves CTRL+R. V editoru řazení  můžete vytvořit a pojmenovat vlastní způsoby řazení.

Kliknete-li dvakrát (dvojklik) na nadpis zobrazeného sloupce v seznamu, nadpis se podtrhne a seznam
se seřadí podle této položky. Dvojklikem na nadpis pole v seznamu se  automaticky vytvoří (pokud již
neexistuje) a vybere řazení podle daného pole.

Přehled možných způsobů řazení nadefinovaných v editoru řazení  lze  vyvolat  kliknutím  na  šipku
vedle tlačítka pro nastavení řazení.
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Nastavení filtru - tato volba umožňuje vyvolat seznam definovaných filtrů , ve kterém lze
filtry  vytvářet,  editovat,  případně  rušit.  Tyto  filtry  lze  pak  aktivovat  jejich  výběrem.
Nadefinované filtry lze rychle volit kliknutím na šipku vedle tlačítka pro nastavení filtru.

Nastavení vzhledu - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+L, vyvoláte editor nastavení
sloupců ,  který  umožňuje  nastavení  vzhledu  seznamu.  Lze  volit  pořadí,  viditelnost,
editovatelnost, barvy a fonty sloupců a jejich nadpisů v seznamu. V editoru nastavení sloupců

 lze  vytvářet  více  různých  nastavení,  která  pak  lze  rychle  volit  pomocí  rychlé  volby
(kliknutím na šipku vedle tlačítka editoru nastavení vzhledu ).

Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, se vyvolá seznam tiskových
sestav ,  ve  kterém  můžete  vytvářet,  editovat,  rušit  a  tisknout  sestavy  s  aktuálně
zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam tiskových sestav ve skutečnosti obsahuje dvě
záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.

Exporty  - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+E, vyvoláte seznam exportních sestav
,  který  umožňuje  vytvářet,  editovat,  rušit  exportní  sestavy  a  exportovat  data  (aktuálně

zobrazené záznamy v seznamu) ve formátu definovaném jednotlivými exportními sestavami.

Za posledním tlačítkem jsou zobrazeny názvy aktuálně zvoleného řazení a filtru.

Pokud není některá z akcí funkční (ikona je  šedá  a  položka  akce  není v  menu dostupná),  nemáte  přístupová
práva tuto akci provádět, nebo v daném stavu není možné tuto akci provést. 

4.2 Ovládání formuláře

Každý formulář má v dolní části zobrazenou lištu s tlačítky pro základní ovládání formuláře.

Malá tlačítka vlevo na liště:

Nový záznam - vytvoří nový záznam a umožní jeho vložení do seznamu. Klávesová  zkratka
ALT+INS nebo F4.

Nový záznam z kopie aktuálního - vytvoří nový záznam, kde hodnoty položek nastaví podle
záznamu, který byl aktuální před vytvořením nového záznamu. Vždy je nutné změnit alespoň
klíčové  položky,  jinak  nebude  možné  záznam  zapsat,  a  to  kvůli  duplicitě  klíčové  položky.
Klávesová zkratka CTRL+K.

Zrušit  záznam -  provede  zrušení  záznamu  ze  seznamu.  Před  zrušením  se  vždy  zobrazí
dotaz,  zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech jsou na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy  program
umožní položku smazat  a  oznámí,  že  záznam nelze  odstranit,  protože  obsahuje  související
záznamy. Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.
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Skok na  první záznam -  zobrazí  se  první  záznam  v  seznamu,  ze  kterého  je  formulář
otevřen. Klávesová zkratka CTRL+Home.

Skok na předchozí záznam - bude zobrazen předchozí záznam v seznamu, ze  kterého je
formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgUp.

Změna  akt.  záznamu  výběrem ze  seznamu  -  umožní  skok  na  vybraný  záznam  ze
zobrazeného seznamu. Klávesová zkratka CTRL+S.

Skok na následující záznam - bude zobrazen následující záznam v seznamu, ze kterého je
formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgDn.

Skok na poslední záznam - zobrazí se poslední záznam v seznamu, ze kterého je formulář
otevřen. Klávesová zkratka CTRL+End.

Zapsat  změny  záznamu do databáze  -  provede  se  zápis  změn záznamu do  databáze.
Formulář zůstane otevřen.

Obnovit původní hodnoty  položek záznamu z  databáze  -  obnoví hodnoty položek na
původní hodnoty před změnou záznamu. Klávesová zkratka ALT+BkSp.

Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, vyvoláte seznam tiskových
sestav ,  ve  kterém  můžete  vytvářet,  editovat,  rušit  a  tisknout  sestavy  s  aktuálně
zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam tiskových sestav  ve  skutečnosti  obsahuje
dvě záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.

Velká tlačítka vpravo na liště:

OK -  provede  se  zápis  změn  záznamu  do  databáze  a  uzavře  se  formulář.  Klávesová
zkratka F12.

Storno  -  budou  obnoveny  původní  hodnoty  položek  záznamu  z  databáze  a  následně
uzavřen formulář. Klávesová zkratka ESC.

Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá), nemáte přístupová práva tuto akci provádět, nebo v daném
stavu není možné tuto akci provést.
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4.3 Editor řazení

Editor řazení slouží k nastavení způsobů řazení a ukládání vytvořených nastavení pod zvolenými jmény. Editor

řazení otevřete tlačítkem .

Seznam  vlevo  obsahuje  seznam  vytvořených  nastavení  řazení.  Nové  nastavení  řazení  lze  vytvořit

pomocí tlačítka: . Přejmenovat nastavení řazení lze  pomocí tlačítka  . Zrušit

nastavení řazení lze pomocí tlačítka .

Seznam  uprostřed  obsahuje  dostupná  pole,  ze  kterých  lze  volit  podle,  kterých  polí  se  bude  řadit.
Přidávat pole mezi vybraná je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením),  nebo pomocí tlačítek:

,  mezi seznamy dostupných polí a seznamem vybraných polí.  

Seznam vpravo obsahuje pole, podle kterých jsou řazeny záznamy při aktivovaném aktuálním nastavení

řazení.  U jednotlivých  polí  lze  volit  příznak ,  který  znamená,  že  podle  daného  pole  je  řazeno
sestupně. Rušit vybraná pole je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením), nebo pomocí tlačítek:

,  mezi seznamy dostupných polí a seznamem vybraných polí. Přesunovat pozice vybraných polí

lze pomocí tlačítek , , , .

Pomocí tlačítka  lze aktivovat aktuálně zvolené nastavení řazení.

Tlačítko  uzavře formulář a ponechá aktivováno stávající řazení.
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4.4 Seznam filtrů

Filtry slouží pro omezení seznamu na omezený počet záznamů, které splňují podmínky definované ve  filtrech.
Filtry lze definovat v zobrazovaných seznamech v aplikaci a  také  pro jednotlivé  kategorie  sestav v manažeru
sestav. Každý seznam a kategorie sestav má vlastní seznam definovaných filtrů. Do tohoto seznamu lze  filtry
přidávat, editovat je a rušit. Filtry lze pak aktivovat jejich výběrem. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném
seznamu nebo kategorii sestav jen záznamy,  které  dané  podmínky splňují. Seznam filtrů  otevřete  tlačítkem

. 

Seznam  definovaných  filtrů  obsahuje  filtry  definované  uživateli  pro  daný  seznam,  nebo  kategorii  sestav  v
manažeru sestav.

Nad seznamem filtrů lze provádět následující operace:

Nový - vytvoření nového filtru. Zobrazí vstupní dialog pro zadání názvu nového filtru
a po zadání jména zobrazí editor filtru , kde je možno zadat požadované nastavení
filtru a uložit jej.

Nový z kopie - vytvoření nového filtru z kopie aktuálního filtru. Zobrazí vstupní dialog
pro zadání názvu nového filtru a po zadání jména  zkopíruje  nastavení akt. filtru do
nového a zobrazí editor filtru , kde je možno změnit nastavení filtru a uložit jej.

Editovat  -  editace  aktuálního filtru. Zobrazí editor filtru ,  kde  je  možno  změnit
aktuální nastavení filtru a uložit jej.

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální filtr.

Zrušit  - umožní zrušení aktuálního filtru. Před zrušením se  vždy zobrazí dotaz,  zda
opravdu chcete akci provést.

Použít - uzavře okno a aktivuje aktuálně zvolený filtr.
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Nefiltrovat  -  uzavře  okno a  deaktivuje  filtr  nastavený  v  seznamu  záznamů  nebo
kategorii sestav. To znamená, že v seznamu nebo kategorii sestav nebude nastaven
žádný filtr (záznamy nebudou omezené žádným filtrem).

Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením filtru.

Uložit - uloží filtr do vámi zadaného adresáře.

Editor  filtru  slouží  pro  zadání  omezujících  podmínek pro  daný  seznam,  nebo  kategorii  sestav  v  manažeru
sestav. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném seznamu nebo kategorii sestav jen záznamy,  které  dané
podmínky splňují. Podmínky pro omezení záznamů lze zadat dvěma způsoby:

Jednoduchý filtr  -  jednoduchý  filtr  (na  záložce  jednoduchý  filtr)  slouží  pro  zadání  jednoduchých
podmínek pomocí nastavení omezujících hodnot a intervalů hodnot pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky
(seznamu).

Složitý filtr  - složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších omezujících podmínek
záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se mohou
vkládat další seznamy podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek, pomocí
které lze vytvořit jakýkoli logický výraz.

Nastavení filtru lze uložit pomocí tlačítka . Uložen je ten typ filtru (jednoduchý, složitý), jehož záložka

byla aktivní při stisku tlačítka . Po uložení filtru je okno editoru uzavřeno. Pokud je stisknuto tlačítko

, pak je okno editoru uzavřeno a změny nastavení filtru nejsou uloženy.
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4.4.1 Jednoduchý filtr

Jednoduchý filtr  slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí nastavení omezujících  hodnot  a  intervalů
hodnot pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky (seznamu). 

V horní části jednoduchého filtru je  seznam polí (sloupců) tabulky (seznamu). U každého pole  je  zobrazena
zadána podmínka. 

V dolní části je zobrazená podmínka pro akt. vybrané pole. Typ podmínky má tyto čtyři možnosti:

Bez  omezení -  pole  nemá žádné  omezení. Díky tomuto  filtru  bude  dané  pole  zobrazeno  ve  všech
podobách, např. v poli Rodné číslo se zobrazí všechna rodná čísla.

Bez zadané hodnoty - tuto podmínku splňují záznamy, které nemají v daném poli (sloupci) zadanou
žádnou hodnotu.

Libovolná neprázdná hodnota - tuto podmínku splňují záznamy, které mají v  daném poli (sloupci)
zadanou libovolnou neprázdnou hodnotu.

Rozsah hodnot  -  pokud je  zadán tento typ omezení,  je  potřeba  zadat  rozsah hodnot daného pole
(sloupce), ve kterém hodnota daného sloupce  musí být,  aby záznam splnil podmínku. Zadaný rozsah
nemusí být  z  obou stran ohraničený,  tedy je  možno zadat  jen dolní nebo jen horní limit. Dolní limit
rozsahu se zadává do pole Od a horní limit rozsahu se zadává do pole Do. Pokud je potřeba zadat více
rozsahů nebo jen výčet jednotlivých hodnot splňující podmínku, je potřeba danou podmínku zapsat  do
pole Výčet. 
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Formát pole Výčet představuje řetězec možných hodnot oddělených středníkem. Možná hodnota může být buď
jednoduchá hodnota (prvek omezení), nebo interval. Jednoduchá hodnota může být jakákoli hodnota vyhovující
typu položky. Interval se skládá ze dvou prvků (hodnot) oddělených dvěma tečkami "..", pokud prvek (hodnota)
na  některé  straně  chybí,  pak  není  interval  na  této  straně  omezen.  Pro  jednoduché  hodnoty  může  být  pro
všechny typy použita konstanta NULL, která vyjadřuje, že hodnota dané položky může být i nedefinovaná (bez
hodnoty). V intervalech by se konstanta NULL neměla vyskytovat.

Příklady výčtů pro pole různých typů:

PŘÍKLAD 1: 
"2;5..10;20.." - číselné pole je omezeno na hodnoty 2, 5 až 10, a 20 a více.

PŘÍKLAD 2:
"Novák;Novotný" - textové pole je omezeno na hodnotu "Novák" a "Novotný"

PŘÍKLAD 3: 
"..10;20" - číselné pole je omezeno na hodnotu menší rovno 10 a hodnotu 20

PŘÍKLAD 4: 
"..23.8.1998" - datumové pole je omezeno na hodnotu data menší rovno 23.8.1998

PŘÍKLAD 5: 
"10:30..12:00" - časové pole je omezeno na hodnotu času od 10:30 do 12:30

PŘÍKLAD 6: 
"NULL;10" - číselné pole je omezeno na hodnotu 10 nebo nedefinovanou hodnotu
                          
POZNÁ MKA : Uv ozov ky  (uv edené  v  příkladech)  nejsou  součástí  textu  zapsaného  do  pole  Vý čet,  ty  jsou  jen  v
příkladech pro ohraničení textů.

4.4.2 Složitý filtr

Složitý  filtr  (na  záložce  složitý  filtr)  slouží  pro  zadání  složitějších  omezujících  podmínek  záznamů,  kde  se
jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se  mohou vkládat  další seznamy
podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek. Pro každý seznam podmínek lze volit,
zda  podmínky v seznamu musí být  splněny všechny nebo stačí splnit  alespoň jednu podmínku,  aby  byl  celý
seznam jako podmínka splněn. Takto lze vytvořit jakýkoli logický výraz.
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Celý  složitý  filtr  zastřešuje  hlavní  seznam  podmínek,  do  kterého  se  vkládají  podmínky  a  další  seznamy
podmínek. U každého seznamu a podmínky je tlačítko pro vyvolání kontextového menu,  přes  které  je  možno

provádět různé operace s daným seznamem nebo podmínkou. Tlačítka , , ,  a následující texty

představují hlavičky seznamu, tlačítka , ,  a následující texty představují podmínky, tlačítka  ,

,  novou podmínku zadanou SQL výrazem.

Seznam podmínek:

Kontextové menu hlavičky seznamu podmínek , , ,  má tyto položky:

Nová podmínka - vloží novou podmínku do aktuálního seznamu podmínek.

Nová  podmínka  SQL výrazem -  vloží  do  aktuálního  seznamu  novou  podmínku,  která  se  zadává
formou logického výrazu jako podmínka WHERE klauzule SQL dotazu. Tato možnost zadání slouží pro
definici složitých podmínek velmi pokročilým uživatelům se  znalostí SQL jazyka  a  struktury databáze
aplikace.

Nový seznam podmínek - vloží do aktuálního seznamu nový seznam podmínek.

Odstranit seznam - zruší aktuální seznam podmínek. Hlavní seznam podmínek obsahuje místo dané
položky položku Odstranit vše, která zruší všechny podmínky v hlavním seznamu.

Další  kontextové  menu  lze  pro  seznam  podmínek  vyvolat  kliknutím  na  zvýrazněná  slova  v  textu  hlavičky
seznamu podmínek. Toto kontextové menu umožňuje volit způsob splnění aktuálního seznamu jako podmínky.
Kontextové menu má tyto položky:

každá - určuje, že pro splnění seznamu musí být splněny všechny podmínky v seznamu.

alespoň jedna  -  určuje,  že  pro  splnění  seznamu  musí  být  splněna  alespoň  jedna  podmínka  v
seznamu.

žádná  -  určuje,  že  pro splnění seznamu nesmí být  splněna  žádná  podmínka  v  seznamu.  Pokud  je
splněna alespoň jedna podmínka v seznamu, pak seznam není jako podmínka splněn.

Podmínka:

Kontextové  menu podmínky vyvolané  přes  úvodní tlačítko před podmínkou ,  ,   obsahuje  pouze
položku odstranit podmínku, která umožňuje danou podmínku zrušit. Tělo  podmínky se  skládá  ze  tří  částí,
které  jsou ohraničeny obdélníkem. Kliknutím na  jednotlivé  části  podmínek lze  vyvolat  kontextová  menu  pro
nastavení daných částí podmínek.
První  část  podmínky  představuje  pole  tabulky,  ke  kterému  bude  nastavena  logická  podmínka.  Druhá  část
podmínky představuje  operátor,  kterým se  spolu  s  třetí  částí  podmínky,  která  představuje  hodnotu,  určuje
omezení daného pole. Výběr operátorů podmínky je omezen podle typu daného pole. Hodnota v podmínce  je
rovněž omezena typem daného pole. To například znamená, že pokud pole představuje číselnou hodnotu, pak
je možno do hodnoty v podmínce zadat jen číslo a ne libovolný text.



43

Podmínka SQL výrazem:

Kontextové  menu podmínky vyvolané  přes  úvodní tlačítko před podmínkou  ,  ,   obsahuje  pouze
položku odstranit podmínku, která umožňuje SQL výraz zrušit.

POZNÁ MKA : Možnost v y tv oření podm ínky  SQL v ý razem  m á pouze osoba přihlášená do aplikace jako správ ce. 

Tělo podmínky se skládá  z  jedné  části,  která  je  ohraničena  obdélníkem. Kliknutím na  tuto část  podmínky se
vyvolá SQL editor pro nastavení podmínky. 

Přes tlačítko  otevřete seznam parametrů,  ze  kterého můžete  použít  nabízené  parametry. Po

vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .

POZNÁ MKA : Vložení param etru um ožňují jen v y brané browsery  (seznam y ) v  program u.

4.5 Editor nastavení vzhledu

Editor nastavení vzhledu slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců a řádků v seznamu a otevřete

jej pomocí tlačítka . Editor nastavení vzhledu seznamu obsahuje také nastavení rychlých uživatelských
filtrů.
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4.5.1 Editor nastavení sloupců

Editor nastavení sloupců slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců v seznamu. 

V  horní části editoru je  možno volit  aktuální nastavení sloupců ze  seznamu  vytvořených  nastavení.  Aktuální

nastavení je to nastavení, které bude editováno a při stisku tlačítka  bude aktivováno.

Nové  -  zobrazí dialog pro zadání názvu a  vytvoření nového nastavení  sloupců.  Nově
vytvořené nastavení sloupců bude nastaveno jako aktuální.

Přejmenovat - umožní změnu názvu aktuálního nastavení sloupců.

Zrušit - umožní zrušit aktuální nastavení sloupců. Pokud je zrušeno poslední nastavení
sloupců, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení sloupců.

OK -  uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální nastavení sloupců.

Storno  -  zruší naposledy provedené  změny v aktuálním  nastavení  sloupců  a  uzavře
formulář editoru.
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V levé části editoru je seznam sloupců, pro které se nastavují různá nastavení v rámci akt. nastavení sloupců.

Vedle  seznamu sloupců,  na  pravé  straně,  je  sada  tlačítek ,  ,  ,   pomocí kterých lze  upravovat
pořadí sloupců v rámci aktuálního nastavení sloupců. Pod tlačítky pro úpravu pořadí sloupců jsou tlačítka  pro

nastavení  zvolených  sloupců  jen  pro  čtení   a  nastavení  neviditelnosti  sloupců  .  Pokud  má  sloupec
nastavenou volbu "jen pro čtení", nebo má nastavenou neviditelnost, pak jsou stejné  ikony jako na  tlačítkách

zobrazeny v seznamu před názvem sloupce. Ikona  volby "jen pro  čtení"  v  červené  barvě   znamená,  že
sloupec má v daném seznamu nastavenu volbu "jen pro čtení" natrvalo  a  nelze  změnit. Pokud je  u sloupce

ikona volby "jen pro čtení" v zelené barvě , znamená to, že sloupec je součástí primárního klíče dané tabulky
a volba "jen pro čtení" je nastavena rovněž natrvalo a nelze ji změnit.

V prostřední části v sekci "Celý seznam" lze v rámci celého seznamu nastavovat, kliknutím na tlačítko , font
titulků  a  font  seznamu.  V  sekcích  "Titulek"  a  "Sloupec"  se  nastavují  vlastnosti  titulků  a  sloupců  aktuálně
zvolených sloupců.

Tlačítko   slouží  k  obnovení  implicitních  hodnot  aktuálního  nastavení
sloupců.

4.5.2 Editor nastavení řádků

V editoru nastavujete podmínky pro řádky a pro ně volíte barevné označení. Na základě nastavených podmínek
řádků program postupně projde jejich seznam, a jestliže daný řádek vyhovuje podmínce, změní barvu řádku.

Ve vrchní části editoru se zobrazí seznam vytvořených podmínek.

Ve střední části editoru jsou tlačítka, která slouží pro manipulaci se seznamem jednotlivých nastavení řádků:

Nové - zobrazí dialog pro zadání názvu a vytvoření nového nastavení řádků.
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Zrušit  -  umožní  zrušit  aktuální  nastavení  řádků.  Pokud  je  zrušeno  poslední
nastavení řádků, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení řádků.

, , , 
Šipky  - pomocí těchto tlačítek upravíte  pořadí řádků v rámci aktuálního nastavení
řádků.

Načíst společné - načte společné nastavení řádků.

Uložit pro všechny  - uloží nastavení pro všechny uživatele, kteří se do programu
přihlásí.

Načíst nastavení ze souboru - načtete nastavení ze souboru např. v případě, že
si necháte podmínku na zakázku vytvořit.

Uložit nastavení do souboru - uložíte aktuální nastavení do souboru.

Ve spodní části editoru nastavujete podmínky a omezení řádků:

Popis - jednoduše popište nové nastavení.

Ignorovat nastavení sloupců - zaškrtnutím políčka ignorujete nastavení sloupců. To znamená, že barevné
označení se  přednostně  řídí podle  řádku.  Při  opačném  nastavení  políčka  se  barevné  označení  (pokud  je
nastaveno) řídí podle sloupce.

Omezení - zvolte omezení pro řádky.

o Všechny řádky  - zatrhnutím políčka pracujete se všemi řádky. Nadefinované podmínky se vztahují

na všechny řádky.

o Liché řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen s lichými řádky. Nadefinované podmínky se vztahují

na liché řádky.

o Sudé řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen se sudými řádky. Nadefinované podmínky se vztahují

na sudé řádky.

Podmínka - zvolte typ podmínky.

o Bez podmínky - podmínku nedefinujete.

o Rozsah hodnot  -  z  nabídky vyberte  název sloupce. Ve  vedlejším políčku doplňte  rozsah hodnot,

kterých se podmínka týká, například: 

NULL - zobrazí řádky, které mají prázdné pole ve vybraném sloupci,

!NULL - zobrazí řádky, které nemají prázdné pole ve vybraném sloupci,

1..5 - rozsah hodnot,
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1,5 - konkrétní hodnoty,

1..5,8 - kombinace hodnot.

o Složitá  podmínka  -  slouží  pro  zadání  složitějších  omezujících  podmínek záznamů.  Po  zatrhnutí

složité podmínky je možné použít tlačítko Otevřít vzorec editoru.

 Otevřít  vzorec v editoru - otevře se editor vzorce složité podmínky, ve kterém si pomocí
operátorů a funkcí vytvoříte potřebný vzorec. Zda je napsaný vzorec korektní či nikoliv zjistíte

tlačítkem . Po zadání potřebných hodnot uložíte data tlačítkem .

Barva pozadí - zatrhněte políčko a stiskem tlačítka  vyberte barevné označení řádku. Tlačítko
se zobrazí ve vybrané barvě.

Barva textu - zatrhněte políčko a stiskem tlačítka  vyberte barevné označení textu. Tlačítko
se zobrazí ve vybrané barvě.  

OK - uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální nastavení řádků.

Zrušit  -  zruší  naposledy  provedené  změny  v  aktuálním  nastavení  řádků  a  uzavře
formulář editoru.
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4.5.3 Editor rychlých filtrů

Nastavení rychlých filtrů slouží pro vytvoření ovládacích prvků pro zrychlený výběr (filtrování)  dat  v  seznamu.
Máte možnost vytvořit si následující ovládací prvky:

- zaškrtávací políčko (s „fajfkou“)
- pole pro zadání libovolného textu
- výběr hodnoty z databáze
- pole pro zadání kalendářního data

Nový - pomocí tohoto tlačítka vytvoříte nový filtr.

Kód -  zadejte  kód. Každý filtr  musí mít  jedinečný kód,  který slouží jen k jeho identifikaci a  nemá vliv  na
funkčnost.

Podmínka - určuje pravidlo pro výběr záznamů. Text podmínky se použije v SQL výrazu pro výběr záznamů.
Může obsahovat názvy jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL funkce. Kromě
toho v něm mohou být použity parametry. Název parametru začíná vždy dvojtečkou a dále může obsahovat
písmena anglické abecedy a čísla. Pro každý parametr se vytvoří ovládací prvek,  kterým se  nastavuje  jeho
hodnota. Jeden z parametrů může být použit ve  výrazu vícekrát  a  může  být  použit  i v  různých filtrech. Po
změně podmínky se nové parametry automaticky přidávají do seznamu parametrů.
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Parametry - v seznamu parametrů můžete měnit pořadí parametrů, přidávat a rušit parametry a především

nastavovat  typ a  vlastnosti parametrů. Změna  pořadí ,  ,  přidání  a  mazání   parametrů  se
provádí pomocí tlačítek vedle seznamu parametrů. Vlastnosti parametru se nastavují ve formuláři Nastavení
parametru seznamu,  které  se  zobrazí  po  dvojkliku  na  daný  parametr.  Nový  parametr  můžete  vytvořit

kliknutím na tlačítko  Nový parametr, kde zadáte kód nového parametru. Po potvrzení zadaného kódu se
objeví formulář Nastavení parametru seznamu.

Kód parametru - při vytváření nového parametru zadáváte jeho kód.

Typ - vyberte typ parametru. Na výběr máte z následujících:

o Text - pole pro zadání libovolného textu.

o Datum - pole pro zadání kalendářního data s možností výběru z kalendáře.

o Celé číslo - pole pro zadání čísla.

o Zaškrtávátko - zaškrtávací políčko s fajfkou. Parametr nabývá hodnot 0 nebo 1.

o Nový řádek - další parametr bude začínat na novém řádku.

o Oddělovač - (prázdné místo) zadejte šířku prázdného místa.

Nadpis - nadpis filtru, např. Jen Okres. Nadpis se zobrazí u ovládacího prvku.

Šířka - pokud máte zadán nadpis, můžete upravit také jeho šířku.

SQL pro výběr  -  u parametrů typu text,  datum a  celé  číslo  můžete  zadat  SQL dotaz  pro  výběr
hodnot. V  takovém případě  se  hodnota  parametru nebude  zadávat  přímo,  ale  bude  se  vybírat  z
roletky. SQL výraz musí obsahovat pole s názvem KOD a pole s názvem POPIS.
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Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.

Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.

Uložit do souboru - po načtení kliknete na tlačítko uložit.

Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující nějaký seznam.

Uložit pro všechny - uloží současné nastavení pro všechny uživatele.

Načíst společné - načte společné nastavení uživatelů. 

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

PŘÍKLA D 1:  (:Filtrov atNazev Od = 0  OR  Mesto >= :Nazev Od) 
 A ND ( :Filtrov atNazev Do = 0  OR  Mesto <= :Nazev Do)

Param etry  Filtrov atNazev Od  a  Filtrov atNazev Od  jsou  zaškrtáv átka  a  param etry  Nazev Od  a  Nazev Do  jsou  text.
Tento filtr v  seznam u m ěst um ožní filtrov at m ěsta s názv em  v ětším  než Nazev Od a m enším  než Nazev Do.

PŘÍKLA D 2:  Filtrov atOkres = 0  OR  Okres = :okres

Param etr Filtrov atOkres je  zaškrtáv átko a  param etr okres je  text. Param etr okres m á nastav en SQL v ý raz:

SELECT DISTINCT KodPosta A S Kod, Popis 
FROM Okres ORDER BY Popis

Podm ínka um ožňuje  v y bírat jen m ěsta ze  zv oleného okresu – zobrazí se  roletka  pro  v ý běr  okresu. U  SQL v ý razu
je  důležité ,  aby  obsahov al pole  KOD a  POPIS. Pokud  zdrojov á  databázov á  tabulka  tato  pole  nem á,  m usí  v ý raz
obsahov at přejm enov ání pom ocí klíčov ého slov a A S.
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4.5.4 Editor uživatelských sloupců

Ve formuláři provedete nastavení uživatelských sloupců.

Název - zadejte název uživatelského titulku.

Titulek - vepište titulek nového sloupce.
 

Lookup SQL - může obsahovat názvy jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL
funkce.

Klíčová  pole  -  zadejte  jména  polí  seznamu,  podle  kterých  se  bude  vyhledávat.  Můžete  zadat  více  polí
oddělených středníkem.

Klíč (lookup) - zadejte  jména  polí vyhledávací tabulky,  podle  kterých se  bude  vyhledávat. Jednotlivá  pole
musí odpovídat příslušným klíčovým polím ze seznamu.

Výsledné pole - zadejte jméno pole vyhledávací tabulky, které bude zobrazeno.

Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.

Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.

Uložit do souboru - tlačítko slouží pro uložení nastavení do souboru.
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Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující již vytvořený seznam.

Uložit pro všechny - uloží současné nastavení sloupců pro všechny uživatele.

Načíst společné - načte společné nastavení uživatelů.

Test - tlačítkem otestujete nastavené parametry.

Ok - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář. 

4.6 Tiskové sestavy

Tiskové sestavy slouží pro nastavení jednotlivých sestav pro dané seznamy a můžete je nadefinovat tak, aby co
nejvíce  odpovídaly vašim představám. Výsledek nastavení si můžete  prohlédnout  v  náhledu  nebo  tisku  této
sestavy.
Seznam obsahuje  tiskové  sestavy definované  uživateli pro daný seznam, nebo kategorii  sestav  v  manažeru
tiskových sestav. Jednotlivé sestavy můžete filtrovat podle toho, jestli jste sestavu vytvořili vy nebo jiný uživatel
programu. Další možností je  filtrování podle  způsobu vytvoření sestavy,  a  to  jestli jsou sestaveny sloupcově

nebo editorově. Tiskové sestavy otevřete tlačítkem .

Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:

Nová - klávesová zkratka ALT+INS nebo F4. Otevře formulář pro výběr názvu sestavy
a  typu  sestavy.  Máte  možnost  vytvořit  sestavu  v  editoru  sestav  nebo  sloupcovou
sestavu. 
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Nová  z  kopie  -  otevře  formulář  pro zápis  nového záznamu do seznamu.  Hodnoty
položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné
změnit  alespoň klíčové  položky,  jinak nebude  možné  záznam  zapsat  kvůli  duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.

Editovat  -  otevře  formulář  s  aktuálním  záznamem  pro  editaci  (změnu  údajů).
Klávesová  zkratka  CTRL+ENTER  nebo  F5.  Pokud  editujete  sestavu  vytvořenou  v
editoru sestav,  potom se  otevře  FastReport,  kde  sestavu můžete  editovat.  Pokud
editujete sestavu sloupcovou, potom se otevře formulář Editace sestavy. V editaci
sestavy  vyberete  údaje,  které  chcete  mít  v  sestavě.  Ze  sloupce  Dostupná  pole

přesuňte požadovaná pole do Vybraných polí pomocí šipek , , , . Sami
si  můžete  navrhnout  vzhled  titulků  v  sestavě,  sloupců,  stránky  (velikost,  okraje,
číslování a datování stránek), nastavení sestavy či titulku celé sestavy.

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.

Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz,
zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech  jsou  na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy
program  umožní  položku  smazat  a  oznámí,  že  záznam  nelze  odstranit,  protože
obsahuje související záznamy.

Náhled  -  zobrazí  náhled  dokumentu  před  tiskem.  Můžete  zobrazit  více  stránek
najednou,  zvětšit  nebo  zmenšit  velikost  stránky  na  obrazovce,  kontrolovat  konce
stránek a provádět změny v textu i ve formátování.
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Tisk - vytiskne aktivní vybrané položky.

Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním listu.
Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuálním listu.

Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením tiskových sestav.

Uložit - uloží aktuální tiskovou sestavu do vámi zadaného adresáře.

Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.

4.7 Seznam sestav pro export

Seznam sestav pro export slouží pro nastavení exportů dat  do Microsoft  Word,  Excel nebo jen do textového
souboru. Tato data se poté dají dále zpracovávat. Exportní sestavy si můžete nadefinovat tak,  aby co nejvíce
odpovídaly  vašim  představám.  Seznam  sestav  pro  export  obsahuje  sestavy  definované  uživateli  pro  daný

seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav. Seznam sestav pro export otevřete tlačítkem .

Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:

Nový -  otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová zkratka
ALT+INS nebo F4.

Nový  z  kopie  -  otevře  formulář  pro zápis  nového záznamu do  seznamu.  Hodnoty
položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné
změnit  alespoň klíčové  položky,  jinak  nebude  možné  záznam  zapsat  kvůli  duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.
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Editovat  -  otevře  formulář  s  aktuálním  záznamem  pro  editaci  (změnu  údajů).
Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.

V editaci sestavy vyberete údaje, které chcete mít v sestavě. Ze sloupce Dostupná pole  přesuňte  požadovaná

pole do Vybraných polí pomocí šipek , , , . Dále si můžete vybrat, jaký formát sestavy pro export
chcete: Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Textový soubor. Vybraný formát máte možnost nastavit dle vašich
požadavků.  Definovanou  sestavu  můžete  ihned  exportovat  do  požadovaného  formátu  přes  tlačítko

 ve formuláři Editace  sestavy nebo můžete  sestavu  a  podle  potřeby exportovat  z
formuláře Manažer výstupních sestav.

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.

Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz,
zda  opravdu  chcete  akci  provést.  Po  potvrzení  je  tato  akce  nevratná.  V  mnoha
případech  jsou  na  zvolené  položce  závislé  další  údaje  v  databázi.  Proto  ne  vždy
program  umožní  položku  smazat  a  oznámí,  že  záznam  nelze  odstranit,  protože
obsahuje související záznamy.

Export - provede export aktuálně vybrané sestavy do vybraného formátu pro export
(Word, Excel, Textový soubor).

Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním listu.
Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuálním listu.

Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.
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5 Princip práce se systémem Sklad

V kapitole naleznete základní princip práce  se  systémem Sklad. Jsou zde  zdůrazněny jednotlivé  kroky,  které
jsou potřebné pro správnou funkci programu. 

5.1 Princip práce

Po přečtení této kapitoly byste měli pochopit princip práce se systémem Sklad.

Vycházíme z předpokladu, že máte nainstalovaný program se založenou databází a připojena všechna zařízení
skladového systému (scanner čárových kódů,  tiskárnu apod.). Jednotlivá  zařízení  jsou  nakonfigurována  v  té
míře, jakou není schopen obsluhovat program z počítače.

PRÁCI SE SYSTÉMEM SKLAD ROZDĚLÍME NA DVĚ ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

Konfigurace a nastavení systému a naplnění daty potřebnými pro provoz. Toto nastavení provádíte  hlavně
ve  fázi zprovoznění systému. Samozřejmě  i  v  průběhu  používání  systému  budete  měnit  své  požadavky  na
zpracování dat, upravovat nastavení a obsahy seznamů.

Pravidelný provoz - zpracování dat. Budete zpracovávat informace z vedení skladu zboží, z fakturace a tyto
informace vyhodnocovat.

5.2 Postup práce v bodech

Systém Sklad máte  nainstalovaný a  nyní musíte  nastavit  jeho funkce  tak,  aby splňoval Vaše  požadavky.  Při
prvním spuštění jste založili databázi, do které program automaticky doplnil některá základní nastavení. Dále je
pro správnou funkci programu potřeba vytvořit následující seznamy. 

VŠECHNY POTŘEBNÉ SEZNAMY VYTVOŘÍTE V MENU SYSTÉM/PRŮVODCE NASTAVENÍM . 

Nastavení období

Pro správnou činnost  programu musí  být  vytvořeno  období.  Základní  časovou  jednotkou  programu  Sklad  a
fakturace, podle které pracuje, je jeden rok. Každé období má nastavenou sazbu DPH, způsob zaokrouhlování
faktur a DPH. Pro každé období je možné použít novou číselnou řadu faktur,  skladových dokladů,  objednávek
apod. Období se může také vytvořit v menu Systém/Období .
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Firemní účty a pokladny

Firemní  účty  a  pokladny  slouží  pro  sledování  pohybů  hotovosti.  Musí  být  vytvořen  alespoň  jeden  bankovní
(nehotovostní) účet, který se bude tisknout na faktury. Pro správnou činnost modulu Pokladna musí být vytvořen
alespoň jeden hotovostní účet  (pokladna),  do  kterého  se  budou  zapisovat  příjmy  hotovosti.  Firemní  účty  a
pokladny se mohou také vytvořit v menu Seznamy/Firemní účty a pokladny .

Střediska

Pro správnou činnost programu musí být vytvořeno alespoň jedno středisko. Pro každé  středisko je  evidován
stav zásob zboží. Všechny doklady jsou vystavovány pro některé ze středisek. Každé středisko může mít vlastní
číselné řady dokladů (skladových dokladů, faktur, objednávek apod.). Střediska se mohou také vytvořit v menu
Seznamy/Střediska .

Číselné řady dokladů

Jednotlivé typy dokladů (faktury, účtenky, objednávky, apod.) jsou číslovány automaticky podle zvolené číselné
řady. Číselná řada určuje formát čísla a rozsah hodnot. Maska čísla musí obsahovat znaky ####, které budou
nahrazeny novým číslem z příslušného rozsahu. Číselné řady dokladů se mohou také vytvořit v menu Seznamy/
Číselné řady . Zde vytvořené číselné řady je třeba následně přiřadit střediskům. Přiřazení provedete v menu
Seznamy/Střediska/Formulář  střediska  -  Nastavení  číselných  řad .  Tyto  potřebné  úkony  za  vás  program
jednoduše vytvoří po stisku tlačítka Vytvořit číselné řady v průvodci nastavením . Číselné doklady je nutné
vytvořit po instalaci programu a při vytvoření nového období.

Cenové hladiny

Podle cenové hladiny se vypočítá prodejní cena zboží jako násobek nákupní ceny a koeficientu. Každý odběratel
má  přiřazenu cenovou hladinu. Pro každé  zboží  je  navíc  možné  ručně  zadat  cenu  v  jednotlivých  cenových
hladinách a  také  omezit  platnost  cen jen na  nějaké  období. Cenové  hladiny se  mohou také  vytvořit  v  menu
Sklad/Cenové hladiny .

Pokladní místa

Pokladní místa obsahují důležitá nastavení pro činnost programu. V nastavení aplikace  v záložce  Pokladna
vyberte  pokladní místo,  které  chcete  používat  na  tomto počítači. Pokud změníte  nastavení pokladního místa,
projeví se změna na všech počítačích, které toto pokladní místo používají. Pokladní místa se mohou také vytvořit
v menu Seznamy/Pokladní místa .

Jednatelé

Do seznamu Jednatelů přidáváte uživatele, kteří s programem Sklad a fakturace pracují. Při vytváření dokladů
je  nutné  zadat  jednatele,  který je  za  něj  zodpovědný. Jednatelé  se  mohou také  vytvořit  v  menu  Seznamy/
Jednatelé .

Tento popis postupu práce by Vám měl ujasnit logickou posloupnost jednotlivých kroků, které musíte provést po
instalaci programu Sklad. 
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5.3 Postup zpracování v bodech

Samotné  zpracování  dat  ve  skladovém  systému  si  můžeme  shrnout  do  bodů.  Princip  opakované  práce  se
skladovým systémem se skládá z několika samostatných operací,  které  však musí být  realizovány v logickém
sledu. 

PRAVIDELNÁ (DENNÍ) PRÁCE SE SKLADOVÝM SYSTÉMEM:

Práce se zbožím

Před prací se zbožím je nejdříve nutné naplnit seznam Zboží . Po naplnění seznamů můžete  vést  sklad se
zbožím tj. přijímání nového zboží,  vyskladňování či jeho prodej. Na  tyto  operace  budete  vystavovat  skladové
doklady  v  Seznamu  dokladů .  Zboží  můžete  dle  potřeby  převádět  z  jednoho  střediska  na  druhé.  Bližší
informace o převodu zboží naleznete v kapitole Převod zboží na jiné středisko . K prověření skutečného stavu
zboží použije inventuru v menu Sklad/Inventura .

Pokladna

Modul Pokladna slouží k přímému prodeji zboží, příjmu plateb a vystavování účtenek. Před prvním použitím je
třeba si pokladnu nejprve nakonfigurovat. Více informací o konfiguraci pokladny naleznete v kapitole Pokladna

,  Konfigurace  pokladny  a  Kategorie  tlačítek pokladny . Možnosti práce  s  pokladnou jsou uvedeny  v
kapitole  Modul  POKLADNA .  Podle  potřeby  budete  provádět  uzávěrku  pokladny .  Vybrat  si  můžete  z
průběžné, denní a měsíční. 

Evidence objednávek

V programu je možné vést evidenci přijatých a vydaných objednávek, roztřídit jednotlivé objednávky dle Vašich
kritérií. Zpětně dohledáte potřebnou objednávku. Máte přehled kdo za  kterou přijatou/vydanou objednávku je
zodpovědný. Objednávky obsahují množství potřebných dat, jako jsou základní údaje o objednávce, odběratel/
dodavatel,  fakturační  údaje,  položky  objednávky.  Dále  zde  máte  možnost  evidovat  práci  zaměstnanců  na
jednotlivých zakázkách. Více v kapitole Objednávky .

Fakturace

V  programu máte  možnost  zaznamenávat  přijaté  i  vydané  faktury,  vytvářet  zálohové  a  dodací  listy.  Podle
potřeby můžete  vytvářet  hromadné  příkazy k úhradě  a  hromadné  fakturace  dodacích listů. Více  informací  v
kapitole Fakturace .

Evidence pošty

V programu můžete vést evidenci přijaté a odeslané pošty. Zpětně dohledáte potřebnou poštu. Máte  přehled,
kdo je za kterou poštu zodpovědný. Více v kapitole Pošta .
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Výsledky a tisky

Podle potřeby můžete tisknout výstupní sestavy poskytující maximum informací o tržbách, vydaných fakturách,
skladových dokladech. Více o výstupech v kapitole Manažer výstupních sestav .

Uzavření období

Data v programu Sklad jsou zpracována  a  vy můžete  uzavřít  zpracovávané  období a  založit  období nové. V
praxi doplňujete ještě několik dní záznamy starého měsíce a připravujete výsledky pro zpracování. Nové období
však musí umožňovat  pokračování v  práci. Proto budete  nové  období zakládat  vždy dříve,  než  budete  staré
období definitivně uzavírat. Souběžná práce ve  více  obdobích není pro tento systém žádným problémem. To
znamená, že můžete kontrolovat data starého roku a již sbírat a  upravovat  data  v roce  novém. Nové  období
můžete vytvořit v menu Systém/Období  nebo v Průvodci nastavením/Období .

Číselné řady dokladů

Pro nové  období se  zpravidla  pro číslování dokladů vytvářejí  nové  číselné  řady. Nové  číselné  řady dokladům
vytvoříte v menu Systém/Průvodce nastavením/Číselné řady dokladů .

Zálohování databáze

Zálohování dat  je  jednou ze  základních nutností při práci s  počítačem. Je  v zájmu Vás,  uživatelů,  abyste  si
veškerá data (databázi) uložili pro případ ztráty dat z původní databáze. Zálohování databáze provedete v menu
Systém/Správa databáze/Zálohování databáze .

Tento popis  postupu  zpracování  by  vám  měl  ujasnit  logickou  posloupnost  jednotlivých  kroků,  které  musíte
provést  pro  zpracování  dat  v  programu  Sklad.  Detailní  popis  těchto  operací  najdete  dále  v  manuálu.  Při
ustáleném provozu systému se činnost týkající se nastavení systému velmi omezuje. 
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6 Systém

Systém je  velice  důležitým  prvkem  programu,  jak  pro  uživatele,  tak  správce  sítě.  Menu  Systém  obsahuje
následující položky:

Období

Průvodce nastavením

Nastavení aplikace...

Multilicence

Správa databáze

Seznam počítačů připojených k databázi

Stavový řádek

Rychlé menu                            Ctrl+Q

Plovoucí nápověda

Konec                                      Alt+F4

Pokud  v  menu  Systém/Správa  databáze/Nastavení  zabezpečení  zvolíte  možnost  Zabezpečení  heslem,
popřípadě  Zabezpečení systémem uživatelů a  práv,  rozšíří  se  nabídka  menu Systém o  položky  Změna
hesla  a Přihlášení jiného uživatele .

6.1 Změna hesla

Formulář změny hesla umožní aktuálnímu uživateli změnit jeho heslo.

6.2 Přihlášení jiného uživatele

Umožní přihlásit se do programu na stejném počítači jako jiný uživatel.
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6.3 Období

Základní časovou jednotkou programu Sklad a  fakturace,  podle  které  pracuje,  je  jeden rok. Můžete  si podle
potřeb data  období upravit. To provedete  v případě,  kdy  se  bude  měnit  např.  sazba  DPH.  Seznam  období
najdete v menu Systém/Období.

Formulář obsahuje v levé části seznam všech vytvořených období a na  pravé  straně  také  tlačítka  pro práci s

nimi. Vámi požadované období si zvolíte označením řádku s obdobím a tlačítkem  volbu potvrdíte.

Tlačítko  uzavře formulář a ponechá aktivováno stávající období. 

V  levé  části nad tabulkou s  obdobími najdete  filtr  na  Všechna  období  a  Aktuální rok.  Zvolíte-li  všechna
období,  zobrazí  se  historie  všech  dříve  vytvořených  období.  Zvolíte-li  aktuální  rok,  budou  se  vám  pro
přehlednost zobrazovat pouze období aktuálního roku, která korespondují s daty v počítači.

VYTVOŘENÍ PRVNÍHO OBDOBÍ:

První období již  máte  vytvořeno. Jestliže  vám nevyhovuje  začátek a  konec  období,  můžete  tlačítkem  
Editace záznamu toto změnit.
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VYTVOŘENÍ NOVÉHO - DALŠÍHO OBDOBÍ:

Při vytváření dalšího období použijte tlačítko  Nový  záznam. Pokud jednou vytvoříte období, nemůžete jej
vymazat. 

Počátek období - povinný údaj. Zvolte počátek období.

Konec období - vepište konec období.

Popis - povinný údaj. Zvolte popis vytvářeného období (např. Rok 2008).

Sazba DPH 1 - povinný údaj. Vepište platné sazby DPH pro dané období.

Sazba DPH 2 - povinný údaj. 

Sazba DPH 3 - povinný údaj. 

ZAOKROUHLOVÁNÍ - zde máte možnost si vybrat způsob zaokrouhlování.

Faktury - povinný údaj. Vyberte z připravených možností.

DPH - povinný údaj. Vyberte z připravených možností.

o Vždy dolů - zaokrouhlí částku vždy dolů.

o Normálně - částku standardně zaokrouhlí.

o Vždy nahoru - zaokrouhlí částku vždy nahoru.

o Nezaokrouhlovat - nezaokrouhlí částku. 

Tyto částky budou zaokrouhleny na mince, které vyberete v políčku vedle.



65

Přepočítávat základ daně - slouží pro haléřové vyrovnání základu a daně. Určete, jestli se má při výpočtu
upravit základ daně nebo celková  cena  bez  daně. Pokud by se  cena  nedorovnávala,  nesouhlasil by součet
ZÁKLAD + DPH = CENA S DPH.

Pokud vše souhlasí, stiskněte . 

POZOR: Při v y tv áření nov ý ch období dejte  pozor na je jich náv aznost.

VÝBĚR OBDOBÍ:

Vámi požadované období si zvolíte kliknutím na období a tlačítkem  volbu potvrdíte.

6.4 Průvodce nastavenim

Pomocí  Průvodce  nastavením  (dále  jen  průvodce)  můžete  vytvořit  základní  seznamy  pro  správnou  funkci
programu Sklad. Samotné spuštění průvodce provedete v menu Systém/Průvodce nastavením. 

Průvodce se skládá z několika bodů (formulářů). Jednotlivé formuláře obsahují povinné a nepovinné údaje. Na

další formuláře se pohybujete tlačítkem . Průvodce  také  umožňuje  návrat  k  předchozím  bodům

pomocí tlačítka .

6.4.1 Období

Pro správnou činnost programu musí být vytvořeno období. Pro každé období se nastavují sazby DPH, způsob
zaokrouhlování faktur a DPH. Pro každé období je možné použít novou číselnou řadu faktur, skladových dokladů,
objednávek apod.

Pro  vytvoření  nového  období  stiskněte  v  levém  dolním  rohu  tlačítko  .  Tím  se  zobrazí
formulář Období, kde vyplníte požadované údaje. Více se dozvíte v kapitole Období .63
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6.4.2 Firemní účty a pokladny

Firemní  účty  a  pokladny  slouží  pro  sledování  pohybů  hotovosti.  Musí  být  vytvořen  alespoň  jeden  bankovní
(nehotovostní) účet, který se bude tisknout na faktury. Pro správnou činnost modulu Pokladna musí být vytvořen
alespoň jeden hotovostní účet (pokladna), do kterého se budou zapisovat příjmy hotovosti. 

Pro vytvoření nového účtu stiskněte v levém dolním rohu tlačítko . Tím se zobrazí formulář
Firemního účtu, kde vyplníte požadované údaje. Více se dozvíte v kapitole Firemní účty a pokladny .

6.4.3 Střediska

Pro správnou činnost programu musí být vytvořeno alespoň jedno středisko. Pro každé  středisko je  evidován
stav zásob zboží. Všechny doklady jsou vystavovány pro některé ze středisek. Každé středisko může mít vlastní
číselné řady dokladů (skladových dokladů, faktur, objednávek apod.)

Pro vytvoření nového střediska  stiskněte  v levém dolním rohu tlačítko . Tím se  zobrazí
formulář Středisko, kde vyplníte požadované údaje JENOM v záložce Základní údaje. Více se dozvíte v kapitole
 Formulář střediska - Základní údaje .
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6.4.4 Číselné řady dokladů

Jednotlivé typy dokladů (faktury, účtenky, objednávky, apod.) jsou číslovány automaticky podle zvolené číselné
řady. Číselná řada určuje formát čísla a rozsah hodnot. Maska čísla musí obsahovat znaky ####, které budou
nahrazeny novým číslem z příslušného rozsahu.

Pro  vytvoření  číselné  řady  pro  středisko  stiskněte  v  levém  dolním  rohu  tlačítko  .
Vytvořením číselných řad se změní tabulka  ve  formuláři (viz  následující formulář). Více  se  dozvíte  v  kapitole
Formulář střediska - Nastavení číselných řad .146
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Výše uvedeným způsobem nastavíte číselné řady pro další vytvořená střediska . Po nastavení všech Číselných
řad zobrazíte následující formulář.

6.4.5 Cenové hladiny

Podle cenové hladiny se vypočítá prodejní cena zboží jako násobek nákupní ceny a koeficientu. Každý odběratel
má  přiřazenu cenovou hladinu. Pro každé  zboží  je  navíc  možné  ručně  zadat  cenu  v  jednotlivých  cenových
hladinách a také omezit platnost cen jen na nějaké období.

 

Pro vytvoření nové  cenové  hladiny stiskněte  v levém dolním rohu tlačítko . Tím se
zobrazí formulář Cenové hladiny, kde vyplníte požadované údaje. Více se dozvíte v kapitole Cenové hladiny .

6.4.6 Pokladní místa

Pokladní  místa  obsahují  důležitá  nastavení  pro  činnost  programu.  V  nastavení  aplikace  v  menu  Systém/
Nastavení aplikace/Lokální nastavení - Pokladna  vyberte pokladní místo, které se bude na počítači používat.
Nastavení musíte provést na každém počítači, na kterém budete s programem pracovat.

Pro vytvoření nového pokladního místa stiskněte v levém dolním rohu tlačítko . Tím
se zobrazí formulář Pokladního místa, kde vyplníte požadované údaje. Více se dozvíte v kapitole Pokladní místa
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6.4.7 Jednatelé

Zadejte alespoň jednoho jednatele. Při vytváření dokladů je nutné zadat jednatele, který je za něj zodpovědný.

Pro vytvoření nového jednatele  stiskněte  v levém dolním rohu tlačítko . Tím se  zobrazí
formulář Jednatele, kde vyplníte požadované údaje. Více informací se dozvíte v kapitole Jednatelé .

6.4.8 Nastaveni ukonceno

Všechny  základní  seznamy  máte  nyní  vytvořeny.  Pokud  chcete  průvodce  ukončit,  klikněte  na  tlačítko

. Průvodce  nastavením můžete  kdykoliv  spustit  znovu. Můžete  jej  využít  například  při  zakládání
nového střediska nebo vytvoření a nastavení nového období.
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6.5 Nastavení aplikace

Program umožňuje  nastavení aplikace. Formulář  Nastavení aplikace  obsahuje  v levé  části strom s  výběrem,
jehož částmi jsou:

Uživatelské nastavení
Editace faktur
Sklad

Lokální nastavení
Pokladna
Pokladna - hardware
Platba kartou
BHT - nastaveni terminálu
BHT - inicializace terminálu

Společenské nastavení
Zboží
Firmy
Text vydané faktury
Text zálohového listu
Servisní podmínky
Text vydané objednávky
Text záručního listu
Předávací protokol
Příkazy k úhradě
Pošta přijatá
Faktura přijatá
Jednatelé
Sklad
Elektronická pošta

Na následujících stranách si vysvětlíme jednotlivá nastavení.

6.5.1 Uživatelské nastavení

Otevřením  Uživatelského  nastavení  se  Vám  ukáže  sdělení  o  tom,  že  uživatelské  nastavení  je  ukládáno  do
databáze pro každého uživatele zvlášť.
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6.5.1.1 Editace faktur

Nastavení se projeví ve formulářích přijatých a vydaných faktur v  menu Fakturace/Vydané  faktury ,  Přijaté
faktury .

VYDANÉ FAKTURY

Při  výběru  firmy  zobrazit  pouze  odběratele  -  při  zaškrtnutí  této  položky,  se  zobrazí  při  výběru
odběratele pouze firmy, které mají ve svém formuláři zaškrtnuto políčko "odběratel".

PŘIJATÉ FAKTURY

Při  výběru  firmy  zobrazit  pouze  dodavatele  -  při  zaškrtnutí  této  položky,  se  zobrazí  při  výběru
dodavatele pouze firmy, které mají ve svém formuláři zaškrtnuto políčko "dodavatel".
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6.5.1.2 Sklad

Nastavení se projeví ve formulářích příjmových a výdajových dokladů v menu Sklad/Seznam dokladů/formulář
Skladový doklad .

Při výdeji ihned začít editovat položky - pokud tuto volbu nezaškrtnete, nebudete moci ihned při výdeji
editovat položky. Více v menu Sklad/Seznam dokladů/Skladový doklad .

U výdejového dokladu vybírat firmu pouze z odběratelů - pokud tuto volbu zaškrtnete, zobrazí se při
výběru odběratele pouze firmy, které mají ve svém formuláři zaškrtnuto políčko "odběratel"

U příjmového dokladu vybírat firmu pouze z dodavatelů - pokud tuto volbu zaškrtnete, zobrazí se při
výběru dodavatele pouze firmy, které mají ve svém formuláři zaškrtnuto políčko "dodavatel".

6.5.2 Lokální nastavení

Otevřením Lokálního nastavení se Vám ukáže sdělení o  tom, že  lokální nastavení se  týká  pouze  počítače,  na
kterém je aplikace spuštěna, a je ukládána na lokální disk do adresáře Windows.
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6.5.2.1 Pokladna

U formuláře  Pokladna  nastavíte  chování  pokladny,  například  automatické  tisknutí  účtenky  při  platbě  nebo
otevírání pokladního šuplíku a další potřebné náležitosti pro správné fungování pokladny.

Pokladní  místo  -  z  nabídky  vyberte  pokladní  místo,  které  bude  použito  na  tomto  počítači.  Nastavení
pokladního místa můžete  změnit  v  seznamu pokladních míst  (Seznamy/Pokladní místa ). Pokud změníte
nastavení pokladního místa, tak se změna projeví na všech počítačích, které toto místo používají!

Posunout datum výdeje - zvolte datum posunutí výdeje. Umožňuje  posun zaúčtování výdeje  na  budoucí
den. Pokud je zde zadáno datum v budoucnu, budou účtenky a platby v jídelně datovány až na zadaný den.
Funkci lze použít například po provedení měsíční inventury.

Vlevo nahoře zobrazit  - v poli nastavíte  jaké  informace,  chcete  mít  zobrazeny v modulu pokladna  v
levém horním rohu. Na výběr máte z následujícího:

o Info panel - po výběru informačního panelu, budete mít v modulu pokladna zobrazeny informace o

pokladní, středisku, zákazníkovi a jeho cenové hladině. V tomto případě  není možné  provést  přímý
výběr zákazníka (odběratele).

o Výběr  odběratele  -  pokud  vyberete  tuto  variantu,  zobrazí  se  v  panelu  odběratelé.  Zobrazení

odběratelé v modulu pokladna mají v menu Seznamy/Firmy  nastaven příznak Odběratel . Po
této volbě můžete v modulu Pokladna provádět přímý výběr zákazníka. 

Velikost fontu - zvolte velikost písma. Nastavení se projeví v pokladně  v levé části obrazovky (seznam
řádků nákupu).

Zobrazovat množství ve skladu na tlačítkách - při zaškrtnutí políčka se v pokladně na  tlačítkách zboží
zobrazuje množství ve skladu.

Nejdříve zadávat množství, potom kód zboží - určete, zda chcete v modulu pokladna  zadávat  nejprve
Kód zboží nebo odebrané Množství.
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Automaticky  tisknout  účtenku při platbě  v  hotovosti  -  při  zaškrtnutí  políčka  automaticky  vytiskne
účtenku při platbě v hotovosti.

Automaticky tisknout účtenku při platbě kartou -  při zaškrtnutí políčka  automaticky vytiskne  účtenku
při platbě kartou.

Po hotovostní platbě nezavírat dialog s platbou - při zaškrtnutí políčka se při hotovostní platbě nezavře
dialog s platbou.

Po platbě kartou nezavírat dialog s platbou - při zaškrtnutí políčka se při platbě kartou nezavře dialog s
platbou.

Zobrazit dialog tiskárny před tiskem faktury - před tiskem faktury zobrazí dialogové okno tiskárny.

Zobrazit dialog tiskárny před tiskem účtenky - před tiskem účtenky zobrazí dialogové okno tiskárny.

Zobrazit tlačítko "Šuplík" - po zaškrtnutí pole se vám v dolní části pokladny  zobrazí tlačítko pro otevření
pokladního šuplíku.

Automaticky  otevřít  šuplík  při  platbě  v  hotovosti  -  po  zatrhnutí  pole  se  při  platbě  v  hotovosti
automaticky otevře pokladní šuplík i když se netiskne účtenka.

Zobrazovat obsah zákaznického displeje na obrazovce - pokud pole zaškrtnete, potom se vám zobrazí
v dolní části pokladny  zákaznický displej. 

6.5.2.2 Pokladna - hardware

U formuláře Pokladna - hardware nastavujete potřebná zařízení jako tiskárna, displej, pokladnu.

Tiskárna pro tisk účtenek - zvolte tiskárnu pro tisk účtenek.

Příkaz pro otevření pokladny - vepište příkaz pro otevření pokladny (příkaz pro tiskárny Star je #7).
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Test - po stisku tlačítka testuje otevření pokladny.

Příkazy na začátku tisku - zadejte příkaz na začátku tisku, například otevření šuplíku.

Příkazy na konci tisku - zadejte příkaz na konci tisku, například ustřihnutí účtenky.

PŘÍKLA DY pro OK Print PRP-085:
#27#116#18#27#82#18 - zapnutí český ch znaků
#27#112#00#25#255  - otev ření šuplíku 1
#27#112#01#25#255  - otev ření šuplíku 2
#29#86#49  - ustřihnutí

#7#10 - otev ření šuplíku na tiskárně Star

Typ displeje - z nabídky vyberte typ displeje. 

Port pro připojení displeje - zvolte port pro připojení displeje.

Test displeje - po stisku tlačítka testuje připojení displeje.

Typ váhy - z nabídky vyberte typ váhy. 

Port pro připojení váhy - zvolte port pro připojení váhy.

Test (hmotnost) / Test (vše) / Test (data) - tlačítky otestujete komunikaci s
váhou.

Kód rozložení klávesnice - pro správnou činnost čtečky čárových kódů vyberte anglické rozložení. To musí
být v systému nainstalováno! 

Kód - pomocí tlačítka zjistíte aktuální rozložení klávesnice.
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6.5.2.3 Platba kartou

Formulář platba kartou nastavujete v případě kombinace s programem Jídelna.

Cesta k aplikaci Jídelna - nastavte cestu k programu Jídelna. Nastavená cesta se uplatní při vyúčtování po
nabití karty nebo platbě.

Cesta k ovladačům čtečky karet  - nastavte cestu k ovladačům čtečky karet. Nastavená cesta se použije
při načítání karty strávníka.

Terminál pro  načítání karty  -  zvolte  terminál  pro  načítání  karet.  Pokud  se  nepovedlo  načíst  seznam
terminálů, pravděpodobně není nainstalovaný program Jídelna. 

Doba čekání na kartu - zvolte dobu než bude strávníkem přiložena karta.

Zobrazit tlačítko "Karta" - po zatrhnutí pole se v dolní části pokladny  zobrazí tlačítko .

    

Po nabití karty  nezavírat  dialog  -  po zatrhnutí pole  zůstane  zobrazeno okno  s  aktualizovaným  účtem
strávníka.
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6.5.2.4 BHT - nastavení terminálu

Nastavení komunikace s terminálem BHT musí být stejné jako nastavení terminálu. Navíc musíte vybrat sériový
port, ke kterému je terminál připojen.

SÉRIOVÁ LINKA:

Port terminálu - nastavte přes jaký port je terminál připojen. 

Rychlost  (bitů za  sekundu)  -  vyberte  ze  seznamu  přenosovou  rychlost  v  bitech  za  sekundu.  Zadaná
hodnota v nastavení aplikace musí být shodná s hodnotou nastavenou v terminálu .

Parita - z nabídky vyberte paritu. Máte možnost vybrat: Žádná, Lichá nebo Sudá.

Počet datových bitů - zvolte počet datových bitů.

Počet stop bitů - zadejte počet stop bitů.

PROTOKOL BHT:

Sériová čísla - při zaškrtnutí pole se v protokolu BHT terminálu budou zobrazovat sériová čísla. 

Horizontální parita - při zaškrtnutí pole nastavíte horizontální paritu v protokolu BHT terminálu .

Kódování znaků - z nabídky vyberte kódování znaků. Pokud používáte pro tisk kódování Windows, je nutné
nahrát před tiskem do tiskárny fonty, jinak se některé české znaky nebudou zobrazovat správně. 
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Test  spojení  -  zde  máte  možnost  vyzkoušet  komunikaci  terminálu  s
programem  Sklad.  Terminál  zapněte  tlačítkem  PW  a  v  menu  vyberte  5.
NASTAVENI - potvrďte ENT -  vyberte  3. TEST SPOJENI -  potvrďte  ENT a  ve
formuláři stiskněte Test spojení. Po testu komunikace  se  zobrazí na  terminálu
informace o proběhlém spojení, kterou potvrďte tlačítkem ENT. Terminál přejde
do menu nastavení dalších parametrů. V programu Sklad se zobrazí informační
okno  s  údaji  z  terminálu  a  rovněž  informace  o  proběhlém  spojení,  kterou

potvrďte tlačítkem . 

Výchozí hodnoty - tlačítkem obnovíte hodnoty výchozího nastavení.

6.5.2.5 BHT - inicializace terminálu

Před  prvním  použitím  je  zapotřebí  provést  základní  nastavení  terminálu  a  nahrát  ovládací  program  do
terminálu.  Nastavení  je  potřeba  provést  také  v  případě,  byl-li  BHT  terminál  ponechán  se  zcela  vybitými
bateriemi, nebo bez baterií.

Zapněte terminál pomocí kombinace kláves SF+1+PW a nastavte parametry komunikace. Parametry musí být
nastaveny stejně jako nastavení v této aplikaci na záložce Terminál BHT. Pro výchozí hodnoty nastavení by měl
být terminál BHT nastaven takto:

- připojení pomocí kabelu:

SET SYSTEM > COMMUNICATION:
CONNECTOR > PARAMETER - Transmit Speed = 115200, Parity Bit = N, Data = 8, Stop = 1
COM PORT > Basic = Connector, System Mode = Connector
PROTOKOL TYPE = BHT Protocol

- připojení pomocí kolébky:

SET SYSTEM > COMMUNICATION:
OPTICAL > PARAMETER - Transmit Speed = 115200
COM PORT > Basic = Optical, System Mode = Optical
PROTOKOL TYPE = BHT Protocol

Dále v základním menu vyberte položku 2: DOWNLOAD potvrďte ENT a dále vyberte 1: FILE potvrďte ENT a

poté  stiskněte  tlačítko   v  tomto  formuláři.  Další  informace  naleznete  v  manuálu  k
terminálu BHT.

Nahrát program do BHT - stiskem tlačítka se soubor přenese do terminálu.

Výchozí hodnoty - tlačítkem obnovíte hodnoty výchozího nastavení.
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6.5.3 Společné nastavení

Otevřením Společného nastavení se Vám ukáže sdělení o tom, že společné nastavení je ukládáno do databáze
a je pro všechny uživatele společné.

6.5.3.1 Zboží

Těm z Vás, kterým v programu chybí některé kolonky s informacemi, které chcete u zboží sledovat,  je  určen
následující formulář. Názvy polí zde přejmenujete podle svých potřeb. 

Pole nazvete tak, že v kolonce přepíšete dosavadní nadpis Rozlišení x. Přepsaná pole se vám po potvrzení změn
zobrazí ve  Formuláři zboží -  Formulář  záznamu , který najdete  v  menu  Seznamy/Zboží/  formulář  Zboží/
záložka Formulář záznamu.
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6.5.3.2 Firmy

Těm z Vás, kterým v programu chybí některé kolonky s informacemi, které chcete u firem sledovat,  je  určen
tento formulář. Názvy polí zde přejmenujete podle svých potřeb. 

NASTAVENÍ TITULKŮ UŽIVATELSKÝCH POLÍ:

Pole  nazvete  tak,  že  v  kolonce  přepíšete  dosavadní  nadpis  Uživatelské  pole  x.  Přepsaná  pole  se  Vám  po
potvrzení změn zobrazí ve Formuláři firmy - Ostatní údaje , který najdete v menu Seznamy/Firmy/ formulář
Firmy/záložka Ostatní údaje.

OSTATNÍ:

Kontrolovat duplicitu IČO při vložení nové firmy  - po zaškrtnutí volby program kontroluje duplicitu IČO.
Při  zapsání  stejného  čísla  Vás  program  upozorní  "Firma  se  stejným  IČO  již  v  seznamu  existuje! Název
existující firmy: (název firmy, u které je toto IČO již použito).

6.5.3.3 Text vydané faktury

Do formuláře napište text, který chcete mít vytištěn na vydané faktuře. Takto napsaný text  se  Vám zobrazí u
Vydaných faktur ve formuláři Tištěný text a poznámka , kde jej v případě potřeby můžete editovat. 

Tištěný text na vydané faktuře - vyplňte text, který se bude tisknout na vydané faktuře.
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6.5.3.4 Text zálohového listu

Do formuláře napište text, který chcete mít vytištěn na zálohovém listu. Takto napsaný text se Vám zobrazí v
menu  Objednávky/Přijaté  objednávky/formulář  Přijaté  objednávky/záložka  Zálohové  listy/tlačítko

/formulář  Zálohový  list/záložka  Tištěný  text  a  poznámka ,  kde  jej  v  případě  potřeby
můžete editovat. 

Tištěný text na zálohovém listu - vyplňte text, který se bude tisknout na zálohovém listu.

6.5.3.5 Servisní podmínky

Do formuláře napište text, který chcete mít vytištěn na zakázkovém listu. Tento text  se  Vám zobrazí v  menu
Objednávky/Přijaté objednávky/formulář Přijatá  objednávka/záložka  Zakázka/Reklamace . Stiskněte  tlačítko

, kde v zobrazeném zakázkovém listu v kolonce servisní podmínky máte zobrazen Vámi zadaný
text. 

Servisní podmínky na zakázkovém listu - vyplňte text, který se bude tisknout na zakázkovém listu.

6.5.3.6 Text vydané objednávky

Ve formuláři napište text, který chcete mít vytištěn na vydané objednávce. Takto napsaný text se Vám zobrazí,
po  vyplnění  základních  údajů,  v  Poznámce  (menu  Objednávky/Vydané  objednávky/formulář  Vydaná
objednávka/záložka Základní údaje ). V případě potřeby můžete text v poznámce editovat.

Tištěný text na vydané objednávce - vyplňte text, který se bude tisknout na vydané objednávce.
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6.5.3.7 Text záručního listu

Ve formuláři napište  text,  který chcete  mít  vytištěn na  záručním listu. Takto napsaný text  se  Vám zobrazí v
menu Objednávky/Přijaté objednávky/formulář Přijatá objednávka/záložka Základní údaje /stiskněte  tlačítko

. 

Tištěný text na záručním listu - vyplňte text, který se bude tisknout na záručním listu.

6.5.3.8 Předávací protokol

Texty  vyplněné  v  těchto  polích  zobrazíte  při  náhledu  Předávacího  protokolu  v  menu  Objednávky/Přijaté

objednávky/formulář Přijaté objednávky/záložka Základní údaje /stiskněte tlačítko .

Tištěný text na předávacím protokolu - vyplňte text, který se bude tisknout na předávacím protokolu.

Text místa vyhotovení dokumentu - do formuláře napište text, ve kterém místě  se  dokument vyhotovil
(např. V Brně dne:). 
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6.5.3.9 Příkazy k úhradě

V Příkazech k úhradě nastavujete platby formou zaškrtávacích políček.

Povolit  slučování plateb  -  pokud  je  políčko  zaškrtnuto,  povolí  se  slučování  plateb  při  tisku  příkazu  k
úhradě. To znamená, že všechny platby na stejný účet se v příkazu k úhradě vytisknou jako jedna položka.
Sloučení bude provedeno pouze u plateb firmám, které  mají slučování povoleno. V  menu Seznamy/Firmy/
formulář Firmy/záložka Ostatní údaje  zaškrtnete políčko Sloučit platby na příkazech.

Nastavení slučování plateb  u  firem -  pokud  toto  políčko  zaškrtnete,  pak při  vkládání  nové  firmy  do
seznamu firem povolíte slučování plateb na příkazech k úhradě.

6.5.3.10 Pošta přijatá

Ve formuláři máte možnost nastavit filtrování přijaté pošty podle dalších kritérií. Z nabídky vyberete, podle čeho
přijatou  poštu  rozdělíte  a  do  titulku  vepíšete  text,  který  se  zobrazí  nad  seznamem  přijaté  pošty  a  ve
formuláři přijatá pošta .

Rozdělení  -  přijatou  poštu  je  možné  dělit  podle  různých  kritérií  (např.  mzdové  středisko,  organizační
jednotka apod.). Přijatou poštu můžete nastavit filtrování pro tři rozdělení.

Typ rozdělení - z nabídky vyberte, podle čeho chcete dělit přijatou poštu. 

Titulek - vepsaný text se zobrazí nad seznamem přijaté pošty jako možnost k filtrování a ve formuláři přijaté
pošty. 
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6.5.3.11 Faktura přijatá

Těm z Vás, kterým v programu chybí některé kolonky s informacemi, které chcete u přijatých faktur sledovat, je
určen tento formulář. Názvy polí zde přejmenujete podle svých potřeb. Přejmenovaná pole se Vám zobrazí ve
Formuláři přijaté faktury - Uživatelské údaje .
Ve formuláři máte  také  možnost  nastavit  filtrování přijatých faktur podle  dalších kritérií. Z nabídky vyberete,
podle čeho přijatou fakturu rozdělíte a do titulku vepíšete text, který se zobrazí nad seznamem přijatých faktur

 a ve Formuláři přijaté faktury - Rozdělení .

UŽIVATELSKÁ POLE:

Pole nazvete tak, že v kolonce přepíšete dosavadní nadpis x. Text. Přepsaná pole se Vám po potvrzení změn
zobrazí ve  Formuláři přijaté  faktury -  Uživatelské  údaje ,  který najdete  v menu Fakturace/Přijaté  faktury/
formulář přijaté faktury/záložka Uživatelské údaje. Aby se Vámi přejmenovaná pole zobrazila ve  formuláři,  je
třeba zaškrtnout políčko Aktivní. 

ROZDĚLENÍ FAKTUR:

Rozdělení - přijaté faktury je možné dělit podle různých kritérií (např. mzdové středisko, pracoviště apod.).
Přijatým fakturám můžete nastavit filtrování pro tři rozdělení.

Typ rozdělení  - z nabídky vyberte, podle jakého typu rozdělení chcete dělit přijaté faktury. 

Titulek - vepsaný text  se  zobrazí nad seznamem přijatých faktur jako možnost  k filtrování a  ve  formuláři
přijaté faktury. 
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6.5.3.12 Jednatelé

Těm z  Vás,  kterým v programu chybí některé  kolonky s  informacemi,  které  chcete  u jednatelů sledovat,  je
určen následující formulář. Názvy polí zde přejmenujete podle svých potřeb. 

Pole  nazvete  tak,  že  v  kolonce  přepíšete  dosavadní  nadpis  Uživatelská  pole  x.  Přepsaná  pole  se  Vám  po
potvrzení změn zobrazí ve  Formuláři jednatele  -  Další údaje ,  který najdete  v  menu  Seznamy/Jednatelé/
formulář Jednatele/ záložka Další údaje.

157
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6.5.3.13 Sklad

Ve Skladu provádíte nastavení pro příjem a výdej zboží formou zaškrtávacích políček.

Povolit  výdej  zboží do mínusu (pokud není na  skladě)  -  zaškrtnutím políčka  povolíte  výdej  zboží do
mínusu a zároveň aktivujete další dvě políčka:

o Zobrazit dotaz při rezervaci zboží do mínusu - program zobrazí dotaz při rezervaci zboží, které

není na skladě.

o Zobrazit  dotaz při výdeji zboží do mínusu - program zobrazí dotaz při výdeji zboží, které  není

na skladě.

Povolit výdej služeb do mínusu - zaškrtnutím políčka povolíte výdej služeb do mínusu a zároveň aktivujete
dvě další políčka:

o Zobrazit dotaz při rezervaci služeb do mínusu - zobrazí dotaz při rezervaci služeb do mínusu. 

o Zobrazit dotaz při výdeji služeb do mínusu - zobrazí dotaz při výdeji služeb do mínusu. 

Způsob  aktualizace  nákupní  ceny  při  příjmu  -  určete,  jestli  se  má  při  příjmu  zboží  automaticky
aktualizovat  nákupní  cena  zboží.  To  zajistí,  že  ceny  budou  vždy  aktuální  -  podle  posledního  příjmového
dokladu.

Zobrazit  dotaz  před  automatickou  aktualizací  ceny  -  zaškrtnutím  políčka  určíte,  zda  se  má  před
automatickou aktualizací nákupní ceny zobrazit žádost o potvrzení aktualizace.

Aktualizovat nákupní cenu při editaci výrobních předpisů - určete, jestli se má  při editaci výrobních
předpisů aktualizovat nákupní cena.
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Povolit storno prodeje bez vyhledání původního (prodejního) dokladu - při zaškrtnutí políčka můžete
provést storno bez vyhledání původního prodejního dokladu. Zboží pak bude přijato na sklad (od zákazníka).

Používat  v  pokladně  zámek transakce  -  v  případě  souběžného  výdeje  na  více  pokladnách  zabrání
"deadlockům" při zápisu dokladu do databáze. Volba  je  společná  pro všechny pokladny,  takže  je  možné  ji
zapnout na kterémkoliv počítači a na pokladnách pak aplikaci restartovat, aby se volba projevila.

6.5.3.14 Elektronická pošta

V záložce nastavujete základní údaje o elektronické poště.

Poštovní server - zadejte poštovní server.

Uživatel - vepište e-mail, pro který jsou nastaveny údaje.

Heslo - zadejte heslo pro přihlášení k e-mailu.

Port - nastavte port pro e-mailovou komunikaci.

Vyloučená doména - zadejte vyloučenou doménu.
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6.6 Multilicence

Menu Multilicence je přístupné v případě zakoupení multilicence, která umožňuje zpracovávat data více firmám.
Okno obsahuje seznam vytvořených firem (databází):

Jednotlivé  firmy  zadávejte  stisknutím  tlačítka  ,  případně  .  Vyplňte

název nové firmy a pokračujte stiskem tlačítka .

Poté definujte parametry databáze pomocí tlačítka . 

Zvolte typ připojení:
MS SQL server - vyberte v případě síťové verze programu. Vyplňte pole a poté vytvořte databázi.

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.

Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).

Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.
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Databáze  -  můžete  vybrat  ze  seznamu již  vytvořených databází nebo kliknout na  tlačítko  .
Otevře  se  okno,  do  kterého  uvedete  název  databáze.  Poté  potvrdíte  dotaz  o  provedení  restrukturalizace
připojené  databáze.  Program  provede  restrukturalizaci  dat  a  vygeneruje  základní  nastavení  databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

Po nastavení databáze již pouze volíte mezi jednotlivými databázemi (jeden řádek = jedna databáze). Pro volbu

databáze je nutno vybrat řádek a potvrdit tlačítkem .

Přejmenovat aktuální registraci databáze - přejmenujete vytvořenou
databázi.

Zrušit aktuální registraci databáze - zrušíte již vytvořenou databázi.

Zavřít formulář -  zrušíte poslední neuložené změny a uzavřete formulář.

6.7 Správa databáze

Vše o správě databáze a o tom co budete potřebovat k práci v tomto v programu, se dozvíte na následujících
stránkách. Dozvíte  se  o  zálohování databáze,  aktivaci,  a  dalších tématech. Menu Správa  databáze  obsahuje
následující položky: 

Zálohování databáze...

Obnova databáze ze zálohy...

Kontrola skladu

Přepočet všech faktur

Zpracování výdejů do mínusu

Aktivace

Údaje zpracovávané firmy

Komprimace databáze

Restrukturalizace databáze

Obnova systémových sestav a skriptů

Nastavení zabezpečení...

Export vzorku databáze                      Ctrl+Alt+E

Import vzorku databáze                      Ctrl+Alt+I
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6.7.1 Zálohování databáze

Zálohování dat  je  jednou ze  základních nutností při práci s  počítačem. Je  v zájmu vás,  uživatelů,  abyste  si
veškerá data (databázi) uložili pro případ ztráty dat z původní databáze. 

6.7.1.1 Zálohování SQL databáze

Zálohovací médium:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.
Pevný  disk -  automaticky je  zvolena  možnost  zálohování na  pevný  disk.  Zálohu  provádějte  v  pravidelných
intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli
vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cílový soubor:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru s příponou bak.

Soubor se automaticky uloží do podadresáře BACKUP v adresáři, kde je nainstalován MS SQL Server (např. C:
\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup). 

Pokud je SQL server na jiném PC, než provádíte zálohu, pak se soubor zálohy vytvoří na počítači, kde je SQL
server. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého správce sítě.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko  .  Pokud  chcete  režim  zálohování  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

POZNÁ MKA : V  MS  SQL  Serv er  Managem ent  Studiu  m ůžete  případně  naplánov at  v y tv áření  záloh  jednotliv ý ch
databází  nebo  archiv ov at  celé  databáze  (soubory  ty pu  MDF  a  LDF)  např.  z  C:\Program  Files\Microsoft  SQL
Serv er\MSSQL.1\MSSQL\Data. 
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6.7.1.2 Zálohování FDB databáze

Zálohovací médium:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude databáze ve firebirdu zálohovat.
Pevný  disk -  automaticky je  zvolena  možnost  zálohování na  pevný  disk.  Zálohu  provádějte  v  pravidelných
intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli
vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cílový soubor:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru s příponou fbk.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko  .  Pokud  chcete  režim  zálohování  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.



92© 2013 RON Software, spol. s r.o.

6.7.1.3 Zálohování MDB databáze

Cíl zálohování:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.
Pevný  disk -  automaticky je  zvolena  možnost  zálohování na  pevný  disk.  Zálohu  provádějte  v  pravidelných
intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli
vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cesta k souboru:
Vyberte  cestu  pro  uložení  souboru  se  zálohou  dat  a  zadejte  jméno  tohoto  souboru.  Cestu  můžete  vybrat

pomocí tlačítka .

Existující zálohy  přepisovat  automaticky  bez  dotazu -  pokud zatrhnete,  bude  program  automaticky
přepisovat existující zálohu bez dotazu: "Opravdu si přejete zálohovat databázi?"

Při ukončení aplikace  zobrazit  formulář  zálohování -  pokud zatrhnete,  zobrazí  program  při  každém
ukončení aplikace formulář pro zálohování dat.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko  .  Pokud  chcete  režim  zálohování  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

6.7.2 Obnova databáze ze zálohy

Funkci použijte v případě, že máte databázi zálohovanou a v databázi, se kterou v současnosti pracujete, došlo
k chybě. Pak je potřeba obnovit zálohovanou databázi.
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6.7.2.1 Obnova SQL databáze ze zálohy

Zdrojové médium:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku. 

Zdrojový soubor:
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko   .  Pokud  si  přejete  režim  obnovy  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.
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6.7.2.2 Obnova FDB databáze ze zálohy

Zdrojové médium:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku. 

Zdrojový soubor:
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze ve firebirdu.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko   .  Pokud  si  přejete  režim  obnovy  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.
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6.7.2.3 Obnova MDB databáze ze zálohy

Zdroj obnovy:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku. 

Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze. Cestu můžete vybrat pomocí

tlačítka .

Seznam nalezených zálohových souborů:

Po vybrání cesty k záložnímu souboru se zobrazí seznam nalezených zálohovaných souborů. V seznamu vyberte

zatržením soubor, kterým chcete obnovit databázi. Pokud není seznam aktuální, stiskněte tlačítko 
.

Pokud  máte  provedeno  nastavení,  stiskněte  tlačítko   .  Pokud  si  přejete  režim  obnovy  opustit,

stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.
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6.7.3 Kontrola skladu

Po stisknutí položky Kontrola  skladu se  zobrazí formulář,  ve  kterém program zobrazí nesrovnalosti ve  zboží.
Program porovnává stav zásoby na střediscích a na dokladech.

Uložit nastavení do souboru - tlačítkem uložíte výsledek kontroly skladu.

Zavřít  - tlačítkem uzavřete kontrolu skladu.

6.7.4 Přepočet všech faktur

Vybráním položky spustíte přepočet všech faktur v databázi.

6.7.5 Zpracování výdejů do mínusu

Po vybrání položky se zobrazí dotaz,  zda  chcete  provést  kontrolu výdejů do mínusu a  přiřadit  k dodatečným
příjmům. Po potvrzení okna proběhne kontrola.
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6.7.6 Aktivace

Programy firmy RON Software se po instalaci chovají vždy jako demoverze, dokud nejsou aktivovány aktivačním
kódem. 
Demoverze  programu je  omezena  maximálním počtem tří zaměstnanců.  Další  omezení  demoverze  nemá.
Znamená to, že si můžete naplnit veškeré databáze platnými daty (avšak max. 3 zaměstnance)  a  program si
můžete  vyzkoušet  ještě  před tím,  než  se  rozhodnete  jej  zakoupit.  Pokud  si  chcete  program  vyzkoušet  bez
omezení, vyžádejte si u naší firmy dočasný aktivační kód.

Aktivační kód je posloupnost čísel a písmen, která je vypočtena šifrovacím algoritmem z názvu vaší firmy, IČO
a rozsahu licence.

Důvody používání aktivačních kódů:

1. jednoduchá a okamžitá možnost zakoupení nebo rozšíření licence programu. Díky aktivačnímu kódu můžete
od naší firmy nebo vašeho prodejce programu okamžitě (telefonem, faxem, e-mailem) obdržet plnou verzi
programu nebo jeho rozšíření. Na základě údajů vaší firmy a potvrzení o provedení platby.

2. ochrana proti neoprávněnému používání.

POZOR: Pov inné  údaje  (tučné)  v  aktiv ačním  form uláři  nesm íte  m ěnit.  Při  prov edení  zm ěny  se  program  ihned
přev ede do režim u dem ov erze!!!

Princip aktivace systému je popsán na začátku příručky v části Licence.
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Přidat testovací aktivační kód  -  v případě  zadání platného licenčního
čísla  a  aktivačního  kódu  se  nabídne  možnost  přidání  testovacího
aktivačního  kódu.  Ten  můžete  využít  pro  otestování  vybraných  funkcí
programu.  Po  vypršení  platnosti  testovacího  kódu  nemusíte  přepisovat
aktivační údaje.

6.7.7 Údaje zpracovávané firmy

Ve formuláři můžete doplnit další údaje o vaší firmě. Část údajů je převzata z aktivace. Můžete  také  nastavit
logo  vaší  firmy  dvojklikem  na  rámečku  v  pravém  horním  rohu  formuláře.  Logo  musí  být  v  poměru  2:1.
Nastavené údaje jsou používány při tisku výstupních sestav.

POZOR: Pokud  nem áte  aktiv ov án  m odul Multilicence,  nem ůžete  zm ěnit  údaje  zpracov áv ané  firm y  v  této  sekci,
ale  přejděte  do m enu "Sy stém /Správ a databáze/A ktiv ace ". 97
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6.7.8 Nastavení parametrů databáze

Zvolte typ připojení:
MS SQL server - vyplňte pole a poté vytvořte databázi.

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.

Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).

Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.

Databáze  -  můžete  vybrat  ze  seznamu již  vytvořených databází  nebo  kliknout  na  tlačítko  .
Otevře  se  okno,  do  kterého  uvedete  název  databáze.  Poté  potvrdíte  dotaz  o  provedení  restrukturalizace
připojené  databáze.  Program  provede  restrukturalizaci  dat  a  vygeneruje  základní  nastavení  databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

SQL server a Soubor MDB - postup nastavení parametrů můžete najít v kapitole Instalace/První spuštění . 

6.7.9 Komprimace databáze

Při používání MS SQL serveru tato funkce uvolní nepoužívané části databázového souboru a soubor tak zkrátí.
Pokud je databáze provozována na "mdb" databázi, opraví a zmenší tato funkce databázi stejně jako je tomu u
SQL databáze. Na jiných platformách není tato volba dostupná.

POZOR: Při prov ádění kom prim ace nesm í bý t k databázi připojen jiný  uživ atel.

6.7.10 Restrukturalizace databáze

Restrukturalizace provede přegenerování struktury databáze podle .sdf  souboru s  definicí struktury databáze.
Pokud je  databáze  prázdná,  pak vytvoří novou strukturu databáze. Restrukturalizace  se  většinou provádí při
instalaci  nebo  přechodu  na  novější  verzi  programu.  Při  běžném  používání  programu  se  restrukturalizace
neprovádí.

25
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Pokud restrukturalizaci provedete,  nepoškodíte  data.  Pokud  si  tedy  nejste  jisti  správností  funkce  databáze,
zkuste restrukturalizaci bez obav provést. Na velkých databázích musíte samozřejmě počítat s  delší dobou na
provedení této operace.

Při restrukturalizaci je možno volit tyto možnosti:

Rychlá  restrukturalizace  -  provede  přegenerování  struktury  jen  změněných  tabulek  v  databázi.
Používá se hlavně po instalaci novější verze programu, který rozšiřuje obsah databáze o nové položky.

Úplná restrukturalizace - provede přegenerování struktury u všech tabulek v databázi. Tato volba je
pomalejší a má opodstatnění pouze v případě, že jsou s databází nějaké problémy.

Volba  vygenerovat  implicitní data  určuje,  zda  jsou  po  restrukturalizaci  do  tabulek  v  databázi  vloženy
předdefinované záznamy. Tato volba se používá jen při vygenerování nové struktury databáze do prázdného .
mdb souboru. Pokud jste omylem vymazali standardní položky v databázi a chcete je dostat zpět, můžete tuto
operaci použít, ale musíte počítat s tím, že standardní hodnoty budou dopsány do všech seznamů tak, jak byly
naplněny při vytvoření nové databáze.
Pokud je připojená databáze prázdná (nemá vytvořenou žádnou strukturu), pak nejsou nabídnuty v menu žádné
volby a je potřeba provést úplnou restrukturalizaci s vygenerováním implicitních dat.

Při provádění restrukturalizace  nesmí být  k této  databázi připojen žádný uživatel. Restrukturalizace  musí být
provedena  vždy  bez  chyby.  Pokud  došlo  k  chybě,  zkontrolujte,  zda  se  někdo  z  uživatelů  v  průběhu
restrukturalizace nepřipojil. Pokud se restrukturalizace nedaří, je pravděpodobně  databáze  poškozena. V  tom
případě použijte podpůrné utility pro opravu databáze (můžete je najít na Centru podpory zákazníků).

POZOR: Jestliže  restrukturalizace  neproběhla  v  pořádku  (skončila  chy bov ý m  hlášením ),  nesm íte  na  databázi
pracov at.  Špatně  restrukturalizov aná  databáze  nepracuje  korektně  a  m ůže  dojít  k  poškození  dat,  které  se
nem usí projev it okam žitě. 

Při restrukturalizaci se  zobrazí okno Změny  v  databázi,  které  vás  informuje  o  všech  změněných  tabulkách.
Pokud využíváte  způsob zabezpečení přihlášení do  aplikace  systémem  uživatelů  ("Systém/Správa  databáze/
Nastavení zabezpečení"), je potřeba zkontrolovat nastavení práv uživatelů na uvedené tabulky.

6.7.11 Obnova systémových sestav a skriptů

V případě, že omylem smažete nějaké sestavy či skripty, můžete je  pomocí této  funkce  nechat  opět  vytvořit.
Pozměněné sestavy a skripty však nově vytvořeny nebudou. 
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6.7.12 Nastavení zabezpečení

Ve formuláři nastavení zabezpečení je možno nastavit tyto způsoby zabezpečení:

Bez zabezpečení - při spuštění programu není vyžadováno žádné přihlášení uživatele. Data programu
nejsou v tomto případě žádným způsobem chráněna proti zneužití cizí osobou. Tuto variantu byste měli
používat opravdu výjimečně, a to pouze v případě, že k počítači nemá přístup nikdo nepovolaný.

Zabezpečení heslem - při spuštění programu je po uživateli vyžadováno heslo, které lze nastavit přes

tlačítko  .  Tato  varianta  ochrání  data  programu  před  nepovolanými  osobami,  kterým
nedovolí bez správného hesla pracovat s programem. Nezapomínejte však na to, že heslo může někdo
vidět, když jej zapisujete při přihlašování do programu. Z tohoto důvodu je vhodné heslo občas změnit
a rozhodně v případě, že máte pocit (nebo dokonce víte), že vaše heslo někdo nepovolaný zná. Tato
varianta zabezpečení bývá nejčastěji používaná u malých firem.

Zabezpečení systémem uživatelů  a  práv  -  při  spuštění  programu  je  po  uživateli  vyžadováno
přihlašovací jméno a heslo. Jednotliví uživatelé a jejich práva se nastavují v editoru uživatelů, který lze

vyvolat  přes  tlačítko:  .  Uživatele  lze  přiřazovat  do  skupin.  Skupiny  a  jejich  práva  lze

vyvolat tlačítkem: . Tato poslední a  nejrozsáhlejší varianta  zabezpečení umožní práci s
programem více uživatelům. Jednotlivým uživatelům můžete přitom přidělovat různá práva k činnostem
a datům v programu. Pokud přidělíte každému uživateli jeho jméno a heslo pro přístup do programu,
můžete následně rovněž zjistit, kdo prováděl úpravy v datech. Tato varianta bývá nejčastěji používaná
u středních a velkých podniků, kde s programem pracuje více pracovníků.
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Pokud využíváte zabezpečení systémem uživatelů a práv, máte rovněž možnost zapnout funkci Politika

hesel. Pokud kliknete na tlačítko , otevře se stejnojmenné okno:

Zde můžete nastavit minimální délku hesla, úroveň zabezpečení a platnost hesla ve dnech. Po vypršení
platnosti hesla je po přihlášení uživatele vynucena změna hesla.

6.7.12.1 Editor uživatelů

V  této  části  programu  se  vytváří  jednotliví  uživatelé,  které  je  možno  členit  do  skupin.  Způsob  vytváření
přístupových práv pro jednotlivé uživatele je totožný s nastavením práv pro skupiny, proto zde naleznete pouze
odlišnosti.

Editor uživatelů - Základní údaje
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Nastavení Hesla  -  můžete  nastavit  pro  jednotlivé  uživatele,  které  si
uživatel může sám měnit. Více v kapitole Změna hesla .

Aktivní - pokud nemá uživatel nastaven příznak aktivní, nepřihlásí se do aplikace. Ve filtru v levé části okna si
můžete zobrazit požadované uživatele (všichni, aktivní, neaktivní).

Nastavení správce  -  standardně  je  v  programu  jeden  uživatel  s  přihlašovacím  jménem  správce.  Pokud
zaškrtnete položku správce v nastavení uživatele, bude mít aktuální uživatel neomezená  práva  bez  ohledu na
jeho příslušnost ke skupině nebo nastavení individuálních přístupových práv.

V seznamu můžete nastavit uživateli obecná práva, například vytváření,  editování a  rušení tiskových sestav v
seznamech apod. 

Pod seznamem zadáte uživateli jeho jméno a příjmení. Pokud potřebujete, můžete doplnit i poznámku. 

Dále  můžete  přidat  uživateli  členství  ve  skupinách.  Pro  přidání  použijte  tlačítko

 a  pro  vyřazení  použijte  tlačítko  .  Práva
uživatelů přiřazených do více  skupin se  sčítají. Pokud si nejste  jisti nastavenými  právy,  přejděte  do  editoru

uživatelů a zde si zobrazte tlačítkem  formulář Efektivní práva uživatele. 

Tlačítka pro práci v editoru uživatelů:

Nový - vytvoření nového uživatele.

Nový z kopie - vytvoření nového uživatele z kopie aktuálního uživatele.

Přejmenovat - přejmenování již vytvořeného uživatele.

Zrušit - smazání uživatele.

Načíst - načtení uživatele ze souboru. 

Uložit - uložení uživatele do souboru. 

Efekt. práva - zobrazí formulář s právy uživatele. 

Vyhledat - vyhledá požadovaného uživatele.

Zavřít - uzavře okno pro práci s uživateli.

62
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Editor uživatelů - Práva na menu

Princip s právy na menu je  shodný s  právy na  menu u editoru skupin. Proto je  ovládání popsáno v kapitole
Editor skupin - Práva na menu .

Editor uživatelů - Práva na databázi

Ve formuláři můžete na rozdíl od nastavení skupin použít omezení pro hodnoty pro jednotlivé sloupce tabulek. V
praxi to znamená, že například můžete  omezit  přístup na  editaci docházky na  jednotlivé  zaměstnance,  nebo
skupiny zaměstnanců (vedoucí skupiny vidí v programu jen pracovníky svého oddělení).

PŘÍKLA D: V program u jsou zam ěstnanci rozděleni do skupin pod názv y  A A , BB, CC. Vedoucí pracov ník pan Karas  je
v edoucím  oddělení  A A  a  BB.  Chcem e  zabezpečit,  aby  pan  Karas  m ohl  editov at  docházku  pouze  pracov níkům
sv ý ch  oddělení.  V  editoru  práv  pro  uživ atele  nastav te  v  záložce  práv a  databáze,  označte  položku  skupiny
zam ěstnanců a v e  spodní části v  poli - Om ezení hodnoty  sloupce v y pište , pro které skupiny  m á m ít práv a  A A ;BB -
záznam y  je  nutno oddělit  středníkem .

Další ovládání a práce s právy na databázi je shodná s právy na databázi u editoru skupin. Proto je  ovládání
popsáno v kapitole Editor skupin - Práva na databázi .

Editor uživatelů - Práva na sestavy  v  manažeru sestav

Princip s právy na sestavy je shodný s právy na sestavy u editoru skupin. Proto je ovládání popsáno v kapitole
Editor skupin - Práva na sestavy v manažeru sestav .

Editor uživatelů - Přístupové skupiny

Přístupových skupin se využije nejčastěji v případech,  kdy má  firma  více  mzdových pracovnic. Jedna  mzdová
pracovnice  zpracovává  data  firemním  pracovníkům  a  druhá  pracovnice  zpracovává  mzdy  vedoucím
pracovníkům. Každé pracovnici se přiřadí požadovaná skupina, ve které bude moci například editovat  údaje  a
následně je zpracovávat.  
V  přístupových skupinách jsou dva  sloupce  se  seznamy. Jeden sloupec obsahuje  seznam  všech  dostupných
přístupových skupin a ve druhém sloupci je seznam všech povolených přístupových skupin. 

Přiřazení proběhne tehdy, když přesunete přístupovou skupinu zleva doprava  pomocí šipky  ve  středovém
panelu. Pokud chcete provést přiřazení vybraných skupin osob pro zabezpečení,  můžete  využít  funkci Drag &
Drop ("uchopit" záznam myší a přetáhnout).
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6.7.12.2 Editor skupin

Nastavení přístupových práv pro skupinu uživatelů využijete v  případě,  že  máte  skupiny uživatelů se  stejnými
nebo podobnými přístupovými právy. Při vytváření přístupových práv je vhodné nadefinovat skupiny pro vedoucí
pracovníky, správce, běžné uživatele, apod. Těmto skupinám přiřadíte práva a uživatele  budete  přiřazovat  do
jednotlivých skupin. Přístupová práva je možno pro jednotlivé uživatele dále specifikovat.

Editor skupin - Základní údaje

V  horní části formuláře  se  nachází seznam s  obecnými právy. Skupině  můžete  například  nastavit  vytváření,
editování a rušení tiskových sestav v seznamech apod.

Ve  spodní  části  formuláře  přiřadíte  jednotlivé  uživatele  do  skupiny.  Pro  přiřazení  použijte  tlačítko

 a  pro  vyřazení  použijte  tlačítko

. Práva uživatelů přiřazených do více skupin se sčítají. Pokud si nejste

jisti nastavenými právy,  přejděte  do editoru uživatelů a  zde  si zobrazte  tlačítkem  formulář
Efektivní práva uživatele. 

Tlačítka pro práci v editoru skupin uživatelů:

Nový - vytvoření nové skupiny uživatelů.
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Nový z kopie -  - vytvoření nové skupiny z kopie aktuální skupiny.

Přejmenovat - přejmenování již vytvořené skupiny uživatelů.

Zrušit - smazání skupiny uživatelů.

Načíst - načtení skupiny ze souboru. 

Uložit - uložení skupiny do souboru. 

Vyhledat - vyhledá požadovanou skupinu.

Zavřít - uzavře okno pro práci se skupinami uživatelů.

Editor skupin - Práva na menu

Jednou z možných variant omezení přístupů je omezení přístupů na jednotlivé položky v menu. V této části je

zobrazeno kompletní menu programu a máte možnost pomocí tlačítek ,  umístěných v horní části okna

sbalit nebo rozbalit větev nebo celý strom menu. Pomocí tlačítek ,  ,  můžete nastavit viditelnost
či neviditelnost jednotlivých větví nebo jednotlivých položek menu.

Tlačítko  je určeno k zapnutí práv na kompletní menu. Tlačítko  je určeno k vypnutí práv na kompletní
menu.

Položky v menu, které nebudou mít nastaveno  nebudou v programu vidět a uživatel s takto nastavenými
právy ani nezjistí, že program vypnutou funkci může obsahovat.
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Editor skupin - Práva na databázi

Další možností je omezit přístupová práva na jednotlivé datové tabulky a následně na sloupce tabulek. Můžete
tedy zabezpečit, že uživatel v žádné části programu neuvidí kódy identifikačních médií (čísla karet, čipů,...). Na

tabulky a sloupce můžete  nastavit  atributy čtení ,  editace  ,  vytvoření nového záznamu ,  smazání

záznamů . Tlačítko  je  určeno k zapnutí všech databázových práv a  tlačítkem  vypnete  všechna
databázová práva. 

Jednotlivé  způsoby nastavení přístupových  práv  se  dají  kombinovat,  lze  nastavit  práva  v  menu  na  seznam
čteček a současně můžete zakázat uživatelům vytvoření nové čtečky.
Při definování přístupových práv na menu buďte pečliví, abyste přílišným omezením práv neznemožnili uživateli
systém smysluplně využívat.

Editor skupin - Práva na sestavy  v  manažeru sestav

Poslední z možností omezení práce s programem je omezení přístupu k jednotlivým tiskovým sestavám. Princip

je  stejný jako v kapitole  Editor skupin -  Práva  na  menu. Nastavujete  viditelnost  sestavy  přiřazením   k

jednotlivým sestavám. Pokud chcete  zpřístupnit  všechny sestavy,  klikněte  na  tlačítko  .  Pokud  chcete  u

všech sestav zrušit viditelnost, klikněte tlačítko . Tlačítka ,  sbalí nebo rozbalí větev nebo celý strom
menu.
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6.7.13 Export vzorku databáze

Tato  funkce  umožní  vyexportovat  nastavení  vašeho  systému.  Pomocí  zaškrtávacích  políček  (checkboxů)  
můžete zvolit položky, které budou tvořit vzorek. 

Pro výběr  všech  položek  použijte  tlačítko   a  tlačítko   pro  zrušení  všech  dosud
nastavených položek. 

Pokud chcete do vzorku přidat i data některého ze zaměstnanců, zvolte jednu z následujících možností:

Data  osoby  -  vyberte  jméno požadovaného zaměstnance. V  exportu vzorku budou obsaženy data  jedné
osoby.

Data všech osob za  období -  ve  vzorku databáze  budou data  všech osob za  aktuálně  vybrané  období.
Období můžete změnit v menu Systém -> výběr období.

Data osob v rozdělení za období - ve vzorku databáze budou data osob zvoleného rozdělení za aktuálně
vybrané období.

POZNÁ MKA : V některý ch program ech m ůže bý t tato nabídka om ezena.

Pro export struktury mzdových a časových položek (pracovního poměru) je třeba současně exportovat číselníky
mzdových a časových položek.

Stiskem tlačítka  ve spodní části okna vyvoláte dotaz, kam chcete soubor uložit. Soubor bude uložen
s příponou ".dbs". 
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TIP: V  případě,  že  se  setkáte  s  problém em , který  se  v ám  nedaří v y řešit,  m ůžete  tento  v zorek  spolu  s  popisem
problém u  um ístit  na  web  technické  podpory ,  kde  se  jím  budou  zabý v at  naši odborníci. Web  technické  podpory :
"helpdesk.ron.cz". 

6.7.14 Import vzorku databáze

Pokud chcete přijmout data upravená našimi odborníky do vaší databáze, uložte  soubor s  příponou ".dbs" do

vašeho počítače a načtěte jej pomocí tlačítka .
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Dále  si zvolíte  všechny,  nebo jen vybrané  okruhy dat  podobně  jako  u  exportu  vzorku  databáze.  Pokračujte

stiskem tlačítka , čímž se automaticky opraví zvolené okruhy dat ve vaší databázi.

POZOR: Mezi exportem  a  im portem  neprov ádějte  žádné  zm ěny  exportov aného  v zorku.  Při  im portu  v zorku  se
prov edené zm ěny  uprav í podle  dat v e  v zorku, který  jste  exportov ali.

6.8 Seznam počítačů připojených k databázi

Pokud chcete  mít  přehled,  které  počítače  jsou aktuálně  připojené  k  databázi  (pracující  s  programem),  pak
stiskněte tuto volbu. Správce systému může tímto způsobem zjistit, jestli je někdo aktuálně připojen k databázi
v  případě,  že  potřebuje  provádět  operace  vyžadující  uvolněnou  databázi  od  všech  uživatelů.  Například  při
zálohování nebo restrukturalizaci je nutné, aby nebyl k databázi nikdo další připojen.

6.8.1 Aktuálně připojené počítače

Záložka zobrazuje seznam počítačů, které jsou aktuálně připojeny k databázi:

Tlačítkem  obnovíte seznam aktuálně připojených počítačů a tlačítkem  seznam uzavřete.
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6.8.2 Mapování popisů počítačů

Celkový seznam počítačů můžete vytvořit v tomto okně. 

Stisknutím tlačítka   otevřete  dialogové  okno  Vytvoření nového  mapování popisu,  do  kterého
zadáte tyto údaje:

Počítač  -  uveďte,  o  jaký počítač  jde.  Záleží  na  vás,  jestli  ho  pojmenujete  jménem  osoby,  která  s  ním
pracuje, nebo číslem.

Popis - doplňte popis počítače. Údaje volte tak, abyste mohli snadno rozpoznat aktuálně připojené počítače.

6.9 Stavový řádek

Stavový řádek má  tu výhodu,  že  je  viditelný při otevřených seznamech,  které  se  zobrazují  ve  střední  části
monitoru. Stavový řádek najdete v dolní části aplikace. V našem případě má stavový řádek řádky dva. 

V druhém oddíle prvního stavového řádku se zobrazuje počet záznamů v aktivním seznamu. Třetí oddíl prvního
stavového řádku zobrazuje krátkou nápovědu položek, na kterých se nachází kurzor.

Druhý stavový řádek zobrazuje  v  prvním oddíle  název firmy,  ve  které  jsou zpracovávána  data,  a  v  druhém
oddíle zobrazuje aktuálně nastavené období, resp. období, se kterým momentálně pracujete.

Nepotřebujete-li stavový řádek sledovat, je možno jej vypnout v menu volbou Systém/Stavový řádek.
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6.10 Rychlé menu

Účelem menu je rychlejší manipulace s často používanými položkami a zapíná se volbou Systém/Rychlé menu.
Při práci s aplikací se aktivování rychlého menu projeví jako lišta s ikonami v levé části monitoru.

Ikony rychlého menu si můžete libovolně měnit - ubírat či přidávat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na lištu s
ikonami se zobrazí menu. 

Zobrazit

Umístění

Přidat položku menu

Zrušit položku menu

Obnovit implicitní nastavení

Zobrazit  -  v  této  položce  máte  možnost  nastavit  velikost  (malou,  střední,  velkou)  zobrazení  ikony  položky
rychlého menu.

Umístění - v tomto odkazu umístíte rychlé menu na požadovanou stranu (vlevo, vpravo, nahoru, dolu).

Přidat položku menu - tímto odkazem přidáte položku rychlého menu. Postup přidání je popsán níže.

Zrušit  položku menu - po označení požadované  položky se  zobrazí okno s  varováním: "Opravdu si přejete
zrušit  akt. položku: "Název rušené  položky  rychlého  menu"?".  Po  potvrzení  je  položka  smazána  z  rychlého
menu.

Obnovit implicitní nastavení - po výběru položky se zobrazí okno s varováním: "Všechny uživatelsky přidané
položky a další úpravy rychlého menu budou ztraceny! Opravdu si přejete obnovit implicitní nastavení rychlého
menu?" Po potvrzení je obnoveno výchozí nastavení rychlého menu.
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Pro přidání položky stiskněte Přidat položku menu a otevře se okno se stromovým zobrazením standardního
menu. 

Požadovanou položku najděte  ve  struktuře  a  potvrďte  tlačítkem . Pro rozvinutí a  svinutí stromu
používejte  kurzor myši a  dvojité  kliknutí  na  danou  položku.  Po  výběru  položky  můžete  zvolit  z  nabízeného
seznamu nebo ze souboru ikonu položky rychlého menu.

Po potvrzení výběru se vybraná položka přidá do seznamu rychlého menu.

TIP: Pokud chcete  v  ry chlém  m enu spouštět skript nebo uživ atelský  seznam , m usíte  ho  nejdřív e  přidat  do  m enu
Uživ atelský ch  funkcí .  To  prov edete  v  m enu  Uživ atelské  funkce/Nastav ení  uživ atelský ch  skriptů  (
Nastav ení uživ atelský ch seznam ů ).

6.11 Plovoucí nápověda

Plovoucí nápověda zobrazuje popisky ("bubliny") k ikonám v programu pokaždé tehdy, když necháte kurzor myši
na ikoně. Pokud chcete znát funkci jednotlivých ikon, zatrhněte si plovoucí nápovědu.

289 291

289
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6.12 Konec

Pomocí tohoto  menu  ukončíte  práce  v  programu.  Program  lze  také  uzavřít  stisknutím  kláves  Alt+F4.  Třetí

možností,  jak rychle  vypnout mzdový program, je  kliknout na  tlačítko  v  pravém horním  rohu.  Ve  všech
těchto případech se objeví okno, ve kterém potvrdíte dotaz na ukončení aplikace kliknutím na tlačítko ANO.
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7 Seznamy

Menu Seznamy obsahuje následující položky:

Zboží

Typy zboží

Firmy

Šablony mailů

Střediska

Číselné řady

Firemní účty a pokladny

Pokladní místa

Jednatelé

Typy rozdělení

Rozdělení

Regiony

Města a PSČ

Státy

Měny

Banky

Konstantní symboly

Způsob dopravy

Dokumenty

Komodity

Správně naplněné seznamy jsou základem funkčního systému. Nezapomeňte, že zobrazený seznam neslouží k
zápisu dat, ale slouží pouze pro čtení. Pokud chcete jednotlivé položky seznamu editovat, musíte si vždy otevřít

formulář pro editaci (kliknout na tlačítko  Editace záznamu) vybraného záznamu v seznamu. Pokud chcete

přidávat nové položky do seznamu, klikněte na tlačítko  Nový záznam. 

Menu  se  seznamy  je  důležité.  Obsahuje  např.  seznam  bank,  státy,  rozdělení  apod.  Údaje  z  jednotlivých
seznamů se v programu objevují jako možnosti pro výběr (výběrové  položky),  např. při zadávání nové  firmy
(pro přidělení regionu, státu, banky, apod., kdy volíte z vytvořených seznamů)

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.
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7.1 Zboží

Seznam  Zboží  vytvoříte  dle  Vašeho  sortimentu  ve  firmě.  Vytvořený  seznam  se  Vám  bude  objevovat  jako
možnost k výběru v různých částech programu, např. ve formuláři Vydaná faktura , Přijatá  objednávka.
Seznam  se  může  vytvořit  i  v  seznamu  Zboží  ve  skladu .  Vytvořené  položky  zboží  se  zobrazí  i  v  tomto
seznamu. Nad seznamem je zobrazena volba pro rychlé filtrování ze seznamu.

Můžete zvolit následující filtry:

Typ  - vyberte ze seznamu typ zboží. 

Zobrazit i neaktivní zboží - zobrazí seznam aktivního i neaktivního zboží.

Zobrazit prodejní ceny pro hladinu - prodejní cena se v seznamu zobrazí po vybrání požadované cenové
hladiny (například Koncový zákazník, Odběratel apod.). Cena  pro cenové  hladiny se  nastavuje  ve  formuláři
zboží na záložce Ceny, DPH .

Nové zboží vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Zboží vyplníte  potřebné

údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Formulář Zboží pracuje s velkým množstvím údajů - záložek. Jelikož potřebných údajů o zboží je mnoho a není
možné je zobrazit v jednom formuláři, je rozdělen. V horní je  seznam záložek (částí formuláře)  a  ve  spodní
části je zobrazen obsah zvolené záložky. Kliknutím na zvolenou záložku se ve spodní části zobrazí veškeré údaje
odpovídající této záložce. Postupně budeme procházet všechny záložky a jejich položky.

Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Zboží, který se skládá z následujících záložek:

Formulář záznamu

Sklad

Ceny, DPH

Výrobní předpisy

Komodity  

Historie

Jídelna

DB Log

179 242
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7.1.1 Formulář zboží - Formulář záznamu

Ve formuláři vyplňte základní údaje o zboží/službě. Zadáte údaje jako název zboží/služby, kód, typ a podobně. 

Kód - povinný údaj. Zadejte  číselný kód výrobku. Podle  kódu je  možné  prodávat  zboží v  pokladně. Pokud
zadáváte do programu nové zboží nebo zadáváte nové kódy pro zboží, máte možnost tyto kódy načíst pomocí
terminálu. Terminál připojte k PC a zapněte jej  tlačítkem PW, v zobrazeném menu zvolte 5. NASTAVENI a
potvrďte ENT. V dalším menu zvolte 4. Nacist  kod do PC a  potvrďte  ENT. V  programu Sklad si otevřete

tento formulář a  stiskněte  tlačítko  (zobrazeno u kódu zboží)  a  na  terminálu sejměte  čárový kód. Kód
bude poté načten do pole kódu. Pokud chcete snímání čárových kódů ukončit, stiskněte na terminálu tlačítko
ENT a terminál přejde do menu pro nastavení dalších parametrů.

Při zadávání kódu přepnout klávesnici - zaškrtnutím políčka umožníte načtení kódu pomocí snímače.

Popis - povinný údaj. Vepište název výrobku.

Typ zboží -  vyberte  typ  zboží.  Seznam  typů  zboží  můžete  editovat  v  menu  Seznamy/Typy  zboží .  U
každého typu zaškrtněte, jestli jej chcete v pokladně zobrazit jako tlačítko kategorie (viz. 1A v obr. pokladny

). Pokud bude zboží rozděleno podle typu, může se zboží vybraného typu zobrazit na tlačítkách (viz. 2A v
obr. pokladny ) ihned po spuštění modulu Pokladna. Nastavení provedete  v pokladním místě ,  kde  je
potřeba  vybrat  v  poli  Rozmístění  tlačítek  -> Automaticky  podle  typu,  seřadit  podle  kódu/popisu.  Potom
vyberete požadovaný typ v poli Výchozí typ zboží. 

Skupina - možnost dalšího dělení zboží. Pokud rozdělíte zboží do skupin, můžete poté zboží vybrané skupiny
zobrazit na tlačítkách (viz. 2A v obr. pokladny ) ihned po spuštění modulu Pokladna. Nastavení provedete v
 pokladním místě , kde je potřeba vybrat v poli Rozmístění tlačítek -> Automaticky podle skupiny,  seřadit
podle kódu/popisu. Potom vyberte požadovanou skupinu v poli Výchozí skupina zboží. 

126
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Jednotka - zadejte jednotku zboží například Kg, Ks.

Rozlišení 1 až 5 - těm z Vás, kterým v programu chybí některé kolonky s informacemi, které chcete u zboží
sledovat, jsou určeny tyto řádky. Názvy polí můžete přejmenovat podle svých potřeb ve Společném nastavení
- Zboží . 

Neaktivní  -  pokud  zboží  například  již  neprodáváte,  můžete  mu  dát  status  "Neaktivní".  Tím  se  nebude
zobrazovat v seznamu aktivních položek zboží.

SKP - vepište číselný kód standardní klasifikace  produkce. Slouží pro konkrétní obsahové  vymezení náplně
položky odpisové skupiny např. 36.63.2 Psací a kancelářské potřeby.

Účet MD -  zadejte číslo účtu MD (má dáti).

Účet Dal - zadejte číslo účtu D (dal).

Barva  tlačítka  v  pokladně  -  pro  zboží  můžete  nastavit  barvu.  Zvolená  barva  se  zobrazí  na  tlačítku  v
pokladně (menu Sklad/Pokladna ). 

Zboží/Služba - zvolte zaškrtnutím políčka zda se jedná o zboží nebo službu.

Délka záruky (měsíců) - zvolte délku záruční doby ve dnech.

Záruční list - pokud je na zboží záruční list, zaškrtněte políčko.

Pokračování popisu - detailnější popis výrobku.

Poznámka - libovolná doplňující informace ke zboží.

79

213
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7.1.2 Formulář zboží - Sklad

Ve formuláři si nastavíte pro zboží minimální a maximální požadovaný stav zásob. Můžete přidat čárový kód ke
zboží.  V  první  části  záložky  máte  zobrazeny  střediska,  která  se  zbožím  manipulovala.  Ve  druhé  části  je
zobrazen seznam vytvořených skladových dokladů na  toto  zboží. Dvojklikem na  řádku vybraného skladového
dokladu otevřete Formulář skladového dokladu  (menu Sklad/Seznam dokladů).206
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7.1.3 Formulář zboží - Ceny, DPH

Ve formuláři nastavíte pro zboží ceny nákupní a prodejní. Zadáte nákupní cenu bez DPH, zvolíte procento daně
a příjem. Cena s DPH se Vám dopočítá  automaticky. V  sekci Prodejní ceny nastavíte  cenovou hladinu,  podle
které se stanoví cena zboží např. koncovým zákazníkům nebo dealerům.  

Nákupní cena bez DPH - zadejte nákupní cenu bez DPH.

s DPH - nákupní cena s DPH se vám automaticky dopočítá po výběru v poli Hladina DPH.

Hladina DPH - z nabídky vyberte procento daně.

Hladina DPH příjem - z nabídky vyberte příjem.

Platnost od - zvolte platnost nastavení prodejní ceny.

Nový - vytvoříte nové období platnosti.

Kopie období - vytvoříte kopii období.

Zrušit období - odstraníte vytvořené období.

Uložit období - uloží právě vytvořenou platnost cenové hladiny.

Storno - stornuje právě vytvořenou platnost cenové hladiny. 
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Nová cena - pro vytvořené období zvolíte cenovou hladinu . 

Zrušit cenu - zruší pro označené období nastavenou cenovou hladinu.

Zapsat změny záznamu do databáze - tlačítkem potvrdíte nově vytvořenou cenu
vybrané cenové hladiny.

7.1.4 Formulář zboží - Výrobní předpisy

Ve  formuláři můžete  zadat  výrobní  předpis  pro  vybranou  položku  zboží.  Pro  zadání  výrobního  předpisu  na
výrobu položky zboží (například Zeleninový salát) postupujte následovně:

- vedle popisu "Zeleninový salát" klikněte do pole a zadejte množství pro výrobu (například počet porcí),

- klikněte do pole ve sloupci Zboží - kód,

- zobrazí se seznam pro výběr zboží,

- označte řádek s položkou zboží a tlačítkem  jej přidejte do výrobního předpisu,

- do prvního sloupce Norma A zadejte množství pro výrobu (například v kg).

Popis - popis výrobního předpisu.

Postup - zadejte výrobní postup například zeleninového salátu.

226
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Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

7.1.5 Formulář zboží - Komodity

Ve formuláři se zobrazí komodity, které jste zadali do seznamu komodit . Komodity lze  použít  například ve
školních jídelnách k nadefinování tzv. spotřebního koše (maso, ryby, mléko, atd.).

172
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7.1.6 Formulář zboží - Historie

Ve formuláři je zobrazen seznam dokladů související s vybraným zbožím.
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7.1.7 Formulář zboží - Jídelna

Formulář  slouží pro nastavení dotování  jídel  v  jídelně  a  k  povolení  platby  kartou  strávníka  v  pokladně.  Ve
formuláři  zadejte  typ  jídla  a  číslo  nabídky  pro  generování  do  původních  odběrů.  Pokud  nezadáte  žádnou
hodnotu, generují se záznamy jako odběr zboží. V jiném případě se vyhledává příslušná položka v jídelníčku a
generuje se odběr bez objednávky. V menu Seznamy/Pokladní místa/Formulář  pokladního místa  -  Jídelna
vyberte jídelnu, která se použije pro vyhledávání jídelníčku. 

POZOR: Pokud  se  generuje  odběr  jídla  z  j ídelníčku,  určí  se  při  v y účtov ání  cena  podle  jídelníčku! Z  jídelníčku  se
načítá  cena s DPH.

154
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7.1.8 Formulář zboží - DB Log

Ve formuláři máte zobrazený databázový log dokladu. Data  zobrazené  v seznamu vidí jen uživatel,  který má
povolení Správce - zaškrtnutou volbu Správce v menu Systém/Správa  databáze/Nastavení zabezpečení/Editor
uživatelů - Základní údaje . 

POZOR: Pro zobrazení dat k aktuálním u dokladu je  nutné občerstv it seznam  (Ctrl + O).

7.2 Typy zboží

Seznam použijete v případě, že potřebujete zboží členit podle dalších kritérií. Typem zboží může být v případě
obchodu s  potravinami např. ovoce,  zelenina,  salámy,  sýry,  čaje  atd. Na  typy zboží  pak  navazují  jednotlivá
zboží.  

102
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Nový typ zboží vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Typ zboží vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

Kód - povinný údaj. Zadejte kód (např. OV).

Popis - povinný údaj. Vyplňte název (např. Ovoce).

Skupina - vyplňte do jaké skupiny se řadí vyplněný název (např. Potraviny).

SKP - vepište číselný kód standardní klasifikace  produkce. Slouží pro konkrétní obsahové  vymezení náplně
položky odpisové skupiny např. 36.63.2 Psací a kancelářské potřeby.

Rozlišení 1, 2, 3 - podle zadaných rozlišení můžete filtrovat typ zboží.

Zobrazit v pokladně - určuje, jestli se má typ zboží zobrazit jako tlačítko kategorie v pokladně. Nastavení
se použije pouze v případě, že je v pokladním místě  povoleno automatické rozmístění tlačítek kategorie. 

V nastavení pokladního místa  můžete zvolit výchozí typ zboží pro tlačítka pokladny (zboží výchozího typu
se zobrazí na tlačítkách ihned po spuštění pokladny).

Barva tlačítka v pokladně - pro typ zboží můžete nastavit barvu. Zvolená  barva  se  zobrazí na  tlačítku v
pokladně (menu Sklad/Pokladna ).

Poznámka - libovolná informace k typu zboží.

151
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7.3 Firmy

Seznam obsahuje Firmy, se kterými jste přišli do kontaktu. 

Novou firmu vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Firma vyplníte potřebné

údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Formulář Firma pracuje s velkým množstvím údajů - záložek. Jelikož potřebných údajů o firmách je  mnoho a
není možné je zobrazit v jednom formuláři, je rozdělen. Ve vrchní části je seznam záložek (částí formuláře) a
ve spodní části je zobrazen obsah zvolené  záložky. Kliknutím na  zvolenou záložku se  ve  spodní části zobrazí
veškeré údaje odpovídající této záložce. Postupně budeme procházet všechny záložky a jejich položky.

Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Firmy, který se skládá z následujících záložek: 

Základní údaje

Ostatní údaje

Přijaté objednávky

Faktury

Přijaté faktury

Dodací listy

Zálohové listy

Skladové doklady

Odeslaná pošta

Elektronická pošta

Dokumenty

Jednání, úkoly, práce

129
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7.3.1 Formulář firmy - Základní údaje

V základních údajích firmy vyplňte identifikační data a údaje firmy. Formulář je rozdělen do 4 částí.

1. LEVÁ ČÁST:

Kód firmy - povinná položka. Vepište kód firmy. Volba kódu záleží na Vás.

Jiná kontaktní adresa - při zaškrtnutí políčka se pole v pravém sloupci zaktivní a Vy je můžete vyplnit. 

Název - povinná položka. Zadejte název firmy.

Ulice - ulice kde firma sídlí.

Město  - z nabídky vyberte město, kde firma sídlí.

PSČ  - z nabídky vyberte poštovní směrovací číslo firmy. 

Stát  - z nabídky vyberte stát, kde firma sídlí. 

162

162

163
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1. PRAVÁ ČÁST:

Jméno - kontaktní jméno.

Název - název firmy.

Ulice - kontaktní ulice firmy.

Město  - kontaktní město firmy.

PSČ  - kontaktní poštovní směrovací číslo firmy.

Veškerou poštu zasílat na kontaktní adresu - při zaškrtnutí políčka zasíláte veškerou poštu na kontaktní
adresu firmy.

2. ČÁST:

IČO - vepište identifikační číslo.

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů - informační systém, který
umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Stiskem

tlačítka   se  zobrazí  formulář,  ve  kterém  je  vyplněno  identifikační  číslo  firmy.

Stiskem tlačítka   se  vyplní ve  formuláři  základní  informace  o  firmě.
Pokud ve formuláři stisknete odkaz Úplný výpis, dostanete se na internetové stránky, na
kterých se zobrazí Výpis základních dat firmy. Po potvrzení formuláře se  údaje  o  firmě
vyplní v záložkách Základní  a Ostatní  údaje.

DIČ - vepište daňové identifikační číslo.

IČ-DPH - identifikační číslo pro platby DPH.

Mateřská firma - zadejte název mateřské firmy.

Region  - z roletky vyberte region, kde firma sídlí. 

Rozdělení  - pole je určeno k případnému dalšímu dělení firem. 

Kód u dodavatele - zadejte kód u dodavatele.

Odběratel  -  zaškrtnutím  políčka  se  firma  bude  objevovat  na  výběr  v  dalších  částech  programu  (např.
formuláře: Vydaná faktura , Výdejový doklad ).

Dodavatel  -  zaškrtnutím  políčka  se  firma  bude  objevovat  na  výběr  v  dalších  částech  programu  (např.
formuláře: Přijatá faktura , Příjmový doklad ).

Splatnost faktur - zadejte počet dnů splatnosti faktur.

162
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3. ČÁST:

Kontaktní osoba - kontaktní osoba firmy. Můžete zadat až 4 kontaktní osoby.

Telefon - telefon na kontaktní osobu.

E-mail - e-mail na kontaktní osobu.

Fax - faxové číslo firmy.

WWW - internetová adresa firmy.

4. ČÁST:

Poznámka - zde můžete zadat poznámku k základním údajům o firmě.

7.3.2 Formulář firmy - Ostatní údaje

Formulář  ostatní údaje  je  rozdělen do  3  částí.  Ve  formuláři  nastavujete  bankovní  účty,  údaje  pro  příchozí
platby. Druhá část záložky je určena těm z Vás, kterým chybí v programu některé kolonky s informacemi, které
chcete u firem sledovat. 
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1. LEVÁ ČÁST:

Účet - zadejte číslo účtu firmy. 

Banka  - z roletky vyberte banku firmy. 

Sloučit  platby na příkazech - pokud je  políčko zaškrtnuto,  povolí se  slučování plateb při tisku příkazu k
úhradě. To znamená, že všechny platby na stejný účet se v příkazu k úhradě vytisknou jako jedna položka.
Sloučení bude provedeno pouze v případě, že máte v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení -
Příkazy k úhradě  zaškrtnuto políčko Povolit slučování plateb. 

Právní forma - z roletky vyberte právní formu firmy. 

Plátce DPH - při zaškrtnutí políčka je firma plátcem DPH.

Fakturovat bez DPH - při zaškrtnutí políčka budete fakturovat této firmě bez DPH.

Cenová hladina  - z roletky vyberte požadovanou cenovou hladinu. Podle cenové hladiny bude účtováno
odběrateli za zboží. Může se jednat o velkoodběratele či koncového zákazníka.

Výchozí způsob platby - zvolte výchozí způsob platby v modulu pokladna.

1. PRAVÁ ČÁST - Údaje pro příchozí platby

Povolena platba převodem - při zatrhnutí políčka povolíte platbu převodem.

Firemní účet  - z roletky vyberte firemní účet. 

Měna  - z roletky vyberte měnu účtu. 

2. ČÁST:

Těm z Vás, kterým v programu chybí některé kolonky s informacemi, které chcete u firem sledovat, jsou určeny
následující řádky. Názvy polí můžete přejmenovat podle svých potřeb ve Společném nastavení - Firmy . 

3. ČÁST:

Poznámka - zde můžete zadat poznámku k ostatním údajům o firmě.
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7.3.3 Formulář firmy - Přijaté objednávky

Ve formuláři můžete sledovat přijaté objednávky vybrané firmy. Záložka zobrazuje veškeré důležité informace
jako je  číslo  přijaté  objednávky,  středisko,  číslo  objednávky zákazníka,  odběratel,  konečný příjemce,  způsob
dopravy, termín plnění, datum přijetí a podobně. V seznamu můžete zadávat nové přijaté objednávky, editovat.

Kliknutím na tlačítko  Nový záznam se vám otevře formulář Přijatá objednávka .237
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7.3.4 Formulář firmy - Faktury

Ve formuláři můžete  sledovat  faktury vybrané  firmy. Formulář  zobrazuje  veškeré  důležité  informace  jako je
číslo  faktury  číslo,  středisko,  konstantní  symbol,  odběratel,  konečný  příjemce,  datum  vystavení,  datum
splatnosti, celková částka a podobně. V seznamu můžete vytvářet nové faktury, editovat. 

Kliknutím na tlačítko  Nový záznam se vám otevře Formulář vydané faktury . 177
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7.3.5 Formulář firmy - Přijaté faktury

Ve  formuláři můžete  sledovat  přijaté  faktury vybrané  firmy. Formulář  zobrazuje  veškeré  důležité  informace
jako  je  číslo  přijaté  faktury,  datum  přijetí,  datum  vystavení,  datum  splatnosti,  číslo  faktury  dodavatele  a
podobně. Novou přijatou fakturu vytvoříte v menu Fakturace/Přijaté faktury .

Kliknutím na tlačítko  Editace záznamu se vám otevře Formulář přijaté faktury . 

189

186
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7.3.6 Formulář firmy - Dodací listy

Formulář zobrazuje  seznam dodacích listů vybrané  firmy. Najdete  zde  veškeré  důležitá  data  (číslo  dodacího
listu, číslo faktury, datum vystavení, odběratel, způsob dopravy...). V seznamu můžete mazat jednotlivé položky
a editovat je. Nový dodací list vytvoříte v menu Fakturace/Dodací listy .

Kliknutím na tlačítko  Editace záznamu se vám otevře Formulář dodacího listu . 

185
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7.3.7 Formulář firmy - Zálohové listy

Formulář obsahuje seznam zálohových listů vybrané firmy. Zobrazuje veškeré důležité informace jako je číslo
zálohového listu, číslo  přijaté  objednávky,  datum splatnosti a  podobně. V  seznamu můžete  mazat  jednotlivé
položky  a  editovat  je.  Nový  zálohový  list  vytvoříte  v  menu  Objednávky/Přijaté  objednávky/formulář  Přijaté

objednávky/záložka Zálohové listy /tlačítko .

Kliknutím na tlačítko  Editace záznamu se vám otevře Formulář zálohového listu . 

245

247
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7.3.8 Formulář firmy - Skladové doklady

Ve formuláři můžete sledovat skladové  doklady vybrané  firmy. Záložka  zobrazuje  veškeré  důležité  informace
jako je číslo dokladu, středisko, datum vystavení a podobně. 

V  seznamu můžete  záznamy editovat  tlačítkem  Editace  záznamu. Následně  se  dostanete  do  Formuláře
skladového dokladu .206
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7.3.9 Formulář firmy - Odeslaná pošta

Ve formuláři můžete sledovat odeslanou poštu. Formulář zobrazuje veškeré důležité informace, jako je jednací
číslo, datum odeslání, cena, číslo dokladu a další potřebné údaje. 

Kliknutím na tlačítko  Nový záznam se vám otevře Formulář odeslané pošty .270
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7.3.10 Formulář firmy - Elektronická pošta

Formulář  obsahuje  seznam  odeslané  elektronické  pošty.  Ve  formuláři  jsou  zobrazeny  veškeré  důležité
informace, jako předmět zprávy, adresát, odesílatel a další potřebné informace. 

Kliknutím na tlačítko  Editace záznamu se dostanete do Formuláře odeslané elektronické pošty . 272
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7.3.11 Formulář firmy - Dokumenty

V  seznamu  jsou  dokumenty  vztahující  se  k  vybrané  firmě.  Vytvořené  dokumenty  se  zároveň  přidají  i  do
seznamu dokumentů .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu .

169

170
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7.3.12 Formulář firmy - Jednání, úkoly, práce

Formulář  je  rozdělen  do  dvou  částí.  V  horní  části  formuláře  zadáváte  potřebné  činnosti  (jednání,  úkoly  a
práce). Ve spodní části je zobrazen seznam již vytvořených činností ve vybrané firmě.

JEDNÁNÍ:

Datum jednání - povinný údaj. Vyplňte datum jednání.

Číslo  objednávky  -  pokud chcete  přiřadit  Jednání  číslo  objednávky,  musíte  jednání/úkol  vyplnit  v  menu
Objednávky/Přijaté objednávky/záložka Jednání-Úkoly .

Kontaktní osoba - zadejte kontaktní osobu.

Způsob jednání - vepište způsob jakým proběhne jednání (např. osobní kontakt).

Datum dalšího jednání - vepište datum kdy proběhne další jednání.

Popis - stručný popis čeho se jednání týká.

Jednatel  - povinný údaj. Z roletky vyberete Jednatele. 

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace k jednání.

262
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Hromadně - zobrazí se formulář pro Hromadné vložení jednání. V zobrazeném
formuláři máte možnost vložit záznamy pro více jednatelů a činností najednou. 

ÚKOL:

Úkol - zaškrtnutím políčka dáte najevo, že máte úkol.

Řešitel  - z roletky vyberete řešitele úkolu. 

Termín - zadejte termín splnění úkolu.

Splněno - zadejte datum splnění úkolu.

Splněno - při zaškrtnutí políčka je daný úkol splněn.

PRÁCE:

Činnost  - z nabídky vyberte práci, která se bude na zakázce vykonávat.

Čas od - do - zadejte dobu od - do trvání práce na zakázce.

Hodiny - celkový čas se doplní potom, co zadáte čas práce od - do.

Osoba na zakázce - zobrazí se informace o době práce na zakázce.

Celkem na zakázce - zobrazí se informace o celkové době strávené na zakázce.

7.4 Šablony mailů

Pro rychlejší vytváření emailů si můžete vytvořit šablony.

156

264
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Novou šablonu vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Šablona mailu vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinná položka. Vepište kód emailu. Volba kódu záleží na vás.

Název - povinná položka. Zadejte název emailu.

Třída  formuláře  -  povinná  položka.  Do  řádku  vepište  třídu  formuláře  TObjednavkaPrijataBrowser.  Poté
budete moci v Přijaté objednávce  odeslat emailovou zprávu, například potvrdit objednávku zákazníkovi.

Předmět mailu - zadejte čeho se email týká. 

Tělo mailu - místo k napsání emailu.

7.5 Střediska

Firma se může dělit do více středisek (divizí) např. Školicí středisko, Balicí středisko. Každé středisko pracuje s
fakturami, objednávkami. Ve formuláři středisko přiřadíte jednotlivým střediskům vedoucího, adresu střediska,
dále nastavíte číselné řady pro faktury, objednávky atd. Číselné řady pro různá střediska musí být jiné, aby bylo
zajištěno správné číslování dokladů.

Nové  středisko vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Středisko  vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Formulář Střediska se skládá z
následujících záložek: Základní údaje , Nastavení číselných řad . 

239
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7.5.1 Formulář střediska - Základní údaje

Ve formuláři Základní údaje nastavujete pro středisko základní identifikační data jako je kód, popis apod.

Kód -  povinný údaj. Vepište kód střediska, např. 1.

Popis - povinný údaj. Vyplňte název střediska.

Vedoucí střediska - vyplňte vedoucího střediska.

Ulice - vyplňte ulici, na které se středisko nachází.

Město  - z nabídky vyberte město, ve kterém se středisko nachází. 

PSČ  - z nabídky vyberte poštovní směrovací číslo.

Stát  - z roletky vyberte stát, kde se středisko nachází. 

Telefon - kontaktní telefon na středisko.

Fax - kontaktní fax na středisko.

E-mail - kontaktní e-mail na středisko.

Poznámka - poznámka ke středisku.

162
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7.5.2 Formulář střediska - Nastavení číselných řad

Ve formuláři Nastavení číselných řad vybíráte ze seznamu, který jste naplnili v menu Seznamy/Číselné řady .
Zde pro každé  středisko vybíráte  odlišnou číselnou řadu a  to  tak,  že  typu formuláře  přiřadíte  číselnou řadu.
Například pro Školicí středisko vyberete faktury přijaté a pro Balicí středisko faktury přijaté 1. Také číselná řada
pro  rozpracované  doklady  musí  být  jiná,  než  pro  skladové  doklady,  aby  bylo  zajištěno  správné  číslování
skladových dokladů. 

Číselnou řadu  můžete vybrat v roletce, kde je již nadefinována. Další možností je kliknout na typ formuláře
například Vydané faktury. Zobrazí se Vám seznam Středisko - výběr číselné řady. Vyberete si číselnou řadu a

potvrdíte tlačítkem . V tomto seznamu můžete nadefinovat novou číselnou řadu a to  kliknutím na

tlačítko  Nový záznam. Zobrazí se Formulář Číselné řady , který vyplníte.

TIP: Hrom adné  v y tv oření a  nastav ení číselný ch  řad  m ůžete  jednoduše  prov ést  v  Prův odci  nastav ením  v  m enu
Sy stém /Prův odce nastav ením . 

147
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7.6 Číselné řady

Číselné řady jsou seznamem, ve  kterém vytvoříte  dokladu jeho masku. Maska  je  složena  z  kódu a  určitého
počtu  znaků,  podle  kterých  program  doklady  čísluje.  Každému  středisku  vytvořte  jinou  číselnou  řadu.  Tím
zamezíte stejnému číslu dokladu např. u vydaných nebo přijatých faktur. Jednotlivé položky se budou objevovat
jako možnost k výběru např. ve Formuláři střediska .

Novou číselnou řadu vložíte kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Číselná  řada

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinný údaj. Vyplňte kód, podle kterého se budete snadno orientovat (např. DL).

Popis - povinný údaj. Vyplňte název (např. Dodací list). 

Typ formuláře - povinný údaj. Vyberte z nabídky požadovanou položku.

Maska - povinný údaj. Opište výše  zadaný kód a  vepište  křížky. Počet  křížků odpovídá  počtu číslic  číselné
řady,  kterou chcete  vytvořit  (např. DL######, tento  doklad  bude  mít  6  číslic).  Masku  můžete  libovolně
nadefinovat (např. DL######2008 v dokladu se zobrazí DL0000012008).

Číslo od - povinný údaj. Napište počáteční číslo řady (např. 1).

Číslo do - povinný údaj. Napište koncové číslo řady. Počet číslic musí být shodný podle počtu zadaných křížků
(např. 999999).

Poznámka - vepište libovolné pro Vás důležité informace k číselné řadě.

145
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TIP: Hrom adné  v y tv oření a  nastav ení číselný ch  řad  m ůžete  jednoduše  prov ést  v  Prův odci  nastav ením  v  m enu
Sy stém /Prův odce nastav ením . 

7.7 Firemní účty

Okno slouží k zadávání čísel vašich firemních účtů, ze kterých budete provádět platby.

Nový  účet  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Firemní  účet  vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - doplňte kód firemního účtu.

Popis - podrobnější označení účtu.

Hotovostní účet - pokud se jedná o hotovostní účet, políčko zatrhněte.

Číslo účtu - zadejte ve tvaru: předčíslí-číslo účtu.

IBAN - mezinárodní číslo účtu (International Bank Account Number).

Banka - položka pro volbu z číselníku finančních institucí, který můžete upravovat.

SWIFT  -  osmimístný  identifikační  kód  banky  pro  mezinárodní  platební  styk  vykonávaný  přes  S.W.I.F.T.
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní
finanční komunikaci). Skládá se z kódu banky, z kódu krajiny a z lokalizačního kódu.

Měna - ze seznamu vyberte měnu, ve které je účet veden.

65
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Sériové číslo fiskálního modulu - používá se pro skladový program RON na Slovensku.

Položky s podtrženým názvem je možné v seznamu upravovat. Stačí kliknout na podtržený název pole - otevře

se seznam pro Výběr ..., ve kterém můžete editovat stávající údaje ikonou  Editace záznamu nebo vkládat

nové ikonou  Nový záznam.

7.8 Pokladní místa

Pokladní místo  obsahuje  základní nastavení programu.  V  nastavení  aplikace  v  záložce  Pokladna  vyberte
pokladní místo, které chcete používat na tomto počítači. Pokud změníte nastavení pokladního místa, projeví se
změna na všech počítačích, které toto pokladní místo používají.

Nové pokladní místo vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Pokladní místo

vyplníte potřebné údaje. Záznamy  můžete upravovat  tlačítkem  Editace  záznamu. Formulář  Pokladního
místa se skládá z následujících záložek:

Základní nastavení

Pokladna

Účtenky a faktury

Jídelna
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7.8.1 Formulář pokladního místa - Základní nastavení

Pokladní místo obsahuje základní nastavení programu. V nastavení aplikace v záložce Pokladna vyberte pokladní
místo, které chcete používat na tomto počítači. Pokud změníte nastavení pokladního místa, projeví se změna na
všech počítačích, které toto pokladní místo používají.

Kód - povinná položka. Vepište kód pokladního místa. Volba kódu záleží na vás. 

Popis - povinný údaj. Vyplňte název pokladního místa.

Výchozí měna - faktury, které mají jinou měnu než je vybraná, bude možno přepočítat podle kurzu.

Výchozí stát  -  u firem, které  mají jiný stát  než  výchozí,  se  bude  tisknout i název  státu,  např.  při  tisku
adresných štítků nebo na fakturách.

Středisko - zvolte středisko, ke kterému se pokladní místo vztahuje.

Implicitní odběratel -  (automaticky se  vyplní na  novém výdajovém dokladu) -  na  výdajovém dokladu se
automaticky použije nastavený odběratel. 

Implicitní hladina DPH - nastavená implicitní hladina DPH se přiřadí každému nově zaevidovanému zboží.

Implicitní cenová hladina - nastavená implicitní cenová hladina se přiřadí každé nově zadané firmě. 

Implicitní firemní účet  - nastavený implicitní firemní účet  se  přiřadí každé  nově  zadané  firmě. V  modulu
Pokladna se tento účet použije, pokud nemá zákazník zadán firemní účet.
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Po nastavení základních informací o pokladním místě přejděte do záložky Pokladna  a vyberte pokladní místo,
které chcete používat na tomto počítači.

POZNÁ MKA :  Pokud  zm ěníte  nastav ení  pokladního  m ísta,  projev í  se  zm ěna  na  v šech  počítačích,  které  toto
pokladní m ísto použív ají!

7.8.2 Formulář pokladního místa - Pokladna

Ve formuláři nastavujete vzhled a možnosti modulu pokladna. Nastavíte počet řádků sloupců pro kategorii zboží
a tlačítka pro výběr zboží. Provedené nastavení se vám projeví v pokladně (menu Sklad/Pokladna ). 

Implicitní způsob platby - při platbě se automaticky použije nastavený způsob platby (např. hotově). 

Pokladna  (hotovostní účet) - zvolte pokladnu, kterou budete používat. 

Odběratel pro platby hotově - můžete vybrat odběratele, na kterého se budou účtovat hotovostní platby.
Účtenky se přepočítají podle cenové hladiny tohoto odběratele.

Povolit platbu převodem - zatrhnutím políčka můžete v pokladně fakturovat odebrané zboží.

Kategorie - počet sloupců - zadejte kolik sloupců tlačítek bude mít kategorie, např. 2 sloupce tlačítek. 

Kategorie - počet řádků - zadejte kolik řádků tlačítek bude mít kategorie, např. 3 řádky tlačítek. 

Zboží - počet sloupců - zadejte kolik sloupců tlačítek bude mít zboží, např. 2 sloupce tlačítek.

Zboží - počet řádků - zadejte kolik řádků tlačítek bude mít zboží, např. 8 řádků tlačítek.
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Počet  zobrazených desetinných míst  u  cen  -  zadejte  počet  desetinných  míst,  které  se  zobrazí  ve
Formuláři zboží - Ceny, DPH .

Rozmístění tlačítek - na výběr máte z následujících možností rozmístění tlačítek v pokladně:

o Automaticky  podle  typu,  seřadit  podle  kódu/popisu -  tlačítka  se  rozmístí  automaticky  buď

podle  kódu  (01 až  09)  nebo  dle  popisu  (A  až  Z).  Seznam  typů  zboží  můžete  editovat  v  menu
Seznamy/Typy zboží . U každého typu zaškrtněte, jestli jej chcete v pokladně zobrazit jako tlačítko
kategorie (viz. 1A v obr. pokladny ). Pokud vyberete některou z  těchto možností,  potom můžete
zvolit Výchozí typ zboží (viz níže).

o Ručně - při ručním rozmístění tlačítek je potřeba vytvořit seznam kategorií (menu Sklad/Kategorie

tlačítek  pokladny )  a  potom  umístit  jednotlivé  kategorie  na  vybraná  tlačítka  (menu  Sklad/
Konfigurace  pokladny ).  Při  této  volbě  nemáte  možnost  vybrat  Výchozí  typ  zboží  ani  Výchozí
skupinu zboží.

o Automaticky podle skupiny, seřadit podle kódu/popisu - tlačítka se rozmístí automaticky buď

podle  kódu (01 až  09)  nebo dle  popisu (A  až  Z). Skupinu zadejte  na  kartě  zboží .  Zobrazí  se
všechny zadané skupiny (viz. 1A v obr. pokladny ). Pokud vyberete  některou z  těchto možností,
potom můžete zvolit Výchozí skupinu zboží.

Výchozí typ zboží - zboží zvoleného typu se zobrazí na tlačítkách ihned po spuštění modulu Pokladna (viz.
2A v obr. pokladny ). Pole je aktivní, pouze pokud je v poli Rozmístění tlačítek vybráno Automaticky podle
typu, seřadit podle kódu/popisu.

Výchozí skupina zboží - zboží zvolené skupiny se zobrazí na tlačítkách ihned po spuštění modulu Pokladna
(viz. 2A v obr. pokladny ). Pole je aktivní, pouze pokud je v poli Rozmístění tlačítek vybráno Automaticky
podle skupiny, seřadit podle kódu/popisu.

Editovat množství - při zaškrtnutí políčka můžete editovat množství zboží.

Editovat cenu bez DPH - po zaškrtnutí políčka můžete editovat cenu bez DPH. 

Editovat cenu s DPH - po zaškrtnutí políčka můžete editovat cenu s DPH. 

Maximální množství - zadejte maximální povolené množství zboží, které je možno odebrat.

Maximální cena  -  zadejte  maximální  cenu  položky,  kterou  je  možné  na  pokladně  zadat.  Zabráníte  tím
chybnému zadání ceny nebo množství (např. načtením kódu do pole  pro množství).  Pokud  nechcete,  aby
pokladna hlídala maximální částku, zadejte 0 nebo hodnotu vymažte.
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7.8.3 Formulář pokladního místa - Účtenky a faktury

Ve formuláři nastavíte údaje, které chcete vytisknout na účtenkách. 

Sestava pro tisk faktury - z nabídky vyberte sestavu pro tisk faktur.

Sestava pro tisk účtenky - z nabídky vyberte sestavu pro tisk účtenek.

Hlavička účtenky - do pole vepište údaje, které se budou tisknout v hlavičce na účtence z pokladní tiskárny.

Patička účtenky - nastavte správný počet řádků pro odřádkování (prázdné řádky na konci účtenky). 
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7.8.4 Formulář pokladniho místa - Jídelna

Formulář nastavujete v případě kombinace s programem Jídelna.

Povolit  platbu  kartou  strávníka  (pouze  v  kombinaci  s  programem  Jídelna)  -  v  kombinaci  s
programem jídelna  po zatrhnutí položky povolí platbu kartou.  Ve  formuláři  pro  platbu  se  zobrazí  tlačítko
KARTA (viz Postup prodeje zboží v pokladně  bod 11B).

Jídelna pro generování odběrů jídla - zvolte jídelnu pro generování odběrů jídla.

Výdej z jídelníčku předchozího dne do - zadejte čas ve formátu HH:MM. Čas určuje  do kolika  hodin (v
noci) probíhá výdej z jídelníčku předchozího dne.

Pokladna pro zápis pohybů - z nabídky vyberte pokladnu pro zápis pohybů.

Sestava pro tisk potvrzení - vyberte sestavu pro tisk potvrzení za odebranou stravu (zboží). Nastavení se
projeví při tisku dokladu za odebranou stravu nebo dobíjení karty v menu Sklad/Pokladna .

Vyúčtování po nabití karty - nastavte, zda se má provádět vyúčtování po nabití karty. 

Vyúčtování po platbě  kartou strávníka  -  nastavte,  zda  se  má  provádět  vyúčtování  po  platbě  kartou
strávníka.

Při zobrazení platby kartou ihned načíst kartu - pokud v zobrazeném okně Platba (viz Postup prodeje
zboží v pokladně  bod 11) vyberete platbu kartou, zobrazí se ihned okno pro načtení karty a zaměstnanec
může přiložit kartu ke čtečce ID médií. 

309

213

309



155

Ruční výběr strávníka (pokud nemá kartu) - ruční výběr strávníka  se  provádí v  modulu pokladna  (při
platbě  kartou  strávníka  -  viz  bod  11B v  kapitole  Postup  prodeje  zboží  v  pokladně ),  pokud  si  osoba
zapomene  kartu. Strávníka  vybíráte  ze  seznamu Platba  -  Výběr  strávníka.  Rozsah  dat  zobrazených  v
tomto seznamu je možné ovlivnit následujícími způsoby:

o Zakázat  na  tomto  pokladním místě  -  na  vybraném  pokladním  místě  nelze  ruční  výběr  osob

provést.

o Výběr ze všech osob v  databázi -  v  okně  Platba  -  Výběr strávníka  se  zobrazí všechny osoby,

které jsou v databázi a mají platný pracovní poměr. Typ osoby jste zadali v programu Jídelna v menu
Seznamy/Strávníci/Formulář strávníka - Hlavní údaje. 

o Jen  zaměstnanci  -  v  okně  Platba  -  Výběr  strávníka  se  zobrazí  jen  osoby,  které  mají  v  kartě

strávníka v poli Typ osoby vybráno Zaměstnanec. 

o Jen zaměstnanci a  zaměstnanci jiné  firmy  -  v  okně  Platba  -  Výběr  strávníka  se  zobrazí  jen

osoby, které mají v kartě strávníka v poli Typ osoby vybráno Zaměstnanec nebo Zaměstnanec jiné
firmy. Typ osoby jste  zadali v  programu  Jídelna  v  menu  Seznamy/Strávníci/Formulář  strávníka  -
Hlavní údaje. 

Zakázat dělenou platbu (část hotově, část kartou) - po zatrhnutí pole nebude možné rozdělit  platbu
na část hotově a část kartou. Zjednodušuje například rozúčtování DPH pro platby kartou a hotově.

Povolit  platbu kartou,  pokud  má  strávník v  daný  den objednávku  -  zaškrtnutím  políčka  povolíte
platbu kartou v případě, že má strávník v daný den objednávku. 

Následně zvolte jednu z následujících dvou možností účtování odebraného zboží:

V JÍDELNĚ ÚČTOVAT KAŽDOU POLOŽKU ZVLÁŠŤ - do jídelny se přenese každá položka zvlášť. Účtuje  se
cena zboží, která je nastavena u daného boží,  nebo cena  položky jídelníčku. V  programu jídelna  v cenové
kategorii (menu Seznamy/Cenové kategorie) je možné nastavit denní a měsíční limit platby kartou. 

V JÍDELNĚ ÚČTOVAT JAKO ODBĚR Z JÍDELNÍČKU - do jídelny se přenese odběr položky z jídelníčku (podle
vybraného  typu  jídla).  Účtuje  se  vždy  plná  cena  podle  jídelníčku.  Po  zaškrtnutí  políčka  se  Vám  aktivují
následující pole:

o Typ denního jídla - zvolte typ denního jídla.

o Denní limit (maximální počet odběrů) - zvolte maximální počet odběrů jídel za den.

o Do limitu započítat i jiné jídelny a typy jídla - při zatrhnutí políčka bude program započítávat i

jiné jídelny a typy jídla.

o Povolit pouze jeden odběr na jednu platbu - při zatrhnutí políčka povolíte jeden odběr na jednu

platbu.

o Rozdělit fakturu pokud se část platí kartou a zbytek hotově - při zatrhnutí políčka rozdělíte

fakturu v případě, že strávník část platí kartou a zbytek hotově.

309
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7.9 Jednatelé

Do seznamu Jednatelů přidáváte  uživatele,  kteří  s  programem  Sklad  a  fakturace  pracují.  Tito  uživatelé  se
objevují v  různých částech programu k výběru. Setkáte  se  s  nimi například ve  Formuláři vydané  faktury
apod. Nad seznamem můžete zvolit filtr pro zobrazení Jen aktivních osob. 

Nového jednatele vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Jednatele vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Formulář Jednatele se skládá z
následujících záložek: Formulář záznamu , Další údaje , E-Podpis .

7.9.1 Formulář jednatele - Formulář záznamu

Ve formuláři vyplňujete identifikační údaje Jednatele.

Identifikační číslo - povinný údaj. Vyplňte identifikační číslo jednatele. V případě, že nechcete vést evidenci
dle rodných čísel, zadejte číslo jiné, které bude sloužit jako identifikační (např. Osobní číslo jednatele).

177

156 157 158



157

Aktivní -  pokud  bude  položka  zaškrtnutá,  potom  je  možné  jednatele  vybrat  např.  ve  Formuláři  vydané
faktury  v kolonkách: Vyřizuje a Vystavil.

Jméno - vyplňte jméno jednatele.

Příjmení - povinný údaj. Vyplňte příjmení jednatele.

Přihlašovací jméno - pro automatické vyplnění jednatele  při vytváření dokladů zadejte  jméno,  kterým se
uživatel přihlašuje  do  programu.  Přihlašovací  jména  najdete  v  menu  Systém/Správa  databáze/Nastavení
zabezpečení .

E-mail - vyplňte e-mail na jednatele.

Telefon, mobil, fax - vyplňte kontaktní údaje na jednatele.

Osobní číslo - vyplňte osobní číslo jednatele.

Datum nástupu - vyplňte datum nástupu jednatele.

Poznámka - máte možnost zadat více informací k jednateli.

7.9.2 Formulář jednatele - Další údaje

Těm z  Vás,  kterým v programu chybí některé  kolonky s  informacemi,  které  chcete  u jednatelů sledovat,  je
určen následující formulář. Názvy polí můžete  přejmenovat  podle  svých potřeb. Názvy polí  přejmenujete  ve
Společném nastavení - Jednatelé .  
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7.9.3 Formulář jednatele - E-Podpis

Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. 

7.10 Typy rozdělení

Číselník typů rozdělení slouží  k  vytvoření  různých  organizačních  schémat  v  organizaci.  Je  výhodný  také  při
tvorbě  sestav,  kdy  můžete  využít  dělení  dle  dalších  kritérií.  Jednotlivým  typům  rozdělení  můžete  přiřadit
uživatelsky definovaná rozdělení v menu "Seznamy/Rozdělení". 

POZOR: Nezam ěňujte  se  seznam em  v  m enu "Seznam y /Skupiny  osob", který  slouží k v ložení členů  do  pov olený ch
term inálů  a  dále  pro  zpřehlednění  práce  v  program u.  Sam ozřejm ě  m ůžete  ste jné  skupiny  jako  v e  Skupinách
osob definov at i pro Ty py  rozdělení. 
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Nový typ rozdělení vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Typ  rozdělení

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - doplňte číselný kód rozdělení.

Popis - specifikujte typ rozdělení.

Aktivní - pokud je typ rozdělení aktivně využíván (je tedy platný), zatrhněte. 

Další volby se týkají ochrany před vznikem chyb:

Zakázat  duplicitní záznamy  -  zaškrtnutím  této  položky  zakážete  překrývání  platností  rozdělení  s  tímto
typem rozdělení. To znamená, že v jeden den budete moci zaměstnanci přiřadit pouze jedno rozdělení.

Zakázat mezery - aktivováním kolonky zamezíte vzniku časových mezer mezi záznamy platností rozdělení s
tímto typem rozdělení. Pokud bude mít zaměstnanec příslušnost k jednomu rozdělení ukončenou např. k 1. 3.
2009 a počátek přiřazení k dalšímu např. od 1. 6. 2009, mohla by vzniknout časová mezera, čemuž můžete
zaškrtnutím položky zabránit.

Zakázat změny v uzavřeném období - výběrem položky program neumožní provádět změny příslušnosti
zaměstnance k jinému rozdělení v uzavřených obdobích.

POZOR: Pokud již m áte v  databázi zav edeny  záznam y , u který ch v znikla časov á m ezera nebo duplicita , a  zárov eň
chcete  aktiv ov at  uv edené  kontroly ,  budete  na  chy bné  záznam y  upozorněni.  Jestliže  zobrazené  chy by
neodstraníte , program  neum ožní požadov ané kontroly  zapnout.

Podobná opatření jsou zavedena také při přidělování rozdělení v kartě zaměstnance, v záložce Rozdělení.



160© 2013 RON Software, spol. s r.o.

7.11 Rozdělení

Do  seznamu  zadáte  hodnoty  k  jednotlivým  typům  rozdělení.  Typem  rozdělení  je  například  Pracoviště  a  v
seznamu zadáte pro Pracoviště seznam pracovišť (např. pracoviště kotelna, kancelář). Podle rozdělení budete
moci například filtrovat přijaté faktury .

Nad seznamem vyberte Typ rozdělení , pro které chcete vytvořit nové rozdělení. 

Nové rozdělení vložíte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Rozdělení vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinný údaj. Vepište kód, podle kterého se budete snadno orientovat.

Popis - povinný údaj. Popište rozdělení.

Vedoucí - vedoucí rozdělení.

Datum vytvoření - povinná položka. Vložte datum vytvoření.
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Datum zrušení - vložte datum zrušení.

Ulice - vepište název ulice.

Město  - vepište název města. 

PSČ  - vepište směrovací číslo města. 

Obec - vepište název obce.

Stát  - vepište stát. 

Telefon - vepište kontaktní telefon.

Fax - vepište fax.

E-mail - vepište email.

7.12 Regiony

Seznam obsahuje veškeré Regiony, které si nadefinujete. Všechny položky číselníku se  budou objevovat  jako
možnost k výběru v jiných částech programu, např. jako nabídka ve Formuláři firmy .

Nový region vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Region vyplníte potřebné

údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinný údaj. Vyplňte kód (např. A).

Popis - povinný údaj. Vepište název regionu (např. Hlavní město Praha).
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7.13 Města a PSČ

Program obsahuje vytvořený seznam měst a obcí v České republice a jejich poštovní směrovací čísla. Všechny
položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v jiných částech programu.

Města jiných států musíte doplnit. Kliknutím na podtržený název otevřete formulář Město  a  PSČ, který zobrazíte

také v tomto menu tlačítkem  Nový záznam:

PSČ / Část obce - povinné položky. 

Pošta - zadejte doručovací poštu. 

Obec - výběrový seznam.

Okres - číselník okresů. 

Kraj - doplní se automaticky výběrem okresu. 

Stát - výběrová položka poskytne seznam států.
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Položky s podtrženým názvem je možné v seznamu upravovat. Stačí kliknout na podtržený název pole - otevře

se  seznam pro Výběr  ...,  ve  kterém můžete  editovat  stávající údaje  tlačítkem  Editace  záznamu  nebo

vkládat nové ikonou  Nový záznam.

7.14 Státy

Program je dodáván s přednastaveným seznamem států. Všechny položky číselníku jsou součástí výběrových
seznamů v jiných částech programu.

Vkládání  nových  nebo  opravu  stávajících  údajů  neprovádějte  v  seznamu,  ale  otevřete  formulář  Stát,  a  to

kliknutím na tlačítko  Nový záznam nebo  Editace záznamu. 

Kód - zadejte kód identifikující stát, obvykle textový formát.

Popis - doplňte název státu.
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Číselný kód - jedná se o číselný kód státu. 

Číselný kód ISO 3166 - definuje kódy jmen zemí, závislých území a zvláštních oblastí geografického zájmu.

Měna - v seznamu je jedinou vytvořenou měnou koruna. V případě, že chcete číselník doplnit o další měnu,

klikněte na položku Měna a  v otevřeném okně  Výběr  měny stiskněte  tlačítko  Nový  záznam. Poté  se
dostanete do formuláře Měny.

Kurzy:
Sekce  je  určena  pro  modul  Cestovní  náhrady.  Tato  funkcionalita  je  v  současnosti  dostupná  v  rámci
docházkového systému ADS.

7.15 Měny

Seznam obsahuje  veškeré  Měny,  které  si nadefinujete.  Všechny  položky  číselníku  se  budou  objevovat  jako
možnost k výběru v jiných částech programu, např. jako nabídka ve formuláři Firmy , Státu .

Novou měnu vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Měna vyplníte potřebné

údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinný údaj. Vepište kód měny, např. NOK. Jedná se o kód používaný v bankovním styku.
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Popis - povinný údaj. Plný název měny, např. Norská koruna.

Povolit platby v této měně - zatrhnutím políčka povolíte platbu v této měně.

Pořadí - povinný údaj. Je to pořadí měny v dialogu pro platbu. Číslo s nižší hodnotou se objeví nahoře.

Kurzy měny - kurzy dané měny.

o Platnost od - vepište datum platnosti kurzu.

o Platnost do - vepište datum konce platnosti kurzu.

o Kurz - vepište kurz pro danou měnu.

Zadat nový kurz - stiskem tlačítka zobrazíte formulář, ve kterém zadáte nový
kurz.

Hodnoty mincí a bankovek - vepište aktuální hodnoty používaných mincí a bankovek.

o Hodnota - vepište hodnotu mince.

o Platná - zda je mince platná či ne. 

o Popis - např. Hotovost.

7.16 Banky

Program  obsahuje  kompletní  seznam  peněžních  ústavů  v  době  vydání  aktuální  verze  programu.  Všechny
položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v jiných částech programu.

Banky vzniklé po tomto datu je  potřeba  vložit  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam. Jednotlivé  vytvořené

položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevřením určitého záznamu se  zobrazí formulář  Banka,
který obsahuje záložky Banka  a Použitý export .166 167
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7.16.1 Formulář banky - Banka

Ve formuláři zadáváte základní náležitosti a údaje banky. K hlavním údajům se řadí kód a název banky.

Kód - vyplňte povinný údaj. 

Název - uveďte název banky. 

Udělení licence - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.

Odebrání licence  -  je-li stanoveno,  doplňte  datum odebrání licence  bance. Jedná  se  pouze  o informační
údaj.  

BANIS  -  kód  podružný  numerickému  identifikačnímu  kódu  pro  tuzemský  platební  styk,  slouží  pro  účely
statistiky a výkaznictví.

Manipulační poplatek - výše poplatku za provedenou platbu z příkazu k úhradě. 

Ulice - v případě potřeby uveďte adresu bankovního úřadu.

Město - z nabízeného seznamu vyberte město, čímž se automaticky doplní i PSČ města.

Internet  -  odkaz  na internetové  stránky banky. Kliknutím na  podtržený název položky se  otevře  okno  se
zadanou adresou (máte-li počítač připojen k internetu).
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7.16.2 Formulář banky - Použitý export

Typ exportu je  potřeba  nastavit  v  případě  provádění platebních příkazů. Každá  banka  si  určuje  svůj  vlastní
formát, ve kterém data přijímá.

Typ exportu vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam. Záznamy můžete upravovat  tlačítkem  Editace

záznamu. Otevře se formulář Použitý export do banky:

Typ exportu - z výběrového seznamu zvolte typ exportu, např. ABO.

POZNÁ MKA : Pro  jednu  banku  m ůžete  předdefinov at  několik  form átů,  v  okam žiku  v y tv áření příkazu  k  úhradě  se
nabídne seznam  těchto form átů.
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7.17 Konstantní symboly

K dispozici máte přednastavený seznam konstantních symbolů, který je součástí dalších formulářů v programu.

V případě jakékoli změny můžete přidat konstantní symbol nový, a to kliknutím na tlačítko  Nový  záznam.

Jednotlivé  položky  lze  měnit  tlačítkem   Editace  záznamu.  V  otevřeném  formuláři  Konstantní  symbol
vyplňte potřebné údaje:

Kód - povinný údaj.

Popis - doplňte popis konstantního symbolu. 
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7.18 Způsob dopravy

Program nabízí definovaný seznam způsobů dopravy. V programu Personalistika a Mzdy se jedná o dopravu do
zaměstnání, která je součástí formuláře zaměstnance, záložky Adresy. V  programu Sklad se  jedná  o způsob
doručení  jednotlivých  zásilek.  S  výběrem  nadefinované  položky  se  setkáte  například  ve  formuláři  Vydané
objednávky. 

Číselník  můžete  rozšířit  o  další  způsoby  dopravy  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném

formuláři Způsob dopravy do  zaměstnání vyplňte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem 
Editace záznamu. 

Kód - povinný číselný kód.

Popis  - textové označení způsobu dopravy.

7.19 Obecné dokumenty

Seznam je vytvořen z dokumentů, které ve firmě evidujete: 
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Filtr:

Typ dokumentu - v seznamu se zobrazí dokumenty vybraného typu.

Nový Dokument vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v  otevřeném formuláři Dokument  vyplníte

potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Formulář  má  následující
záložky: Základní údaje  a Historii rozesílání .

7.19.1 Formulář dokumentu - Základní údaje

Ve formuláři zadáte základní údaje o dokumentu a cestu k souboru.

Popis - povinná definice daného dokumentu.

Typ - povinný údaj. Z nabídky zvolte požadovaný typ dokumentu. 
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Nový  Dokument  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Dokument  s
definovanou platností vyplníte potřebné údaje. 

Datum od - povinný údaj. Zadejte datum přiřazení nebo založení dokumentu.

Dokument může být definovaný právě jednou ze 3 možností:

Odkaz  -  do řádku zadejte  (webový)  odkaz  na  soubor.  Pomocí  ikony   Otevřít  stránky  s  definovaným

odkazem stránky otevřete. 

Cesta k souboru - pomocí ikony  Cesta  k  souboru  zadejte  cestu k uloženému souboru nebo načtěte
soubor přímo do databáze. 

Otevřít  -  tlačítko slouží pro náhled na  vybraný dokument. Pokud soubor
nelze správně zobrazit, zkontrolujte zadaný odkaz nebo kontaktujte vašeho
správce.  Pokud  soubor  nenačtete  do  databáze  a  použijete  propojení
pomocí odkazu, musí soubor zůstat uložený na disku počítače.

Zrušit  -  kliknutím na  toto  tlačítko se  objeví  dotaz.  Jestliže  ho  potvrdíte,
dokument již nebude v databázi, ani nebude zadán odkaz na soubor. 

Načíst do databáze - tlačítko vyvolá dotaz, zda opravdu chcete nahradit
dokument v databázi jiným dokumentem. Po potvrzení najděte požadovaný
dokument  a  otevřete  jej.  Tím  se  dokument  zkopíruje  do  databáze.
Současně se zobrazuje, jméno souboru a kolik místa uložený soubor zabírá
(Velikost v databázi). I když soubor z disku smažete, dokument bude stále
k dispozici v databázi programu. 

Uložit  do  souboru  -  pro  export  do  libovolného  souboru  na  disku.
Postupujte obdobně jako u tlačítka Načíst do databáze.
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7.19.2 Formulář dokumentu - Historie rozesílání

V záložce naleznete historii rozeslaných dokumentů.

7.20 Komodity

Seznam komodit lze libovolně nadefinovat, doplňovat či měnit, pokud jej  chcete používat. Komodity lze  použít
například ve školních jídelnách k nadefinování tzv. spotřebního koše (maso, ryby, mléko, atd.)  
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Vkládání  nebo  opravu  údajů  neprovádějte  v  seznamu,  ale  otevřete  si  tlačítkem   Nový  záznam  nebo

tlačítkem  Editace záznamu formulář Komodita. 

Kód - kód komodity.

Popis - název komodity.

Jednotka - jednotka komodity.

Poznámka - libovolná doplňující informace.
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8 Fakturace

Menu  fakturace  obsahuje  seznam  přijatých  a  vydaných  faktur,  seznam  zálohových  a  dodacích  listů.  V
seznamech vedete evidenci dokladů. Tyto seznamy naplňujete vytvářením nových dokladů ve formulářích. Menu
Fakturace obsahuje následující položky:

Vydané faktury

Zálohové listy

Dodací listy

Položky vydaných faktur

Hromadná fakturace dodacích listů...

Přijaté faktury

Příkazy k úhradě

Hromadný příkaz k úhradě...

Pohyby na účtech a v pokladnách

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.

8.1 Vydané faktury

Seznam  obsahuje  faktury  pro  odběratele.  Zobrazuje  důležité  informace  jako  je  číslo  faktury,  středisko,
odběratele, konečného příjemce, datum vystavení, splatnosti a další.

Nad seznamem můžete zvolit následující filtry:

Všechny - zobrazí všechny vydané doklady.

Jen faktury - zobrazí vydané faktury. 

Jen účtenky - zobrazí vydané účtenky.

Středisko  - vyberte požadované středisko, u kterého chcete zobrazit vydané faktury. 

Firma  - vyberete požadovanou firmu, u které chcete zobrazit vydané faktury. 

Se zbožím  - zobrazí se seznam vydaných faktur, které obsahují vybrané zboží.

175

185

185

188

189

189

194

197

197

144

128

117



176© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Zaplacené dne - zobrazí se seznam vydaných faktur, které byly zaplaceny ve vybraném dni.

Datum vystavení - zobrazí se seznam vydaných faktur, které byly vystaveny ve vybraném období. 

Novou vydanou fakturu vytvoříte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Vydaná

faktura vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Formulář Firma pracuje s velkým množstvím údajů - záložek. Jelikož potřebných údajů o  faktuře  je  mnoho a
není možné je zobrazit v jednom formuláři, je rozdělen. Ve vrchní části je seznam záložek (částí formuláře) a
ve spodní části je zobrazen obsah zvolené  záložky. Kliknutím na  zvolenou záložku se  ve  spodní části zobrazí
veškeré údaje odpovídající této záložce. 

Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Vydané faktury, který se skládá z následujících záložek: 

Základní údaje

Položky faktury

Tabulka rozpisu DPH

Tištěný text a poznámka

Zálohové listy

Dodací listy

Platby
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8.1.1 Formulář vydané faktury - Základní údaje

V případě, že vydanou fakturu vytváříte z přijaté objednávky, máte ve formuláři základní náležitosti již vyplněny.
Tyto  údaje  se  vyplní  z  Formuláře  přijaté  objednávky  -  Základní  údaje .  Ve  formuláři  můžete  měnit  a
doplňovat potřebné údaje. 

Středisko  - povinný údaj. Ze seznamu vyberte středisko. 

Číslo  -  povinný  údaj.  Po  vyplnění  všech  povinných  náležitostí  a  potvrzení  údajů  program  vyplní  číslo
příslušného dokladu. Číslo dokladu se zobrazí podle nastavené číselné řady (menu Seznamy/Číselné řady
). Je také potřeba, aby ve formuláři střediska byla vyplněna záložka Nastavení číselných řad .

Typ -  podle  typu je  možné  rozlišit  vydané  faktury. V  seznamu  můžete  podle  typu  vyhledávat  nebo  řadit
vydané faktury.

Datum vystavení - povinný údaj. Zadejte datum, kdy byla faktura vystavena.

Odesláno - zaškrtnutím políčka je vydaná faktura odeslána.

Typ daňového dokladu - po vyplnění všech povinných náležitostí a potvrzení údajů program vyplní, o jaký
typ daňového dokladu se jedná.

Datum splatnosti - povinný údaj. Zadejte datum splatnosti faktury.

Datum zdanitelného plnění - zadejte datum zdanitelného plnění.

Odběratel  - povinný údaj. Z nabídky vyberte odběratele. 

Konečný příjemce  - zvolte z nabídky konečného zákazníka. 
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Konstantní symbol  - z nabídky zvolte konstantní symbol. 

Forma úhrady - povinný údaj. Zvolte jakou formou je uskutečněna platba za zboží nebo poskytované služby.

Přijaté objednávky - zadejte číslo přijaté objednávky. 

Firemní účet  - povinný údaj. Zvolte účet, na který bude provedena úhrada. 

Způsob dopravy  - z nabídky zvolte způsob dopravy. 

Číslo objednávky zákazníka - vepište číslo objednávky zákazníka.

Vyřizuje  - povinný údaj. Vyberte  z  nabídky požadovanou osobu. Tato kolonka  se  automaticky vyplní v
případě, že v programu v menu Seznamy/Jednatelé máte ve formuláři u daného jednatele vyplněnu kolonku
Přihlašovací jméno, kterou se přihlašuje uživatel do programu Sklad a fakturace. 

Je dodací list - zaškrtnutím políčka dáte najevo, že ke zboží byl vytvořen dodací list.

Vystavil  -  povinný  údaj.  Vyberte  z  nabídky  požadovanou  osobu.  Tato  kolonka  se  automaticky  vyplní  v
případě,  že  v programu  v  menu  Seznamy/Jednatelé  máte  ve  formuláři  u  daného  jednatele  vyplněnu
kolonku Přihlašovací jméno, kterou se přihlašuje uživatel do programu Sklad a fakturace.

Měna  - povinný údaj. Z nabídky zvolte měnu. Novou měnu vytvoříte v menu Seznamy/Měny .

Zaplacená záloha - vepište částku zálohy, jež byla zaplacena.

Procento penále - vepište číslicí kolik činí penále.

Zapsáno v pokladně - po provedené platbě (v záložce Platby ) zde bude uvedena pokladna  s  datem a
časem zaplacení. 

Vložil/Editoval - zobrazí se zde datum a čas vložení/editace záznamu ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS
včetně jména osoby, která tento záznam vložila/editovala. 

Zaplaceno - zaškrtnutím políčka je vydaná faktura zaplacena.

Výdejka - zaškrtnutím políčka má vydaná faktura výdejku.

168

148

169

156

156

164 164

184



179

8.1.2 Formulář vydané faktury - Položky faktury

Pokud vydané faktury vytváříte z přijaté objednávky, budou údaje ve formuláři vyplněny. Položky vydané faktury
se  vyplní  z  Formuláře  přijaté  objednávky  -  Položky  objednávky .  Ve  formuláři  můžete  potřebné  položky
mazat,  případně  doplnit  potřebná  políčka. Formulář  je  rozdělen do dvou částí. V  první části jsou zobrazeny
údaje o označené položce ve spodní části, druhá část zobrazuje seznam položek zboží.

Zboží  - z nabídky vyberte zboží. Po výběru zboží program automaticky vyplní položky, které máte u zboží
zadány (menu Seznamy/Zboží ). 

Kód - zadejte kód zboží.

Typ - zadejte typ zboží.

Popis - vepište popis zboží.

Množství - zadejte množství zboží.

Sazba DPH - program tuto položku automaticky vyplní, pokud ji máte u zboží zadánu (menu Seznamy/Zboží
).

Jednotka - zadejte jednotku zboží například Kg, Ks a podobně.

Cenová hladina  - z roletky vyberte požadovanou cenovou hladinu. Podle cenové hladiny bude účtováno
odběrateli za zboží. Může se jednat o velkoodběratele či koncového zákazníka.

Nepočítat  DPH  (přenesená  daňová  povinnost)  -  při  fakturaci  objednávky  se  přenese  z  řádků
objednávky na fakturu i příznak "Nepočítat DPH". 
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Sériová čísla - zadejte sériové číslo produktu. Sériové číslo je jedinečnou identitou pro specifický produkt.
Sériové číslo může obsahovat dodatečné informace o daném produktu, jako je například datum výroby, data
záruky, atd.

Cena  bez  daně  a  s  daní (před  úpravou,  úprava  %,  jednotková,  celková)  -  tyto  pole  program
automaticky vyplní, pokud je máte u zboží zadány (menu Seznamy/Zboží ).

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité informace.

Délka záruky - uveďte délku záruky ve dnech.

Ve spodní části formuláře máte uvedenu celkovou cenu bez daně a s daní.

8.1.3 Formulář vydané faktury - Tabulka rozpisu DPH

Formulář obsahuje tabulkový rozpis DPH. Jsou zde uvedeny aktuální sazby DPH pro období, které jste vytvořily v
menu Systém/Období . Tabulka  se  vyplní na  základě  zadaných hodnot  uvedených  v  položkách  faktury.  V
Období  jste  nastavili  zaokrouhlování  pro  faktury  a  DPH.  Ve  spodní  části  tabulky  máte  možnost  způsob
zaokrouhlení změnit. 

Zaokrouhlení faktury - povinný údaj. Vyberte jednu z možností.

Zaokrouhlení DPH - povinný údaj. Vyberte jednu z možností.

o Vždy dolů - zaokrouhlí částku vždy dolů.

o Normálně - částku standardně zaokrouhlí.

o Vždy nahoru - zaokrouhlí částku vždy nahoru.
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o Nezaokrouhlovat - nezaokrouhlí částku. 

Tyto částky budou zaokrouhleny na mince, které vyberete v políčku vedle.

8.1.4 Formulář vydané faktury - Tištěný text a poznámka

V následujících polích máte možnost vyplnit text vydané faktury a zadat více informací o vydané faktuře. 

Tištěný text - vepište text, který požadujete, aby byl na vydané faktuře. Tento text můžete vepsat do pole v
menu Systém/Nastavení aplikace/Společné  nastavení  -  Text  vydané  faktury .   Při  zadání  nové  vydané
faktury a vyplnění základních údajů bude tento text zobrazen v této záložce.

Poznámka - zde máte možnost zadat více informací k vydané faktuře.

80
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8.1.5 Formulář vydané faktury - Zálohové listy

Formulář je rozdělen do dvou částí. V první části vytvoříte zálohový list a v části druhé je seznam vytvořených
zálohových listů. Tato záložka se vám vyplní, pokud budete mít v Přijaté objednávce  vytvořen zálohový list a
dále  ve  Formuláři  zálohového  listu  -  Vazby  na  faktury  je  třeba  vytvořit  fakturu.  Následně  při  otevření
Formuláře vydané faktury budete mít vyplněnou záložku Zálohové listy. 

Číslo zálohového listu - z nabídky vyberte číslo zálohového listu.

Částka - zadejte částku.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.
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8.1.6 Formulář vydané faktury - Dodací listy

Pokud ve formuláři Dodacího listu (menu Fakturace/Dodací listy ) uvedete číslo faktury, potom ve  formuláři
Vydané faktury budete mít vyplněnou záložku Dodací listy. V  pravé  části formuláře  bude  řádek s  vytvořeným
dodacím listem a ve spodní části formuláře položky zboží. V seznamu zboží je zobrazeno, které položky jsou na

dodacím listě. Ve formuláři dodacího listu můžete potřebné položky editovat a doplňovat tlačítkem  Editace

záznamu (menu Fakturace/Dodací listy/Formulář dodacího listu ).

Číslo dodacího listu - číslo dodacího listu.

Datum vystavení - datum vystavení dodacího listu.
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8.1.7 Formulář vydané faktury - Platby

Ve formuláři budete provádět platby za dodané zboží. Formulář zobrazuje důležité informace o platbě jako je
číslo faktury, číslo paragonu, zaplacená částka, datum a čas vložení, kód pokladny a další potřebné údaje. Ve
spodní části formuláře máte zobrazenu částku, která zbývá uhradit.

Novou platbu vytvoříte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři Pokladna  -  vklad/

výběr hotovosti  vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Ve druhé polovině formuláře se zobrazí seznam přiřazených odběrů v jídelně, ale jen pokud je odběr proveden
z modulu Pokladna  a při platbě byla použita karta strávníka. Toto platí pro situaci, kdy máte program Sklad
propojen s programem Jídelna. Jedná se o kontrolní seznam položek, který je shodný se seznamem v záložce
Položky faktury . 
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8.2 Zálohové listy

V seznamu jsou zobrazeny všechny zálohové  listy,  které  jste  doposud vytvořili. V  seznamu můžete  zálohové
listy  editovat  či mazat. Nový Zálohový list  vytvoříte  s  přijatou  objednávkou  (Objednávky/Přijaté  objednávky/

Formulář přijaté objednávky - záložka Zálohové listy /tlačítko ).

Nad seznamem můžete zvolit následující filtr:

Zaplacených dne - vyberte datum, pro které chcete zjistit seznam zaplacených zálohových listů.

Stiskem tlačítka  Editace záznamu se dostanete do formuláře zálohového listu . 

8.3 Dodací listy

Seznam obsahuje vytvořené dodací listy. Zobrazuje důležité informace  jako je  číslo  dodacího listu,  středisko,
odběratel, způsob dopravy, číslo objednávky a další.

Nad seznamem můžete volit následující filtry:

Jen nefakturované  -  zobrazí dodací listy,  které  nemají ve  formuláři  dodacího  listu  vyplněno  pole  Číslo
faktury.

Středisko  - zobrazí seznam dodacích listů k vybranému středisku. 

Firma  - zobrazí seznam dodacích listů k vybrané firmě. 
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Nový dodací list vložíte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Dodací list  vyplníte

potřebné  údaje. Záznamy  můžete upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Formulář  Dodacího  listu  se
skládá z následujících záložek: Základní údaje  a Položky dodacího listu . 

8.3.1 Formulář dodacího listu - Základní údaje

V případě, že dodací list vytváříte z přijaté objednávky, máte ve formuláři základní náležitosti již vyplněny. Tyto
údaje se vyplní z Formuláře přijaté objednávky -  Základní údaje . Ve  formuláři můžete  měnit  a  doplňovat
potřebné údaje. 

Středisko  - povinný údaj. Z nabídky vyberte středisko.

Číslo - povinný údaj. Číslo dodacího listu se automaticky vyplní po vybrání střediska. Číselné řady jste vytvořili
pro každé středisko v menu Seznamy/Číselné řady .

Datum vystavení - povinný údaj. Zadejte datum vystavení dodacího listu.

Odběratel  - povinný údaj. Z nabídky zvolte odběratele. 

Konečný příjemce - zvolte konečného příjemce.

Způsob dopravy - zadejte způsob přepravy.

Číslo přijaté objednávky - z nabídky vyberte číslo přijaté objednávky.

Číslo objednávky zákazníka - vyplňte číslo objednávky zákazníka.

186 187

239

144

147

128



187

Číslo  faktury  -  z  nabídky vyberte  číslo  faktury. Vyberete-li číslo  faktury,  které  jste  vytvořili  ve  Formulář
zálohového listu - Vazby na faktury , tak se po tomto kroku ve Formuláři vydané faktury - Dodací listy
zobrazí v pravé části formuláře řádek s vytvořeným dodacím listem a ve spodní části formuláře položky zboží.

Vystavil  - povinný údaj. Z nabídky zvolte osobu, která je za vystavení dokladu odpovědná. 

Schválil  - z nabídky vyberte kompetentní osobu. 

Měna  - povinný údaj. Zvolte měnu, ve které se bude za zboží/služby platit. 

Tisknout i ceny - po zatrhnutí políčka vytisknete ceny na dodacím listu.

Datum schválení - zadejte datum schválení dodacího listu.

Vráceno dne - vyplňte den vrácení dodacího listu.

Přijal  - z nabídky vyberte osobu, která dodací list přijala.

Poznámka - máte možnost zadat více informací k dodacímu listu.

Nová  faktura  -  tlačítkem vytvoříte  novou fakturu. Číslo  faktury  se  zapíše  do
kolonky Číslo faktury v tomto formuláři. 

8.3.2 Formulář dodacího listu - Položky dodacího listu

Pokud dodací list vytváříte z přijaté objednávky, budou údaje ve formuláři Položky dodacího listu vyplněny. Tyto
údaje se vyplní z Formuláře přijaté objednávky - Položky objednávky . Ve formuláři můžete potřebné položky
smazat, případně doplnit políčka, která nejsou vyplněna. Formulář je rozdělen do dvou částí. V první části jsou
zobrazeny údaje k označené položce ve spodní části, druhá část zobrazuje seznam zadaných položek zboží.
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Zboží  - z nabídky vyberte zboží.  Po výběru zboží program automaticky vyplní položky, které máte u zboží
zadány.

Kód - zadejte kód zboží.

Typ - zadejte typ zboží.

Popis - vepište popis zboží.

Množství - zadejte množství zboží.

Sazba DPH - program položku automaticky vyplní, pokud ji máte u zboží  zadánu.

Jednotka - zadejte jednotku zboží například Kg, Ks a podobně. 

Cenová hladina  - cenová hladina, podle které se vypočítá cena zboží.  

Nepočítat DPH (přenesená daňová povinnost) - při vytvoření dodacího listu se z objednávky přenese i
příznak "Nepočítat DPH". 

Cena  bez  daně  a  s  daní (před  úpravou,  úprava  %,  jednotková,  celková)  -  tato  pole  program
automaticky vyplní, pokud jsou u zboží  zadána.

Sériové číslo - zadejte sériové číslo produktu. Sériové číslo je jedinečnou identitou pro specifický produkt.
Sériové číslo může obsahovat dodatečné informace o daném produktu, jako je například datum výroby, data
záruky, atd.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

Délka záruky - uveďte délku záruky ve dnech.

8.4 Položky vydaných faktur

Seznam zobrazuje  položky vydaných  faktur.  Seznam  plníte  položkami  při  vytváření  vydané  faktury  v  menu
Fakturace/Vydané  faktury/Formulář  vydané  faktury  -  Položky  faktury .  Seznam  je  určen  jen  pro  čtení  a
zobrazuje údaje jako je číslo dodacího listu, odběratel, datum vystavení faktury, množství, číslo faktury a další.
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8.5 Hromadná fakturace dodacích listů

Ve formuláři můžete provést hromadnou fakturaci vytvořených dodacích listů. Po výběru odběratele, u kterého
chcete  provést  fakturaci,  se  zobrazí  seznam  dodacích  listů,  které  nejsou  vyfakturovány.  Tlačítkem

 vyberete všechny dodací listy. Pod seznamem dodacích listů se u položky Celkem k fakturaci
zobrazí celková částka Bez daně a S daní určená k fakturaci. Po potvrzení výběru se  dostanete  do formuláře

Hromadná fakturace dodacích listů . Tlačítkem  zrušíte výběr všech vybraných dodacích listů.
Označením příslušného řádku a mezerníkem vyberete/zrušíte požadované dodací listy určené k fakturaci. Pokud
je ve sloupci Fakturovat zelená fajfka, je dodací list vybrán k fakturaci.

Dvojklikem na označeném záznamu se dostanete do formuláře Dodacího listu .

8.6 Přijaté faktury

Seznam obsahuje  faktury od dodavatele.  Zobrazuje  důležité  informace  jako  je  číslo  faktury,  datum  přijetí,
název dodavatele číslo faktury dodavatele, data vystavení, splatnosti a zaplacení a další.

Nad seznamem můžete volit následující filtry:

Nezaplacené - zobrazí seznam přijatých faktur, které nejsou zaplaceny. 

Všechny - zobrazí seznam všech přijatých faktur.

Zaplacené - zobrazí seznam přijatých faktur, které jsou zaplaceny. 

Po splatnosti - zobrazí seznam přijatých faktur, které jsou po splatnosti.
 

Jen v období od - do - zaškrtnutím políčka Jen v období aktivujete roletky, kde vyberete data od - do. 
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Další  tři  filtry  můžete  nastavit  dle  Vašich  potřeb  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Společné  nastavení  -
Faktura přijatá .

Novou přijatou fakturu vytvoříte  kliknutím na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Přijatá

faktura  vyplníte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Formulář
Přijaté faktury se skládá z následujících záložek:

Formulář záznamu

Uživatelské údaje

Příkazy k úhradě

Rozdělení

8.6.1 Formulář přijaté faktury - Formulář záznamu

Ve  formuláři zadáváte  základní  náležitosti  přijatých  faktur.  Zadáváte  údaje  jako  je  částka,  dodavatel,  číslo
faktury, datum přijetí apod.

Středisko  - povinný údaj. Z nabídky vyberte středisko. 

Dodavatel  - z nabídky zvolte dodavatele. 

Číslo faktury - povinný údaj. Zadejte číslo faktury.

Datum přijetí - povinný údaj. Zadejte datum přijetí faktury od dodavatele.

Datum vystavení - povinný údaj. Zadejte datum vystavení přijaté faktury.
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Datum splatnosti - povinný údaj. Zadejte datum splatnosti přijaté faktury.

Datum zdanitelného plnění - zadejte datum zdanitelného plnění přijaté faktury.

Číslo faktury dodavatele - zadejte číslo faktury dodavatele.

Konstantní symbol  - z nabídky zvolte konstantní symbol. 

Specifický symbol - zadejte specifický symbol.

Částka - povinný údaj. Zadejte fakturovanou částku.

Uhrazeno - program po vyplnění a odeslání příkazu do banky zobrazí částku, která byla uhrazena.

Rozdělení -  další  možné  rozdělení  přijaté  faktury.  V  seznamu  můžete  dle  rozdělení  seřadit  či  vyhledat
přijatou fakturu.

Firemní účet  pro platbu - zvolte firemní účet pro platbu. 

Datum zaplacení - Zadejte datum zaplacení faktury.

Vyřizuje  - povinný údaj. Zadejte zodpovědnou osobu za vyřízení. 

Měna  - povinný údaj. Zvolte měnu, ve které proběhne platba faktury. 

Popis - vepište popis přijaté faktury.

Poznámka - máte možnost zadat více informací k faktuře od dodavatele.
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8.6.2 Formulář přijaté faktury - Uživatelské údaje

Těm z Vás, kterým v programu chybí některé kolonky s informacemi, které chcete u přijatých faktur sledovat, je
určen  následující  formulář.  Názvy  polí  můžete  přejmenovat  podle  svých  potřeb  ve  Společném  nastavení  -
Faktura přijatá . V případě, že nenastavíte žádné údaje, záložka se Vám nezobrazí.84
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8.6.3 Formulář přijaté faktury - Příkazy k úhradě

Po vyplnění potřebných údajů ve formuláři Přijaté faktury můžete zadat příkaz k úhradě. Potřebné provedete v

záložce  Příkazy k úhradě. Po stisku tlačítka   se  vám otevře  formulář  Příkazy k  úhradě  (menu
Fakturace/Příkazy k úhradě ). V  tomto formuláři zadáváte  nové  příkazy  a  editaci  příkazů  provedete  přes

tlačítko  .  Ve  formuláři  máte  uvedeno  datum,  kdy  byl  příkaz  vystaven  a  částku,  která  zbývá
uhradit.

195
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8.6.4 Formulář přiajté faktury - Rozdělení

Ve formuláři nastavíte rozdělení přijaté faktury. Podle nastaveného rozdělení se přijatá faktura bude zobrazovat
při filtrování v seznamu.

Pokud jste  v  nastavení aplikace  nenastavili rozdělení faktur,  potom je  formulář  prázdný. Pokud  chcete  třídit
přijaté faktury podle rozdělení , přejděte do Společného nastavení - Faktura přijatá  a nastavte potřebné.

8.7 Příkazy k úhradě

Seznam  obsahuje  vytvořené  příkazy  k  úhradě.  Zobrazuje  důležité  informace  jako  je  datum  vystavení  a
splatnosti, měna a další.

Nový příkaz  k úhradě  vytvoříte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Příkaz  k

úhradě  vyplníte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Formulář
Příkazu k úhradě se skládá z následujících záložek: Formulář záznamu  a Položky příkazu .
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8.7.1 Formulář příkazu k úhradě - Formulář záznamu

V případě, že příkaz k úhradě vytváříte z přijaté faktury, máte údaje ve formuláři vyplněny. Tyto údaje se vyplní
z Formuláře přijaté faktury - Formulář záznamu . Ve formuláři můžete měnit a doplňovat potřebné údaje. 

Datum vystavení - povinný údaj. Zadejte datum vystavení příkazu k úhradě.

Odesláno do banky - u zaškrtnutého políčka byl příkaz odeslán do banky. 

Pořadí - povinný údaj. Program vyplní pořadí dokladu. 

Datum splatnosti - povinný údaj. Zadejte datum splatnosti příkazu.

Firemní účet  - povinný údaj. Z nabídky zvolte firemní účet, ze kterého bude platba provedena. 

Měna  - povinný údaj. Z nabídky vyberte měnu, ve které probíhá platba. 

Vystavil  - povinný údaj. Z nabídky vyberte osobu, která příkaz vystavila. 

Popis - vepište popis příkazu k úhradě.

Poznámka - máte možnost zadat více informací k příkazu k úhradě.

Tisk - vytiskne hromadný příkaz k úhradě.

Náhled - zobrazí náhled hromadného příkazu k úhradě.
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Tisk - rozšířený - vytiskne rozšířený hromadný příkaz k úhradě.

Náhled rozšířený - zobrazí rozšířený náhled hromadného příkazu k úhradě.

8.7.2 Formulář příkazu k úhradě - Položky příkazu

Ve formuláři Položky příkazu zadáváte náležitosti potřebné pro provedení platební transakce. Mezi tyto  údaje
patří především částka, banka příjemce a číslo účtu příjemce.

Číslo  přijaté  faktury  -  z  nabídky  vyberte  číslo  přijaté  faktury.  Po  výběru  čísla  přijaté  faktury  program
automaticky ostatní položky vyplní.

Dodavatel  - z nabídky zvolte dodavatele. 

Částka - povinný údaj. Vepište částku, která má být uhrazena.

Číslo účtu příjemce - povinný údaj. Zadejte číslo účtu příjemce.

Banka  příjemce - povinný údaj. Z nabídky zvolte banku příjemce. 

Variabilní symbol - zadejte variabilní symbol.

Specifický symbol - zadejte specifický symbol.

Konstantní symbol  - z nabídky zvolte konstantní symbol. 

Popis - stručně vyplňte popis provedené transakce.
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8.8 Hromadný příkaz k úhradě

Seznam obsahuje faktury, u kterých můžete vytvořit příkaz k úhradě. Zobrazuje důležité informace jako je číslo
faktury,  datum  přijetí,  datum  splatnosti,  název  dodavatele,  částku,  která  zbývá  uhradit  a  další  potřebné
informace.

V případě úhrady pomocí hromadného příkazu je nutné vyplnit  sloupec Uhradit. Částky,  které  chcete  uhradit,
vepíšete do sloupce  Uhradit  k příslušným fakturám. V  dolní části seznamu budete  mít  zobrazenu částku,  na
kterou bude hromadný příkaz vytvořen. Po zadání potřebných částek potvrďte. Poté se Vám zobrazí Formulář
příkazu k úhradě .

Dvojklikem na označeném záznamu se dostanete do formuláře Přijaté faktury . 

8.9 Pohyby na účtech a v pokladnách

Seznam obsahuje pohyby na účtech a v pokladnách. Zobrazuje důležité informace jako pokladna, číslo faktury,
typ pohybu, částka a další.

Nad seznamem můžete volit následující filtry:

Pokladna/účet - po zaškrtnutí políčka vyberete pokladnu nebo účet. 

Typ pohybu - po zaškrtnutí políčka vyberete typ pohybu.

Období - vyberte období, pro které chcete zobrazit seznam pohybů. Při vybrání období Od data se aktivuje
pole Od. Po vybrání období Od - do aktivujete obě pole Od a do.
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Vklad / výběr - stiskem tlačítka zobrazíte formulář pro zadávání vkladu/výběru
hotovosti.

Uzávěrka  -  stiskem  tlačítka  provedete  uzávěrku  pokladny,  viz  menu  Sklad/
Uzávěrka pokladny .

Nový vklad/výběr hotovosti vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Vklad/
výběr hotovosti vyplníte potřebné údaje. 

Pokladna/Účet - povinný údaj. Z nabídky vyberte pokladnu.
 

Typ pohybu - zvolte typ pohybu. Například Platba v hotovosti.

Částka - povinný údaj. Zadejte částku vkladu (např. 200), výběru (např. -200). Pokud chcete vyplnit výčetku
platidel (mincovník), zadejte do pole hodnotu 0. Výčetku pak můžete vyplnit v dalším kroku.

Měna  - povinný údaj. Z nabídky vyberte měnu provedené platby.

Datum pohybu - vyplňte datum a čas ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS.

Poznámka - povinný údaj. Vepište poznámku o platbě/výběru. 
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Pokud jste v poli Částka zadali hodnotu 0, potom můžete ve druhém kroku vyplnit výčetku platidel (mincovník):

Ve formuláři v  levé  části zvolte,  zda  se  jedná  o Vklad nebo o Výběr hotovosti a  poté  zadejte  v  pravé  části
formuláře počet jednotlivých mincí. V levé části se bude  zobrazovat  celková  částka  výběru/vkladu. Pokud vše
souhlasí,  potvrďte  formulář  zaškrtnutím  pole  Potvrzeno  v  levé  části  a  formulář  uzavřete  stiskem  tlačítka

.



200© 2013 RON Software, spol. s r.o.

Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Zobrazené informace záleží na typu formuláře,
který editujete. Jiné  informace  jsou zobrazeny pro Průběžnou ,  Denní  a  Měsíční  uzávěrku,  Vklad a
Výběr hotovosti (viz obrázek výše) a jiné pro Platbu v hotovosti (viz obrázek níže).

Pokladna - pokladna, přes kterou byla provedena platba.

Vložil - jméno osoby, která platbu provedla.

Poznámka - poznámku v případě potřeby můžete upravit či přepsat.

Měna - měna, ve které proběhla platba.

Částka - částka, která byla zaplacena.

Kurz - pokud máte ve Formuláři měny  zadán kurz, zobrazí se jeho hodnota ve formuláři.

Číslo účtenky/faktury - číslo účtenky nebo faktury se zobrazí, pokud byla platba zaznamenána ve Vydané
faktuře  -  Platby .  Po  stisku  podtrženého  čísla  účtenky/faktury  (např.  U20080004)  se  zobrazí  Formulář
vydané faktury .
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9 Sklad

Sklad poskytuje všechny potřebné funkce pro práci se skladovými kartami. Lze vystavovat příjemky, převodky,
inventury, přehledy pohybů a uzávěrky. Odpisy zboží ze skladových karet se provádějí automaticky na základě
vydaného zboží. Menu Sklad obsahuje následující položky:

Seznam dokladů

Zboží ve skladu

Pokladna                         F11

Uzávěrka pokladny

Inventura

Seznam řádků dokladů

Cenové hladiny

Výrobní předpisy

Konfigurace pokladny

Kategorie tlačítek pokladny

Nové pokladní místo

Zapsání dat do terminálu

Načtení dat z terminálu

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.

9.1 Seznam dokladů

Seznam obsahuje všechny vystavené doklady. Zobrazuje důležité informace jako je číslo dokladu, typ dokladu,
datum, středisko, stav dokladu a další potřebné informace. V seznamu jsou jednotlivé skladové doklady od sebe
odlišeny označením. Označení dokladu je  zobrazeno jak v  seznamu  ve  sloupci  Typ  (kód),  tak  ve  formuláři
skladového dokladu v pravém horním rohu. 
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Nad seznamem můžete volit následující tlačítka a filtry:

Příjem  -  po  stisku  tlačítka  program  zobrazí  formulář  příjmového  skladového

dokladu , . 

Výdej  -  po  stisku  tlačítka  program  zobrazí  formulář  výdajového  skladového

dokladu , .

Storno  -  po  stisku  tlačítka  program  zobrazí  formulář,  ve  kterém  do  sloupce
Stornovat  množství  zadáte  množství  zboží  pro  storno  a  potvrdíte  tlačítkem

.  Stornované  doklady  se  zobrazí  v  seznamu  a  mohou  mít

následující  označení:    Storno  příjmu,   Storno  výdeje  /  prodeje,  

Storno převodu. 

Výroba - po stisku tlačítka se zobrazí formulář Výroba. 

Středisko - vyberte středisko.

Vystavil - vyberte osobu, která doklad vystavila.

Připravit  prázdný  výrobní  doklad  -  připraví  prázdný  výrobní  doklad.  Položky  výrobního
skladového dokladu budete muset zadat ručně.

206
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Použít předpis pro zvolené zboží - vyberte zboží, které chcete vyrobit a následně výrobní předpis
pro toto zboží. Dodatečně můžete upravit jednotlivé položky i jejich množství.

Použít  vybraný  předpis  -  vyberte  výrobní  předpis,  který  chcete  pro  výrobu  použít.  Dodatečně
můžete upravit jednotlivé položky i jejich množství.

Po potvrzení údajů tlačítkem  se zobrazí výrobní skladový doklad.

Převod - po stisku tlačítka program zobrazí Formulář skladového dokladu

 pro převod zboží do jiného střediska Vaší firmy, .

Potvrdit  - po převodu zboží na jiné středisko a  zapsání dokladu musíte
operaci potvrdit. Po stisku tlačítka  program zobrazí formulář,  ve  kterém
zadáte množství zboží pro převod do jiného střediska a potvrdíte tlačítkem

 .

Období  - vyberte období, pro které chcete zobrazit seznam dokladů. 

Od do - v případě, že z Období vyberete některou z položek Od data nebo Od - do bude tento filtr aktivní.
Následně zobrazí doklady v rozmezí dat, které jste zvolili. 

Typ dokladů - zobrazí seznam dokladů, který zvolíte (např. Příjmové doklady). 

Středisko  - vyberte středisko, u kterého chcete zobrazit seznam dokladů.

Firma  - vyberte firmu, u které chcete zobrazit seznam dokladů.
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Inventura - po stisku tlačítka program zobrazí formulář inventurního skladového

dokladu , .

Nový skladový doklad vytvoříte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři  Skladový

doklad  vyplníte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Po  stisku

tlačítka  Nový  záznam se vám zobrazí formulář, ve kterém si můžete vybrat typ nového dokladu (Výdej,

Příjem,  Převod,  Výroba). Po vybrání  nového  skladového  dokladu  potvrďte  tlačítkem  .  Formulář
Skladového dokladu se skládá z následujících záložek: 

Formulář záznamu

Související doklady

DB Log

Pokud se jedná o skladový doklad vytvořený z výrobního předpisu (pomocí tlačítka ), potom jsou ve
skladovém dokladu navíc dvě záložky:

Příprava výroby

Výrobní doklad
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9.1.1 Formulář skladového dokladu - Formulář záznamu

Formulář je rozdělen na dvě části. V horní části formuláře zadáváte základní údaje, ve spodní části je seznam
vložených položek zboží. Jestliže jste si v nastavení aplikace zvolili při výdeji ihned začít editovat položky, potom
po otevření výdejového skladového dokladu budete moci ihned editovat položky zboží (menu Systém/Nastavení
aplikace/Uživatelské  nastavení  -  Sklad ).  V  pravém  horním  rohu  je  označení  dokladu  (Výdejní  skladový
doklad). 

Datum - zadejte datum, kdy byl skladový doklad vystaven.

Středisko  - povinný údaj. Ze seznamu vyberte středisko. 

Odběratel  - z nabídky zvolte odběratele.

Měna  - povinný údaj. Z nabídky zvolte měnu. 

Rozlišení 1,2 - podle zadaných rozlišení můžete filtrovat a vyhledávat v seznamu dokladů.

Vystavil  - povinný údaj. Vyberte z nabídky požadovanou osobu. Kolonka se automaticky vyplní v případě,
že  v  programu  v  menu  Seznamy/Jednatelé  máte  ve  formuláři  u  daného  jednatele  vyplněnu  kolonku
Přihlašovací jméno, kterou se přihlašuje uživatel do programu Sklad a fakturace.

Popis - vepište stručný popis dokladu.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

Vložil/Editoval/Zapsal - zobrazí se zde datum a čas vložení/editace/zapsání záznamu ve  formátu DD.MM.
RRRR HH:MM:SS včetně jména osoby, která tento záznam vložila/editovala/zapsala.  
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Faktura (účtenka) - číslo faktury nebo účtenky se Vám vyplní, když odběr zboží zadáte přes pokladnu.

Objednávka  -  program  automaticky  vyplní  číslo  objednávky,  pokud  je  skladový  doklad  vytvořený  z
objednávky.

Doklad celkem - cena za zboží celkem bez DPH.

Doklad s DPH - cena za zboží celkem s DPH.

Ctrl+Tab - klávesovou zkratkou se přesouváte z formuláře záznamu na editaci položek a opačně.

Rezervováno ve skladu - počet, který je rezervován na skladu.

Volno - počet, který je volný pro odběr.

Pokud se jedná o Výrobní skladový doklad vytvořený pomocí tlačítka , zobrazí se výrobní skladový
doklad.

První část výrobního skladového dokladu je shodná se skladovým dokladem. Druhá část (ohraničena červeným
rámečkem) je odlišná.

Předplnit  podle  výdeje  -  po  stisknutí  tlačítka  se  zobrazí  formulář,  ve
kterém  zadáte  datum,  pro  které  chcete  vygenerovat  výrobní  doklad.  Po
potvrzení formuláře  se  naplní  seznam  položkami  podle  výdeje  zvoleného
dne. Předplní se pouze položky,  které  mají výrobní předpis . Předplnění
je možné pouze do prázdného výrobního skladového dokladu. 

122
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Generuj  materiál  -  tlačítko  stiskněte  po  naplnění  položek,  které  mají
výrobní  předpis.  Stiskem  tlačítka  se  zobrazí  dotaz:  "Tímto  dojde  k
vygenerování materiálu pro výrobu na základě aktuálního seznamu výrobků.
Původní  seznam  bude  vymazán.  Opravdu  si  přejete  pokračovat?".  Po
potvrzení  dotazu  se  vygeneruje  materiál  výrobního  předpisu  do  záložky
Příprava výroby .

U výrobního dokladu můžete záznamy přidávat a editovat je. Tlačítkem  Editace záznamu nebo  Nový

záznam zobrazíte formulář Výrobek:

Zboží - v seznamu se zobrazí pouze zboží, které má výrobní předpis.

Norma - z nabídky vyberte požadovanou normu výroby. Normu jste zadali ve formuláři Zboží .

Množství - zadejte množství, pro které chcete vygenerovat materiál.

Poznámka - libovolná doplňující informace k záznamu.

F7 - Účtenka - stiskem tlačítka  se  Vám otevře  formulář  Fakturace  dokladu
Účtenka číslo XY (menu Fakturace/Vydané faktury ).

F9 - Faktura  -  stiskem tlačítka  se  Vám otevře  formulář  Fakturace  dokladu
Faktura číslo XY (menu Fakturace/Vydané faktury ).

F10 - Zapsat  - tím, že zapíšete doklad, vytvoříte z rozpracovaného dokladu
(X20080002) skladový doklad (D20080015).
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9.1.2 Formulář skladového dokladu - Příprava výroby

Tato záložka se  zobrazí,  jen pokud je  skladový doklad vytvořen pomocí tlačítka  . Položky zboží se
předplní po stisku tlačítka "Generuj materiál" ve Formuláři záznamu . 

Generuj výrobní doklad - stiskem tlačítka se zobrazí dotaz: "Tímto dojde
k  vygenerování  řádků  výrobního  dokladu  na  základě  aktuálního  seznamu
materiálu výroby. Původní seznam výrobních řádků bude vymazán. Opravdu
si přejete  pokračovat? Po potvrzení dotazu se  vygenerují řádky  v  záložce
Výrobní doklad .
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9.1.3 Formulář skladového dokladu - Výrobní doklad

Tato záložka se  zobrazí,  jen pokud je  skladový doklad vytvořen pomocí tlačítka  . Položky zboží se
předplní po stisku tlačítka "Generuj výrobní doklad" ve formuláři Příprava výroby . 209
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9.1.4 Formulář skladového dokladu - Související doklady

Po zapsání dokladu klávesou F10 se ve formuláři zobrazí položky zboží a k nim související doklady. V seznamu
souvisejících dokladů lze zobrazit nákupní ceny po zatržení pole Zobrazit nákupní ceny.
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9.1.5 Formulář skladového dokladu - DB Log

Ve formuláři máte zobrazený databázový log dokladu. Data  zobrazené  v seznamu vidí jen uživatel,  který má
povolení Správce - zaškrtnutou volbu Správce v menu Systém/Správa  databáze/Nastavení zabezpečení/Editor
uživatelů - Základní údaje .

Stiskem tlačítka   Editace  záznamu  zobrazíte  formulář  Prohlížení log záznamu událostí,  ve  kterém  se
zobrazí podrobnější informace o záznamu.

POZOR: Pro zobrazení dat k aktuálním u dokladu je  nutné občerstv it seznam  (Ctrl + O).

102
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9.2 Zboží ve skladu

Seznam zboží vytvoříte dle Vašeho sortimentu ve firmě. V seznamu je zobrazeno více informací než u seznamu
zboží . Zobrazuje například maximum a minimum zásob, množství a rezervaci zboží,  záruku a  její  délku a
další. Seznam zboží se může vytvořit i v seznamu zboží . Vytvořené položky zboží budou zobrazeny i v tomto
seznamu. Nad seznamem je zobrazena volba pro rychlé filtrování ze seznamu.

Nad seznamem můžete zvolit následující filtry:

Pouze středisko  - vyberete požadované středisko, u které chcete zobrazit seznam zboží ve skladu. 

Typ  - vyberete požadovaný typ zboží, u kterého chcete zobrazit seznam zboží ve skladu.

Jen zboží nad/pod limitem - v seznamu se zobrazí jen zboží, které je pod nebo nad limitem. Limity zboží
zadáte ve Formuláři zboží - Sklad . 

Nové zboží vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Zboží  vyplníte potřebné

údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

9.3 Pokladna

V pokladně zadáváte jednotlivé položky zboží, které si zákazník kupuje. Zboží můžete zadávat přes tlačítka nebo
přes čárové kódy. Pokud ve Formuláři pokladního místa - Pokladna  zatrhnete políčko Zobrazovat množství ve
skladu na tlačítkách, potom budete mít přehled kolik zboží je ještě na skladě.

Nyní si popíšeme funkci a ovládání pokladny a vysvětlíme části, které nebyly jmenovány při konfiguraci pokladny
(menu Sklad/Konfigurace pokladny ).
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Jedna z  částí pokladny je  hlavička  (panel umístěný vlevo nahoře). Hlavička  pokladny je  nastavitelná  v menu
Systém/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/Pokladna  vybráním požadované hodnoty v poli Vlevo nahoře
zobrazit.  V hlavičce se může zobrazit info panel nebo je zde možné vybírat odběratele. 

a) INFO PANEL:

Pokladní - jméno zaměstnance se vyplní podle přihlášeného uživatele do programu.

Středisko  - středisko jste zvolili v menu Seznamy/Pokladní místa/Formulář pokladního místa  -  Základní
nastavení . 

Zákazník - implicitního odběratele jste zvolili v menu Seznamy/Pokladní místa/Formulář pokladního místa  -
Základní nastavení . Klávesnicí F2 můžete změnit zákazníka.

Cenová  hladina  -  cenovou hladinu pro implicitního odběratele  jste  nastavili  v  menu  Seznamy/Firmy/
Formulář firmy - Ostatní údaje .

V tomto případě není možné provést přímý výběr zákazníka (odběratele). Pro výběr jiného zákazníka je nutné
použít klávesu F2 nebo kliknout na podtržený nadpis Zákazník.

b) VÝBĚR ODBĚRATELE:

Po výběru tohoto nastavení jsou v hlavičce zobrazeni odběratelé. V modulu pokladna je poté možné  provádět
přímý výběr zákazníka. Zobrazení odběratelé  v  modulu pokladna  mají  v  menu  Seznamy/Firmy  nastaven
příznak Odběratel . 

V modrém okně máte  zobrazenu celkovou částku za  zboží (např. za  Ananas). Další okna  zobrazují zadanou
položku zboží, počet kusů zboží, částku bez DPH a částku s DPH. Poslední tři pole máte možnost  zvolit  (počet
kusů  zboží,  částka  bez  a  s  DPH).  Nastavení  položek  provedete  v  menu  Seznamy/Pokladní  místa/Formulář
pokladního místa - Pokladna . 
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V programu můžete také nastavit, zda se má v modulu Pokladna  nejdříve  zadávat  Kód zboží nebo odebrané
Množství. Nastavení provedete v menu Systém/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/Pokladna .

V tomto okně máte zobrazen seznam položek zapsaného zboží. Pod seznamem je zobrazena  konečná  částka
pro platbu.

V další části pokladny jsou numerická tlačítka. Přes ně zadáváte počty kusů zboží,  stornujete  zboží,  přidáváte
zboží do seznamu zapsaného zboží apod. 

Zrušit ESC - tlačítkem zrušíte zadávání aktuální položky, která je zobrazena v
řádku v horní části obrazovky.

Backspace - šipka splňuje funkci backspace. To znamená, že šipkou mažete
text  zapsaný v řádku pro zadávání položek zboží. Kurzor musí být  v  tomto
řádku.

Váha F3 - pokud je na program sklad napojena váha, můžete potřebné zboží
vážit. Zákazník položí na  váhu zboží,  obsluha  pokladny stiskne  tlačítko váhy
nebo  klávesu  F3  a  zvážené  množství  se  zapíše  do  pokladny  do  pole
Množství zboží. Dále pokračujte v zapisování zboží jako obvykle.

Změna F4 - stiskem tlačítka nebo klávesou F4 zobrazíte formulář, ve kterém
provedete změnu vybraných položek pomocí tlačítek:

73
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Pomocí tlačítek  vyberete položku zboží, kterou chcete změnit. 

 Zpět - tlačítkem zpět se vrátíte do pokladny.

 Změna položky (Enter) - zobrazí se  formulář,  ve
kterém  můžete  změnit  množství  či  cenu  zboží.
Položku můžete změnit také klávesou Enter. 

Storno položky (F8) - zobrazí se formulář, do nějž
zapíšete množství, které chcete stornovat. 

Storno  celého  dokladu  -  zobrazí  se  dotaz  zda
opravdu chcete smazat celý rozpracovaný doklad. 

Výběr F5 -  stiskem tlačítka  nebo klávesou F5 zobrazíte  seznam  zboží,  ze
kterého můžete vybrat potřebnou položku. 

Zapsat  -  tlačítkem  zapíšete  zboží,  které  je  zobrazeno  v  řádku  v  horní
polovině obrazovky.

Storno  F8  -  stisknete  tlačítko  storno  a  zadejte  položky,  které  chcete
stornovat  (např.  Kiwi  =>  Zapsat  =>  Platba).  Po  stisku  tlačítka  platba
zobrazíte  formulář  Storno.  Zde  je  částka,  kterou  stornujete  a  tlačítkem

 zapíšete  částku  na  doklad.  Pokud  nelze  tlačítko

 stisknout (je  šedé)  zkontrolujte,  zda  máte  v  menu
Systém/Nastavení  aplikace/Společné  nastavení  -  Sklad  zatrženo  pole
Povolit storno prodeje bez vyhledávání původního (prodejního) dokladu.

Platba  F10  -  stiskem  klávesnice  F10  zobrazíte  formulář,  ve  kterém
provedete  platbu.  Ve  formuláři  vyberte,  jakým  způsobem  bude  platba
provedena:

Hotově - platba bude  provedena  v hotovosti. Na  zakoupené  zboží
bude vystavena účtenka.

Karta  -  u  platby  kartou  je  třeba  načíst  kartu  tlačítkem

.  Čtečku  karet  nastavíte  v  menu  Systém/
Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení/Platba  kartou .  Na
zakoupené  zboží  bude  vystavena  účtenka.  Pokud  si  osoba  kartu
zapomněla,  máte  možnost  ji  vyhledat  stiskem  tlačítka

.
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Převod  -  platbu  převodem  povolíte  v  menu  Seznamy/Pokladní
místa/Formulář  pokladního místa  -  Pokladna  zatrhnutím políčka
Povolit  platbu  převodem.  Na  zakoupené  zboží  bude  vystavena
faktura.

Tlačítka se aktivují podle zvolené platby za odebrané zboží:

 Účtenka - při platbě v hotovosti nebo kartou se na zakoupené zboží
se vystaví účtenka.

Faktura  -  při platbě  převodem se  na  zakoupené  zboží  se  vystaví
faktura.

Pokud se potřebujete vrátit zpět do pokladny, stiskněte tlačítko .

K úhradě - částka, kterou má odběratel zaplatit.

Hotovost - vepište částku, kterou odběratel platí a potvrďte tlačítkem Enter.

Vrátit - částka, kterou má pokladní vrátit.

Po  zkontrolování  údajů  zapište  doklad  pomocí  tlačítka  .  Po
stisku tlačítka se zobrazí formulář pro tisk účtenky. 

Karta  F11  -  tlačítko  stisknete,  pokud  potřebujete  dobít  kartu,  vydat
objednané  jídlo  osobě  nebo  zjistit  přehled  pohybů  na  účtu  osoby.  Po
potvrzení dobití  karty  se  zobrazí  formulář  pro  tisk  účtenky.  Postup  dobití
najdete  v kapitole  Postup dobíjení karty v  pokladně .  Zobrazení  tlačítka
musíte  nastavit  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení  -
Platba  kartou .  Ve  formuláři  je  třeba  zaškrtnout  pole  Zobrazit  tlačítko
"Karta". V tomto formuláři máte  možnost  zobrazit  Přehled pohybů na  účtu
zaměstnance.  Více  informací  naleznete  v  kapitole  Zobrazení  přehledu
pohybů na účtu osoby . V kapitole Výdej  objednaného jídla  naleznete
postup k výdeji objednaného jídla. Ve  formuláři zvolte,  zda  chcete  provést
výdej objednávky nebo dobít kartu osoby:

Přehled (F11) - pokud je karta osoby již načtená, zobrazí se
okno  s  přehledem  pohybů  na  účtu  strávníka.  Pokud  karta
ještě není načtená, zobrazí se okno pro načtení karty a poté
se dostanete do přehledu pohybů na účtu osoby. 
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Výdej  objednávky  -  pokud  má  osoba  na  daný  den
objednané  jídlo,  potom je  možné  toto  jídlo  vydat  tlačítkem
Výdej  objednávky. Po stisku se  zobrazí  okno,  ve  kterém

vyhledáte  osobu  a  tlačítkem   vydáte  objednané
jídlo.

Pokud se potřebujete vrátit zpět do pokladny, stiskněte tlačítko .

Načíst  kartu -  kartu osoby  je  nutné  načíst,  pokud  chcete
vložit hotovost na kartu nebo pokud chcete  zobrazit  údaje  o

stavu účtu na  kartě.  Po  zobrazení  okna  
přiložte kartu ke čtečce karet. Čtečku karet nastavíte v menu
Systém/Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení/Platba  kartou

. 

Částka - do pole vepište částku, o kterou má být  navýšen kredit  na
kartě osoby. 

Po  zkontrolování  údajů  zapište  doklad  pomocí  tlačítka  .  Po  stisku
tlačítka se zobrazí formulář pro tisk účtenky. 

Otevřít šuplík  - tlačítkem otevřete pokladní šuplík. 

Konec - tlačítkem ukončíte prodej - uzavřete obrazovku pokladny. 

Pokud  jste  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení  -  Pokladna  nastavili  zobrazení  obsahu
zákaznického displeje na obrazovce, potom se následující obrázek zobrazí v dolní části pokladny. 

9.4 Uzávěrka pokladny

Z nabídky si vyberete  typ uzávěrky. Na  výběr máte  z  Průběžné,  Denní  a  Měsíční.  Po  zvolení  typu  uzávěrky

stiskněte tlačítko . V dalším okně vyberete pokladnu, u které chcete provést uzávěrku. Tlačítkem

 se  dostanete  do  dalšího  okna  kde  je  zobrazen  typ  uzávěrky  a  pokladna.  Tlačítkem

 provedete uzávěrku nebo se můžete tlačítkem  vrátit a změnit potřebné údaje.
Po provedení se Vám podle typu uzávěrky zobrazí tabulka. 
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V  případě,  že  vyberete  typ  uzávěrky  Denní  nebo  Průběžná,  zobrazí  se  následující  formulář  Pohybu  v
pokladně. V horní části formuláře je zobrazen typ uzávěrky s datem a časem provedení. 

Pokladna - pokladna, na které byla provedena uzávěrka.

Vložil - jméno osoby, která uzávěrku provedla.

Poznámka - poznámku v případě potřeby můžete dopsat či upravit.

PODROBNOSTI -  v poli je zobrazen kódový údaj měny , ve které je pokladna  vedena. 

SOUČTY:

Počáteční stav - zobrazí se částka konečného stavu z předešlé uzávěrky pokladny.

Tržba - zobrazí se částka za tržby.

Zaokrouhlení - celková zaokrouhlená částka.

Vklady - zobrazí se celková vložená částka do pokladny.

Výběry - zobrazí se celková vybraná částka z pokladny.

Nabití karet - celková částka vložená na karty.

Výběry z karet - celková částka výběrů z karet.

Celkem - suma všech předešlých částek.
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Stav peněz - po zadání počtu kusů jednotlivých hodnot ve Výčetce platidel, se u této položky zobrazí celková
částka, která je v pokladně. Mohou nastat následující tři situace:

o Přebytek - zobrazí se kladná částka označená zeleně.

o Manko - zobrazí se záporná částka označená červeně.

o Nulová hodnota - částky Celkem a Stav peněz si odpovídají.

Rozdíl -  zobrazí se  zde  aktuální stav peněz  v pokladně. Vznikne  z  rozdílu  částek  zobrazených  u  položky
Celkem a Stav peněz (Celkem - Stav peněz = Rozdíl). 

Přepočítat tržby - přepočítáte tržby v pokladně.

Potvrzeno - potvrzená uzávěrka pokladny má políčko zaškrtnuté.

Potvrdit uzávěrku - pokud stisknete tlačítko, potvrdíte uzávěrku
pokladny. 

Odvod hotovosti - tlačítko využijete pro odvod hotovosti z pokladny. Po
stisku tlačítka se zobrazí formulář Pohyby na účtech a v pokladnách , kde
je nutné vyplnit částku, která má být odvedena a zvolit typ pohybu.

VÝČETKA PLATIDEL - do sloupce Počet zadejte počet kusů od jednotlivých hodnot, které máte v pokladně. Po
zadání jejich počtu se zobrazí celková částka, která je v pokladně, u položky Stav peněz.
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V případě, že vyberete typ uzávěrky Měsíční, zobrazí se následující formulář pohybu v pokladně.

9.5 Inventura

Pokud ve skladu vedete evidenci zboží,  je  třeba  provádět  inventuru. K tomu slouží v  programu menu Sklad/
Inventura.

Po stisku odkazu Inventura v menu se Vám zobrazí formulář Skladu - průvodce inventurou. V prvním kroku
je  potřeba  vybrat  středisko,  u  kterého  budete  provádět  inventuru.  Po  zvolení  střediska  stiskněte  tlačítko

. V  dalším  okně  se  zobrazí  vybrané  středisko.  Pokud  potřebujete  provést  změny,  vraťte  se

zpátky  tlačítkem   nebo  pro  dokončení  stiskněte  tlačítko  .  Po  stisku  tlačítka

 zobrazíte  formulář  Skladového dokladu,  který má  následující  záložky  Formulář  záznamu ,
Inventura , Související doklady  a DB Log .
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9.5.1 Formulář inventury - Formulář záznamu

Formulář záznamu je rozdělen do dvou částí. V  první části zadáváte  základní údaje  inventurního skladového
dokladu,  ve  druhé  části  je  zobrazen  seznam  položek  zboží.  Položky  zboží  se  zde  zobrazí,  pokud  jsou  ve
Formuláři inventury - Inventura  rozdíly mezi vypočteným a  skutečným množstvím. V  pravém horním rohu
formuláře je označení dokladu (Inventurní skladový doklad).

Datum - zadejte datum, kdy byl skladový doklad vystaven.

Středisko  - povinný údaj. Ze seznamu vyberte středisko. 

Měna  - povinný údaj. Z nabídky zvolte měnu. 

Rozlišení 1,2 - podle zadaných rozlišení můžete filtrovat a vyhledávat v seznamu dokladů.

Vystavil  - povinný údaj. Vyberte z nabídky požadovanou osobu. Kolonka se automaticky vyplní v případě,
že  v  programu  v  menu  Seznamy/Jednatelé  máte  ve  formuláři  u  daného  jednatele  vyplněnu  kolonku
Přihlašovací jméno, kterou se přihlašuje uživatel do programu Sklad a fakturace.

Popis - vepište stručný popis dokladu.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

Vložil/Editoval/Zapsal - zobrazí se zde datum a čas vložení/editace/zapsání záznamu ve  formátu DD.MM.
RRRR HH:MM:SS včetně jména osoby, která tento záznam vložila/editovala/zapsala.  

Faktura (účtenka) - číslo faktury nebo účtenky se Vám vyplní, když odběr zboží zadáte přes pokladnu.
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Objednávka  -  program  automaticky  vyplní  číslo  objednávky,  pokud  je  skladový  doklad  vytvořený  z
objednávky.

Doklad celkem - cena za zboží celkem bez DPH.

Doklad s DPH - cena za zboží celkem s DPH.

Ctrl+Tab - klávesovou zkratkou se přesouváte z formuláře záznamu na editaci položek a opačně.

Rezervováno ve skladu - počet, který je rezervován na skladu.

Volno - počet, který je volný pro odběr.

F10 -  Zapsat  -  tím,  že  zapíšete  doklad,  vytvoříte  z  rozpracovaného  dokladu
(X20080002) inventurní skladový doklad (D20080015).

9.5.2 Formulář inventury - Inventura

Ve formuláři provádíte samotnou inventuru. Tlačítkem  přepočítáte stav zásob
na skladě. Množství zboží na skladě se zobrazí ve sloupci Vypočtené množství. Do sloupce  Skutečné  množství
zadejte  množství,  které  je  fyzicky  na  skladě.  Ve  sloupci  Rozdíl  se  zobrazí  stav  zboží  na  skladě  (přebytek,
manko).
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Přepočítat  stav  zásob -  stiskem tlačítka  přepočítáte  stav  zásob  na
skladě. V případě, že  jste  smazali některou z  položek a  stisknete  toto
tlačítko, zboží se opět objeví v seznamu.

Přepočítat stav zásob k datu - stiskem tlačítka se zobrazí formulář,
ve kterém zadejte datum, ke kterému se má přepočítat stav zásob. Po
potvrzení volby se provede přepočet. 

Generuj řádky pro rozdílné položky - stiskem tlačítka generujete do
Formuláře  inventury -  Formulář  záznamu  řádky rozdílných  položek
inventurního skladového dokladu. Tyto položky se zobrazí i ve Formuláři
inventury - Související doklady .

9.5.3 Formulář inventury - Související doklady

Ve formuláři se zobrazí rozdílné položky inventury a k nim související doklady. 
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9.5.4 Formulář inventury - DB Log

Ve formuláři máte zobrazený databázový log dokladu. Data  zobrazené  v seznamu vidí jen uživatel,  který má
povolení Správce - zaškrtnutou volbu Správce v menu Systém/Správa  databáze/Nastavení zabezpečení/Editor
uživatelů - Základní údaje .

Stiskem tlačítka  Editace záznamu zobrazíte formulář Prohlížení log záznamu událostí , ve kterém se
zobrazí podrobnější informace o záznamu.

POZOR: Pro zobrazení dat k aktuálním u dokladu je  nutné občerstv it seznam  (Ctrl + O).

9.6 Seznam řádků dokladů

Seznam  obsahuje  všechny  skladové  doklady,  které  vytváříte  v  pokladně,  v  seznamu  dokladů  a  z  přijatých
objednávek. Zobrazuje důležité informace jako je číslo dokladu, kód zboží, množství, rezervaci na zboží, zásobu
a další potřebné důležité informace. 
Seznam je určen jen pro čtení.
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9.7 Cenové hladiny

V  cenové  hladině  můžete  nastavit  koeficienty,  podle  kterých se  např. koncovým  zákazníkům  či  odběratelům
bude počítat cena za zboží/služby. Cena se počítá z nákupní ceny zboží/služby. Každému zboží/službě je možno
určit  cenovou hladinu (menu Seznamy/Zboží/Formulář  zboží -  Ceny,  DPH ),  podle  které  se  bude  účtovat
zákazníkovi. Potřebná cenová hladina se nastaví i zákazníkovi (menu Seznamy/Firmy/Formulář Firmy - Ostatní
údaje ). 

Nad seznamem můžete zvolit následující filtry:

Vše - zobrazí seznam všech cenových hladin. 

Pouze  aktuální nastavení -  zobrazí  seznam  cenových  hladin,  které  mají  nastavenou  aktuální  platnost
koeficientu. 

Novou cenovou hladinu  vložíte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Cenová

hladina vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - zadejte kód cenové hladiny.

Popis - zadejte o jakou cenovou hladinu se jedná.

Poznámka - zde můžete zadat více informací k cenové hladině.
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Nastavení - v okně nastavte koeficient, dle kterého se budou počítat ceny a data platnosti koeficientu.

o Platnost od - vepište od jakého data platí koeficient.

o Platnost do - vepište do jakého data platí koeficient.

o Koeficient - vepište hodnotu koeficientu.

Nové - po stisku tlačítka můžete zadat koeficient a data platnosti pro cenovou hladinu.

Zrušit - odstraníte zadané nastavení cenové hladiny. 

Zapsat změny záznamu do databáze - potvrdíte provedenou změnu v nastavení. 

Obnovit  původní hodnoty  položek záznamu z  databáze  -  zrušíte  provedenou
změnu v nastavení.

9.8 Výrobní předpisy

V seznamu jsou zobrazeny výrobní předpisy, které ve vaší firmě využíváte u vyráběných položek.
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Nový výrobní předpis  vytvoříte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Výrobní

předpis vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinný údaj. Zadejte kód výrobního předpisu.

Popis - zadejte popis výrobního předpisu.

Postup - zadejte výrobní postup např. ovocného salátu.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

V  dolní  části  zadejte  seznam  položek,  ze  kterých  budete  vyrábět.  U  vyráběných  položek  zadejte  kladné
množství, u spotřebovaných položek zadejte záporné množství. U vyráběných položek zadejte  procento ceny.
Procento ceny určuje poměr, v jakém se výrobní náklady rozdělí mezi jednotlivé  položky. Pokud je  jen jedna
vyráběná položka, zadejte 100. Seznam položek zboží můžete otevřít stiskem klávesy F5.

9.9 Konfiurace pokladny

Pokladna je rozdělena do několika částí. Postupně si vysvětlíme a popíšeme části, které musíte nastavit. 
 
Nejprve nastavíte kategorii tlačítek a tlačítka.
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Kategorii tlačítek jste si nastavili v menu Sklad/Kategorie tlačítek pokladny  (levý obrázek). Pokud potřebujete

vytvořit novou kategorii tlačítek, použijte tlačítko  Nový  záznam (viz formulář Kategorie tlačítek pokladny
).  Počet  sloupců  a  řádků  pro  kategorii  tlačítek  jste  si  nastavili  v  menu  Seznamy/Pokladní  místa/Formulář
pokladního místa - Pokladna . Nyní položky kategorie tlačítek přesunete postupně na tlačítka tak, že označíte
příslušný řádek, uchopíte stiskem levého tlačítka myší a přenesete na příslušné tlačítko.

Další částí, kterou nastavíte je zboží a tlačítka zboží.

        

Seznam zboží jste si nastavili v menu Seznamy/Zboží  (levý obrázek). Pokud potřebujete vytvořit nové zboží,

použijte tlačítko  Nový  záznam (viz formulář Zboží ). Počet sloupců a řádků pro zboží jste  si nastavili v
menu  Seznamy/Pokladní  místa/Formulář  pokladního  místa  -  Pokladna .  Nyní  položky  zboží  přesunete
postupně  na  tlačítka  tak,  že  označíte  příslušný řádek,  uchopíte  stiskem levého tlačítka  myší  a  přenesete  na
příslušné tlačítko.

9.10 Kategorie tlačítek pokladny

Seznam zobrazuje  kategorie  tlačítek,  která  budete  přiřazovat  v  pokladně. Jedná  se  o  kategorie  tlačítek jako
např. zelenina, ovoce, pečivo apod. Záleží na sortimentu vaší firmy, jaké kategorie tlačítek si zvolíte.

Novou kategorii tlačítek vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Kategorie

tlačítek pokladny  vyplníte  potřebné  údaje. Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.

Formulář Kategorie tlačítek pokladny se skládá z následujících záložek: Základní údaje , Nastavení číselných
řad . 
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9.10.1 Formulář kategorie tlačítek pokladny - Formulář záznamu

Ve formuláři zadáváte základní údaje o kategorii tlačítku pokladny, jako je jeho kód a popis.

Kód - povinný údaj. Vyplňte kód, podle kterého se budete orientovat (např. OVO).

Popis tlačítka - povinný údaj. Vyplňte název (např. Ovoce). 

Způsob výběru zboží:

o Vybrat zboží podle typu - pokud zvolíte výběr zboží podle  typu,  zobrazí se  ve  Formuláři výběru

zboží  na  tlačítkách popisky zboží podle  vybraného typu. Typ zboží nastavíte  v  menu Seznamy/
Typy zboží . Následně je třeba ve Formuláři zboží - Formulář záznamu  přiřadit zboží jeho typ,
například Mandarince přiřadit typ Ovoce.

o Vybrat zboží podle  skupiny  -  pokud zvolíte  výběr zboží podle  skupiny,  zobrazí se  ve  Formuláři

výběru zboží  na tlačítkách popisky zboží podle  vybrané  skupiny. Skupinu zboží přiřadíte  v  menu
Seznamy/Zboží/Formulář  zboží  -  Formulář  záznamu ,  tak  že  do  pole  Skupina  vepíšete
požadovanou skupinu.

o Ruční výběr zboží - ve formuláři pro výběr zboží přesunete položky zboží postupně tak, že v levé

části  formuláře  označíte  příslušný  řádek,  uchopíte  stiskem  levého  tlačítka  myší  a  přenesete  na
příslušné tlačítko v pravé části formuláře.  
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9.10.2 Formulář kategorie tlačítek pokladny - Výběr zboží

Pokud jste zvolili ve Formuláři záznamu  výběr zboží podle typu nebo podle skupiny, zobrazí se ve formuláři
Výběr zboží na tlačítkách popisky zboží podle vybraného typu nebo skupiny. U těchto dvou případů není potřeba
ve formuláři provádět další nastavení.
Pokud jste zadali ruční výběr zboží,  nastavte  ve  formuláři popisky zboží na  tlačítka. Položky zboží přesunete
postupně  na  tlačítka  tak,  že  označíte  příslušný řádek,  uchopíte  stiskem levého tlačítka  myší  a  přenesete  na
příslušné tlačítko.

Seznam zboží jste si nastavili v menu Seznamy/Zboží  (levá část formuláře). Pokud potřebujete vytvořit nové

zboží,  použijte  tlačítko  Nový  záznam  (viz  formulář  Zboží ).  Počet  sloupců  a  řádků  pro  zboží  jste  si
nastavili v menu Seznamy/Pokladní místa/Formulář pokladního místa - Pokladna . 
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9.11 Nové pokladní místo

V  nastavení  aplikace  není  vybráno  pokladní  místo  pro  tento  počítač.  Pokud  jste  nainstalovali  novou  verzi
aplikace a v předchozí verzi (verze 3) jste měli pokladní místo správně nastaveno, můžete nyní vytvořit pokladní
místo podle původního nastavení. Můžete také vybrat existující pokladní místo nebo vytvořit úplně nové.

Vyberte, co si přejete provést:

Podle původního nastavení z verze 3 - nastavení pokladního místa bude shodné jako v předešlé verzi 3
programu. 

Středisko 1
Pokladna H_H_H_H_1
Implicitní odběratel DB
...

Vybrat existující pokladní místo (může  být  stejné  jako na  jiném počítači)  -  pokud máte  existující
pokladní místo, můžete si ho v seznamu vybrat. Toto místo může být shodné s místem na jiném počítači.

o Vytvořit nové pokladní místo jako kopii vybraného - vytvoříte nové pokladní místo, které bude

kopií vybraného pokladního místa.

Vytvořit nové pokladní místo - vytvoříte si nové pokladní místo.

Po potvrzení údajů se zobrazí Formulář pokladního místa - Základní nastavení .150
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9.12 Zapsaní dat do terminálu

Ve formuláři vyberte firmy, které mají být odeslány do terminálu, a zvolte, zda má být  do terminálu posláno
jen aktivní zboží. Případně  můžete  zadat  pro jednotlivé  doklady dvě  různá  rozlišení. Pokud  chcete  rozlišení
využívat,  zatrhněte  pole  Zadávat  rozlišení 1 a/nebo  2  pro  každý  doklad  a  vepište  Nadpis  rozlišení.
Vepsaný nadpis se zobrazí před zadáním každého Výdeje/Příjmu  na displeji terminálu. Rozlišením může být
číslo zakázky, číslo balíku apod. 

Terminál je potřeba připojit k PC a zapnout tlačítkem PW. V menu terminálu vyberte šipkou 3. NACTI DATA  a
potvrďte tlačítkem ENT. Po tomto kroku se na terminálu zobrazí informace NACITANI ZBOZI.TXT. V programu

Sklad stiskněte tlačítko . Vybraná data se nahrají z programu Sklad do terminálu. Po
provedeném  zapsání  dat  se  v  terminálu  zobrazí  informace  o  počtu  odeslaných  záznamů  zboží  a  firem.  V
programu Sklad se zobrazí informace, zda přenos dat do terminálu proběhl v pořádku. 
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9.13 Načtení dat z terminálu

Po výdeji, či příjmu zboží je potřeba data uložená v terminálu načíst do programu Sklad. Terminál je potřeba
mít připojen k počítači.

Ve formuláři vyberte:

Středisko, pro které se výdej/příjem uskutečnil.

Cenovou hladinu - vyberte cenovou hladinu podle odběratele nebo ze seznamu. Cenová hladina zvolená ze
seznamu se použije pro všechny načtené doklady.

Datum - zvolte datum dokladu, buď podle data v terminálu, nebo zvolte datum z kalendáře. Datum zvolené z
kalendáře se použije pro všechny načtené doklady. 

Vystavil - zvolte osobu, která zodpovídá za vystavené doklady.
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Terminál je potřeba připojit k PC a zapnout tlačítkem PW. V menu terminálu vyberte šipkou 4. ODESLI DATA
a  potvrďte  tlačítkem  ENT.  Po  tomto  kroku  se  na  terminálu  zobrazí  informace  VYSILANI  DOKLAD.TXT.  V

programu Sklad stiskněte tlačítko . Vybraná data se načtou z terminálu do programu
Sklad. Po provedeném načtení dat se v terminálu zobrazí informace, zda odeslání dat proběhlo v pořádku a zda
se mají zaslaná data vymazat. Vyberte potřebné a stiskněte ENT. Terminál poté přejde do základního nastavení

. V programu Sklad se zobrazí seznam dokladů načtených z terminálu.

Doklady jsou do  programu  Sklad  načteny  jako  rozpracované  doklady.  Pro  potvrzení  výdeje  a  příjmu  zboží

klikněte na tlačítko . Pokud stisknete  tlačítko ,  potom se  zobrazí
dotaz,  zda  doklady  chcete  ponechat  opravdu  rozpracované.  Pokud  chcete  doklady  ponechat  rozpracované,
potvrďte. Doklady bude možné zapsat později, ale dokud je  nezapíšete,  neprojeví se  změna  ve  stavu zásob.
Doklady se načtou do Seznamu dokladů (Sklad/Seznam dokladů ).
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10 Objednávky

Menu  Objednávky  obsahuje  přijaté,  vydané  objednávky.  Můžete  zde  vést  evidenci  přijatých  a  vydaných
objednávek,  roztřídit  jednotlivé  objednávky  dle  Vašich  kritérií.  Zpětně  vyhledáte  potřebnou  objednávku.
Objednávky obsahují množství potřebných dat,  jako jsou základní údaje  o  objednávce,  odběratel/dodavatel,
fakturační údaje, položky objednávky. Menu Objednávky obsahuje následující položky:

Přijaté objednávky

Druhy objednávek

Vydané objednávky

Jednání, úkoly, práce

Činnosti

Přes � evidenci objednávek můžete  provést  všechny potřebné  úkony k realizaci celé  zakázky.  V  prvním  kroku

zadáte  přijatou  objednávku  do  programu  =>  zboží  odběrateli  zarezervujete  =>  není-li  zboží  na  skladě,
objednáte  u  dodavatele  => vytvoříte  zálohový  list,  dodací  list  =>  zboží  vyskladníte  =>  vyfakturujete  =>
doručíte zákazníkovi.

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.

10.1 Příjaté objednávky

Seznam obsahuje veškeré přijaté objednávky od odběratelů. Zobrazuje důležité informace o objednávce  jako
je forma úhrady, cena celkem s daní i bez daně, způsob dopravy, splatnost, odběratele a další.

Nad seznamem můžete volit následující filtry:

Neuzavřené - zobrazí seznam přijatých objednávek, které nejsou vyřízené. 

Uzavřené - zobrazí seznam přijatých objednávek, které jsou vyřízené. 

Všechny - zobrazí seznam všech přijatých objednávek.

Druh  - vyberete požadovaný druh objednávky, pro který chcete zobrazit seznam.

Středisko  - vyberete požadované středisko, u kterého chcete zobrazit seznam přijatých objednávek.

Firma  - vyberte požadovanou firmu, u které chcete zobrazit seznam přijatých objednávek.
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Nevráceno -  zobrazí seznam objednávek,  které  mají vytvořený dodací list,  a  ve  formuláři dodacího listu
není vyplněno pole Vráceno dne.

Datum přijetí - zobrazí seznam přijatých objednávek pro vybrané období.

Novou přijatou objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Přijatá

objednávka vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Formulář Přijatá objednávka pracuje s velkým množstvím údajů - záložek. Jelikož potřebných údajů o přijatých
objednávkách je mnoho a není možné je zobrazit v jednom formuláři, je rozdělen. Ve vrchní části je  seznam
záložek (částí formuláře) a ve spodní části je zobrazen obsah zvolené záložky. Kliknutím na zvolenou záložku se
ve spodní části zobrazí veškeré údaje odpovídající této záložce. Postupně budeme procházet všechny záložky a
jejich položky.

Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Přijaté objednávky, který se skládá z následujících záložek: 

Základní údaje

Položky objednávky

Zakázka/Reklamace

Zálohové listy

Dodací listy

Faktury

Sklad

Jednání, úkoly, práce

Odeslaná elektronická pošta

Dokumenty
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10.1.1 Formulář přijaté objednávky - Základní údaje

Ve  formuláři je  třeba  vyplnit  základní náležitosti přijaté  objednávky. Jedná  se  zejména  o odběratele,  formu
úhrady, firemní účet, měnu, datum přijetí a další potřebné údaje.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEDNÁVCE/ZAKÁZCE

Středisko  - povinný údaj. Z nabídky vyberte středisko. 

Kategorie - povinný údaj. Z nabídky vyberte kategorii zakázky (např. nová zakázka).

Číslo objednávky - povinný údaj. Vyplňte číslo objednávky.

Datum přijetí - povinný údaj. Vepište datum přijetí objednávky.

Zaznamenal/vystavil  - povinný údaj. Z nabídky vyberte osobu, která objednávku zaznamenala. 

Zkrácený popis (typ) - vepište zkrácený popis (typ) objednávky. 

Druh  -  z  nabídky  vyberte  druh  objednávky.  Druh  objednávky  jste  vytvářeli  v  menu  Objednávky/Druhy
objednávek . Jedná se například o školení, o prodej zboží apod.

Místo realizace - vepište místo realizace zakázky.

Kontaktní osoba - vepište kontaktní osobu.

Seznam pracovníků  - vložte seznam pracovníků realizující zakázku. 

Termín dodání - vepište termín dodání.

Termín ověřil kdo a jak - vepište jméno osoby, která termín ověřila a jak to provedla.
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Ověření termínu realizace - vepište datum kdy proběhlo ověření termínu realizace. 

Datum zahájení zakázky - vepište datum zahájení zakázky.

Datum ukončení - vepište datum ukončení zakázky.

Datum převzetí - vepište datum převzetí zakázky.

Uzavřel  - z nabídky vyberte osobu, která objednávku uzavřela. 

Poznámka - poznámka k základním údajům přijaté objednávky.

ODBĚRATEL/ZÁKAZNÍK

Odběratel  - povinný údaj. Z nabídky vyberte odběratele. 

Číslo objednávky zákazníka - vepište číslo objednávky zákazníka.

Kontaktní email - vepište kontaktní email na odběratele.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Konečný příjemce  - z nabídky zvolte konečného příjemce, kterému fakturujete. 

Konstantní symbol  - z nabídky zvolte konstantní symbol. 

Forma úhrady - povinný údaj. Z nabídky vyberte formu úhrady objednávky.

Měna  - povinný údaj. Z nabídky vyberte měnu, ve které proběhne úhrada objednávky. 

Firemní účet  - povinný údaj. Z nabídky vyberte firemní účet. 

Způsob dopravy  - z nabídky zvolte způsob dopravy. 

Splatnost - vepište datum splatnosti faktury.

Vyřizuje  - povinný údaj. Z nabídky vyberte osobu zodpovědnou za vyřízení. 

Celkem bez daně - zobrazená částka za zakázku bez daně.

Celkem s daní - zobrazená částka s daní.
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Vydaná objednávka - jestliže máte v záložce Položky objednávky zadáno
zboží,  tak po stisku tlačítka  zobrazíte  formulář,  ve  kterém můžete  provést
objednání zboží. Po potvrzení se dostanete do Formuláře vydané objednávky

.

Zakázkový list - zobrazí náhled zakázkového listu.

Záruční list - zobrazí náhled záručního listu. Pro zobrazení záručního listu je
potřeba mít vyplněno pole Datum převzetí objednávky. V záručním listu je
zobrazen text, který jste zadali v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné
nastavení - Text záručního listu .

Předávací protokol - zobrazí náhled předávacího protokolu. 

  - pokud stisknete tuto šipku vedle některého z předchozích tlačítek, zobrazí se vám nabídka dalších možných
náhledů. 

Pokud  chcete  například  zákazníkovi  odeslat  potvrzení  přijetí  objednávky  elektronickou  poštou,  postupujte
následovně:

1) vytvořte si Šablony mailů

2) ve Formuláři přijaté objednávky - Základní údaje stiskněte v nástrojové liště vedle tlačítka  šipku  a
vyberte potřebný formulář, například Potvrzení objednávky. Po vybrání se  vám zobrazí formulář  pro odeslání
mailu.

Odesílatel - zadejte e-mail odesílatele.
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Příjemce  -  zadejte  e-mail  příjemce.  Pokud  vyplníte  ve  formuláři  přijaté  objednávky  v  části  Odběratel/
Zákazník pole Kontaktní email budete mít příjemce již vyplněného.

Předmět - předmět e-mailu se Vám předvyplní z šablony mailu .

Text - pokud jste v šabloně mailu  vyplnili text, zobrazí se u této položky. Text můžete libovolně editovat.

Hostitel - nastavte hostitele.

Port - nastavte port pro e-mailovou komunikaci.

Uživatel - vepište e-mail, pro který jsou nastaveny údaje.

Heslo - heslo pro přihlášení k e-mailu.

10.1.2 Formulář přijaté objednávky - Položky objednávky

Ve formuláři Položky objednávky zadáváte jednotlivé položky, které si zákazník objednal. Formulář je rozdělen
do dvou částí. V první části zadáváte položky objednávky, ve druhé je zobrazen seznam zadaných položek.

Zboží  - z nabídky vyberte zboží. Pokud máte u zboží zadán kód, typ, popis a cenu program automaticky
tyto položky vyplní po výběru.

Kód - z nabídky vyberte kód zboží.

Typ - z nabídky vyberte typ zboží.

Vyřízeno - zatrhnutím políčka je položka objednávky vyřízena.

Popis - vepište popis zboží.
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Objednáno - zaškrtnutím políčka je zboží objednáno.

Množství - zadejte množství zadaného zboží.

Sazba DPH - program položku automaticky vyplní, pokud ji máte u zboží  zadánu.

Cenová hladina  - zvolte cenovou hladinu, podle které chcete počítat cenu zboží. 

Cena  bez  daně  a  s  daní (před  úpravou,  úprava  %,  jednotková,  celková)  -  tyto  pole  program
automaticky vyplní, pokud je máte u zboží  zadány.

Nepočítat  DPH (přenesená  daňová  povinnost)  -  pro položky objednávky lze  nastavit,  že  se  nebude
vypočítávat DPH. 

Jednotka - zadejte jednotku zboží např. Kg, Ks apod. Jednotka se automaticky vyplní, pokud ji máte u zboží
 zadánu.

Sériové číslo - zadejte sériové číslo produktu. Sériové číslo je jedinečnou identitou pro specifický produkt.
Sériové číslo může obsahovat dodatečné informace o daném produktu, jako je například datum výroby, data
záruky, atd.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

Délka záruky - uveďte délku záruky ve dnech. Políčko se vyplní automaticky, pokud je uvedena u zboží . 

Dodáno množství - ve Formuláři přijaté objednávky - Dodací listy  stiskněte tlačítko .

Následně  v zobrazeném  formuláři  Vytvoření dodacího  listu  vyplňte  ve  sloupci  Vydat  počet  vydaných
položek zboží. Číslo zapsané ve sloupci Vydat se vám po potvrzení zobrazí u této položky. 

117

226

117

117

117

252



244© 2013 RON Software, spol. s r.o.

10.1.3 Formulář přijaté objednávky - Zakázka/Reklamace

Ve formuláři přijaté objednávky v záložce Zakázka/Reklamace zadáváte popis zakázky a průběh opravy zboží. 

ZAKÁZKA

Popis - popište zakázku.

Příslušenství/Použitý materiál - vepište příslušenství a použitý materiál zboží.

Popis zakázky - podrobnější popis zakázky.

Sériové číslo - zadejte sériové číslo výrobku.

Předběžná cena - vepište předběžnou cenu zakázky.

Zakázka  -  náhled  -  zobrazí náhled zakázkového listu.  V  zakázkovém  listu  v
kolonce Servisní podmínky je zobrazen text, který jste zadali v menu Systém/
Nastavení aplikace/Společné nastavení - Servisní podmínky .

Zakázka - tisk - vytiskne zakázkový list.

OPRAVA

Druh řešení -  z nabídky vyberte způsob, jakým se vada zboží bude řešit.

Popis opravy - popište opravu.

81
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Průběh opravy - popis o průběhu opravy.

Zkráceně - vepište zkrácený průběh opravy.

Podrobně - vepište podrobněji průběh opravy.

Výdej - náhled - zobrazí náhled zakázkového listu.

Výdej - tisk - vytiskne zakázkový list.

10.1.4 Formulář přijaté objednávky - Zálohové listy

Jestliže  v  přijaté  objednávce  v  záložce  zálohové  listy  stisknete  tlačítko  ,  zeptá  se  vás
program, zda  chcete  na  zálohový  list  vložit  jen  vybrané  položky.  Po  potvrzení  údajů  zobrazí  v  pravé  části
formuláře řádek s vytvořeným zálohovým listem a ve spodní části formuláře položky zboží. V seznamu zboží je
zobrazeno,  které  položky máte  na  zálohovém listě. Ve  formuláři  zálohového  listu  můžete  potřebné  položky

editovat a doplňovat přes tlačítko  Editace záznamu.

Číslo zálohového listu - po vytvoření zálohového listu program číslo vyplní.

Datum vystavení - po vytvoření zálohového listu program datum vyplní.

Zaplacená částka - zaplacená částka se Vám vyplní z Formuláře zálohového listu - Základní údaje . 

Číslo objednávky zákazníka - zadejte číslo objednávky zákazníka.

247
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Odesláno - zaškrtnutím políčka je zálohový list odeslán odběrateli.

Datum splatnosti - zadejte datum splatnosti.

Částka celkem - program zobrazí částku, která je uvedena na zálohovém listu.

Nový zálohový list - po stisku vytvoříte nový zálohový list.

Přidat na zálohový list - po stisku přidáte na zálohový list položky zboží.

Formulář  Zálohový list  pracuje  s  velkým množstvím údajů -  záložek. Jelikož  potřebných  údajů  o  zálohových
listech je mnoho a není možné je zobrazit v jednom formuláři, je rozdělen. Ve vrchní části je seznam záložek
(částí formuláře)  a  ve  spodní části je  zobrazen obsah zvolené  záložky. Kliknutím na  zvolenou záložku se  ve
spodní části zobrazí veškeré  údaje  odpovídající této  záložce. Postupně  budeme procházet  všechny záložky a
jejich položky.

Otevřením záznamu se zobrazí formulář Zálohového listu, který se skládá z následujících záložek: 

Základní údaje

Položky zálohového listu

Tištěný text a poznámka

Vazby na faktury

Platby
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10.1.4.1 Formulář zálohového listu - Základní údaje

Základní údaje a náležitosti zálohového listu se vyplní z přijaté objednávky. Tyto  údaje  se  vyplní z  Formuláře
přijaté objednávky - Základní údaje . Ve formuláři můžete měnit a doplňovat potřebné údaje. 

Středisko  - povinný údaj. Program středisko vyplní ze základních údajů přijaté faktury.

Číslo - povinný údaj. Program vyplní číslo zálohového listu automaticky podle střediska. Čísla zálohových listů
pro střediska jste nastavili v menu Seznamy/Číselné řady .

Typ - další možné rozlišení zálohových listů. V seznamu zálohových listů můžete dle typu seřadit či vyhledat
zálohový list (menu Fakturace/Zálohové listy ).

Datum vystavení - povinný údaj. Program automaticky vyplní datum vystavení.

Odesláno - zatrhnutím políčka je zálohový list odeslán.

Datum splatnosti - povinný údaj. Zadejte datum splatnosti.

Odběratel  - povinný údaj. Z nabídky vyberte odběratele. 

Konečný příjemce  - z nabídky vyberte konečného příjemce. 

Konstantní symbol  - z nabídky vyberte konstantní symbol. 

Forma úhrady - povinný údaj. Z nabídky zvolte, jakou formou proběhne platba od odběratele.

Firemní účet  - povinný údaj. Zvolte firemní účet, na který bude platba provedena. 

Číslo přijaté objednávky - program vyplní číslo přijaté objednávky automaticky.
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Číslo objednávky zákazníka - vepište číslo objednávky zákazníka.

Vyřizuje  - povinný údaj. Z nabídky vyberte osobu. 

Vystavil  - povinný údaj. Z nabídky vyberte osobu. 

Měna  - povinný údaj. Zadejte měnu, ve které proběhne platba. 

Celková  částka  -  povinný údaj. Program zobrazí částku,  která  je  uvedena  v  přijaté  objednávce  záložce
Položky objednávky.

Zaplacená částka - povinný údaj. Vepište zaplacenou částku.

Zaplaceno - zatrhnutím políčka je zálohový list zaplacen.

Zaokrouhlení - zadejte způsob zaokrouhlení a  vyberte,  na  jakou hodnotu se  má  zaokrouhlovat  (např. na
padesátník).

Zaokrouhlení DPH - zadejte  způsob zaokrouhlení DPH a  vyberte,  na  jakou hodnotu se  má  zaokrouhlovat
(např. na padesátník).

10.1.4.2 Formulář zálohového listu - Položky zálohového listu

Položky  zálohového  listu  se  vyplní  z  Formuláře  přijaté  objednávky  -  Položky  objednávky .  Ve  formuláři
můžete  potřebné  položky smazat,  případně  doplnit  políčka,  která  nejsou vyplněna. Formulář  je  rozdělen  do
dvou  částí.  V  první  části  je  zobrazena  označená  položka  zálohového  listu,  ve  druhé  je  zobrazen  seznam
zadaných položek zboží.

Zboží - z nabídky vyberte zboží. Pokud máte u zboží zadán kód, typ, popis a cenu program automaticky tyto
položky naplní po výběru zboží.
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Kód - zadejte kód zboží.

Typ - zadejte typ zboží.

Popis - vepište popis zboží.

Množství - zadejte množství zadaného zboží.

Sazba DPH - program položku automaticky vyplní, pokud ji máte u zboží  zadánu.

Jednotka - zadejte jednotku zboží například Kg, Ks apod. 

Cena  bez  daně  a  s  daní (před  úpravou,  úprava  %,  jednotková,  celková)  -  tyto  pole  program
automaticky vyplní, pokud jsou u zboží zadány (menu Seznamy/Zboží ).

Nepočítat DPH (přenesená daňová povinnost) - při vytvoření zálohového listu se z objednávky přenese
i příznak "Nepočítat DPH". 

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

10.1.4.3 Formulář zálohového listu - Tištěný text a poznámka

V následujících polích máte možnost vyplnit text zálohového listu a zadat více informací o zálohovém listu. 

Tištěný text - vepište text, který požadujete, aby byl na zálohovém listu. Text můžete vepsat ve Společném
nastavení - Text zálohového listu . Při zadání nového zálohového listu a  vyplnění základních údajů bude
tento text zobrazen v tomto formuláři.

Poznámka - zde máte možnost zadat více informací o zálohovém listu.
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10.1.4.4 Formulář zálohového listu - Vazby na faktury

Formulář je rozdělen do dvou částí. V první části zadáváte informace k faktuře a v části druhé máte zobrazen
jejich seznam.

Číslo faktury - z nabídky vyberte číslo faktury, ke které se zálohový list vztahuje. 

Částka - částka se automaticky zadá po zvolení čísla faktury.

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité informace.

Vytvořit  fakturu  -  tlačítkem  vytvoříte  fakturu  z  údajů  zálohového  listu  ze
záložky základní údaje. Fakturu je  možné  editovat  v  menu  Fakturace/Vydané
faktury .

Pokud  v  zálohových  listech  vytvoříte  fakturu  tlačítkem   zapíše  se  do  Formuláře  přijaté
objednávky - Faktury .
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10.1.4.5 Formulář zálohového listu - Platby

Ve formuláři můžete provádět vklady a výběry hotovosti. Stiskem tlačítka  Nový  záznam otevřete  formulář
Pokladna - vklad/výběr hotovosti . Provedená  platba  se  zobrazí v  tomto formuláři a  zároveň se  zapíše  do
seznamu pohybů na účtech a v pokladnách . 
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10.1.5 Formulář přijaté objednávky - Dodací listy

Z  přijaté  objednávky  můžete  vytvořit  dodací  listy.  Jestliže  v  záložce  dodací  listy  stisknete  tlačítko

,  zobrazí se  Vám formulář,  ve  kterém zadáte  počet  kusů,  které  se  dodají.  Po  potvrzení
program zobrazí  v  pravé  části  formuláře  řádek s  vytvořeným  dodacím  listem  a  ve  spodní  části  formuláře
položky zboží. V seznamu zboží je zobrazeno, které položky jsou na dodacím listě. Ve formuláři dodacího listu

můžete  potřebné  položky editovat  a  doplňovat  tlačítkem   Editace  záznamu,  tím  se  dostanete  do  menu
Fakturace/Dodací listy/Formulář dodacího listu .
 

Číslo dodacího listu - po vytvoření dodacího listu program číslo vyplní.

Datum vystavení - po vytvoření dodacího listu program datum vyplní.

Číslo objednávky zákazníka - zadejte číslo objednávky zákazníka.

Nový dodací list - po stisku vytvoříte nový dodací list.

Přidat na dodací list - po stisku přidáte na dodací list položky zboží.
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10.1.6 Formulář přijaté objednávky - Faktury

Fakturu lze vytvořit dvěma způsoby:
 
1) Fakturu můžete vytvořit ve formuláři zálohového listu v záložce Vazby na faktury v menu Objednávky/Přijaté
objednávky/formulář Přijatá objednávka/záložka Zálohové listy/Formulář zálohového listu - Vazby na faktury
. Vytvořená faktura se zapíše do Formuláře přijaté objednávky - Faktury , kde ji můžete později editovat.

2)  Fakturu můžete  vytvořit  i v  záložce  Faktury stiskem tlačítka  Nová  faktura.  Zobrazí  se  Vám  formulář,  ve
kterém  zadáte  počet  kusů  pro  fakturaci.  Po  potvrzení  program  zobrazí  v  pravé  části  formuláře  řádek  s
vytvořenou fakturou a ve spodní části formuláře položky zboží. V  seznamu zboží je  zobrazeno,  které  položky

jsou na faktuře. Ve formuláři faktury můžete potřebné položky editovat tlačítkem  Editace záznamu, tím se
dostanete do menu Fakturace/Vydané faktury/Formulář vydané faktury .

Číslo faktury - po vytvoření faktury program číslo vyplní.

Datum vystavení - po vytvoření faktury program datum vyplní.

Datum splatnosti - zadejte datum splatnosti.

Datum zdanitelného plnění - zadejte datum zdanitelného plnění.

Faktura celkem - program zobrazí částku, která je uvedena na faktuře.

Nová faktura - po stisku tlačítka vytvoříte novou fakturu.

Přidat na fakturu - po stisku tlačítka přidáte na fakturu položky zboží.
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10.1.7 Formulář přijaté objednávky - Sklad

Jestliže v přijaté objednávce v záložce Sklad stisknete tlačítko , zobrazí se Vám formulář,
ve kterém zadáte ve  sloupci Vyskladnit  počet  kusů k vyskladnění. Po provedení se  dostanete  do formuláře
Vydaného skladového dokladu v menu Sklad/Seznam dokladů/Formulář skladového dokladu . Základní údaje
a položky objednávky budou již vyplněny a vy můžete případně  doplnit  nevyplněná  políčka. Po potvrzení se  v
pravé části formuláře zobrazí řádek s vytvořeným skladovým dokladem a ve spodní části formuláře se zobrazí
položky zboží, které jsou vyskladněny.
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10.1.8 Formulář přijaté objednávky - Jednání, úkoly, práce

Formulář Jednání/úkolů je rozdělen do dvou částí. V horní části je formulář, ve kterém zadáváte nové jednání,
úkoly a práci. V jeho spodní části je seznam vytvořených jednání, úkolů a prací. Všechna jednání vytvořena  k
jedné dané přijaté objednávce budou mít stejná čísla objednávky. 

Vytvořené Jednání, úkoly, práce se Vám zobrazí v menu Seznamy/Firmy/Formulář firmy - Jednání, úkoly, práce
.

JEDNÁNÍ:

Datum jednání - povinný údaj. Vyplňte datum jednání.

Číslo objednávky - číslo objednávky se automaticky vyplní ze záložky Základní údaje.

Kontaktní osoba - zadejte kontaktní osobu.

Způsob jednání - vepište způsob jakým proběhne jednání (např. osobní kontakt).

Datum dalšího jednání - vepište datum kdy proběhne další jednání.

Popis - stručný popis čeho se jednání týká.

Jednatel  - povinný údaj. Z nabídky vyberete Jednatele. 

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité informace k jednání.

Hromadně - zobrazí se formulář pro Hromadné vložení jednání. V zobrazeném
formuláři máte možnost vložit záznamy pro více jednatelů a činností najednou. 
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ÚKOL:

Úkol - zaškrtnutím políčka máte zadaný úkol.

Řešitel - z nabídky vyberete řešitele úkolu. 

Termín - zadejte termín splnění úkolu.

Splněno - zadejte datum splnění úkolu.

Splněno - při zaškrtnutí políčka je daný úkol splněn.

PRÁCE:

Činnost  - z nabídky vyberte práci, která se bude na zakázce vykonávat.

Čas od - do - zadejte dobu od - do trvání práce na zakázce.

Hodiny - celkový čas se doplní potom, co zadáte čas práce od - do.

Osoba na zakázce - zobrazí se informace o době práce na zakázce.

Celkem na zakázce - zobrazí se informace o celkové době strávené na zakázce.
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10.1.9 Formulář přijaté objednávky - Odeslaná elektronická pošta

Formulář obsahuje seznam odeslané elektronické pošty. Odeslanou elektronickou poštu vytvoříte ve Formuláři
přijaté  objednávky  -  Základní  údaje .  Ve  formuláři  jsou  zobrazeny  veškeré  důležité  informace,  jako  je
předmět zprávy, adresát, odesílatel a další potřebné informace. 

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Elektronické pošty .
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10.1.10 Formulář přijaté objednávky - Dokumenty

V seznamu jsou dokumenty vztahující se k vybrané přijaté objednávce. Vytvořené dokumenty se zároveň přidají
i do seznamu dokumentů .

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře Dokumentu .

10.2 Druhy objednávek

Seznam zobrazuje  druhy objednávek,  které  se  vyskytují  ve  Vaší firmě. Jedná  se  například o  školení,  prodej
zboží a podobně. Seznam naplňte položkami podle potřeby Vaší firmy.
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Nový  druh  objednávek vytvoříte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Druh

objednávky vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Kód - povinný údaj. Zadejte kód druhu objednávky (např. ŠK).

Popis - povinný údaj. Vyplňte název druhu objednávky (např. Školení).

10.3 Vydané objednávky

Seznam obsahuje objednávky pro dodavatele. Zobrazuje  důležité  informace  jako je  číslo  objednávky,  datum
vystavení, dodavatel, způsob dopravy a další.

Nad seznamem můžete zvolit následující filtr:

Středisko  - vyberete požadované středisko, u kterého chcete zobrazit seznam vydaných objednávek.

Novou vydanou objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Vydaná

objednávka vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Formulář
Vydané objednávky se skládá z následujících záložek: Základní údaje , Položky objednávky .
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10.3.1 Formulář vydané objednávky - Základní údaje

Ve  formuláři  vyplňujete  základní  náležitosti  objednávky  pro  dodavatele  jako  je  číslo  objednávky,  datum
vystavení, dodavatele apod.

Středisko  - povinný údaj. Z nabídky vyberte středisko. 

Číslo objednávky - povinný údaj. Číslo objednávky se automaticky vyplní po vybrání střediska.

Datum vystavení - povinný údaj. Vepište datum vystavení vydané objednávky.

Odesláno - zaškrtnutím políčka je vydaná objednávka odeslána.

Termín dodání - vepište datum termínu dodání.

Vyřízeno - zaškrtnutím políčka je vydaná objednávka vyřízena.

Dodavatel  - povinný údaj. Z nabídky vyberte dodavatele. 

Forma úhrady - z nabídky vyberte, jakým způsobem se bude platit.

Firemní účet  - z nabídky zvolte firemní účet. 

Způsob dopravy  - z nabídky vyberte jakým, způsobem bude zboží doručeno.

Vystavil  - povinný údaj. Z nabídky zvolte, kdo vystavil objednávku pro dodavatele. 

Poznámka -  v  poznámce  se  zobrazí  text,  který  jste  zadali  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Společné
nastavení - Text vydané objednávky . Text můžete v poli editovat dle potřeby. 

Naskladnit - po stisku tlačítka se zobrazí Formulář skladového dokladu  pro
příjem zboží. 
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10.3.2 Formulář vydané objednávky - Položky objednávky

Ve  formuláři  vydané  objednávky  v  záložce  Položky  objednávky  zadáváte  jednotlivé  položky,  které  chcete
objednat. Formulář je rozdělen do dvou částí. V první části zadáváte položky objednávky, ve druhé je zobrazen
seznam zadaných položek.

Zboží  - z nabídky vyberte zboží. Pokud máte u zboží zadán kód, typ, popis a cenu program automaticky
tyto položky naplní po výběru zboží. 

Kód - z nabídky vyberte kód zboží.

Typ - z nabídky vyberte typ zboží.

Popis - vepište popis zboží.

Předpokládané dodání - zadejte datum předpokládaného dodání.

Množství - zadejte množství zboží.

Jednotka  -  zadejte  jednotku zboží např. Kg,  Ks  apod. Jednotka  se  automaticky vyplní,  pokud  je  u  zboží
zadána. 

- z toho dodáno - vepište jaké množství bylo dodáno.

Jednotková cena - vepište cenu zboží.

Poznámka -  zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

117



262© 2013 RON Software, spol. s r.o.

10.4 Jednání, úkoly, práce

Seznam  obsahuje  sledování  prací  na  zakázkách.  Seznam  plníte  položkami  při  vytváření  objednávky  od
odběratele v menu Objednávky/Přijaté objednávky/Formulář přijaté objednávky - Jednání, úkoly, práce . 

Nad seznamem můžete volit následující filtry:

Splněno - v seznamu se zobrazí jednání, úkoly a práce, které jsou splněny.

Nesplněno - v seznamu se zobrazí jednání, úkoly a práce, které jsou nesplněny.

Vše - v seznamu se zobrazí jednání, úkoly a práce, které jsou splněny i nesplněny.

Období  - zvolte období, pro které chcete zobrazit seznam.

Firma  - vyberte požadovanou firmu, u které chcete zobrazit seznam zakázek.

Osoba  - vyberte požadovanou osobu, u které chcete zobrazit seznam zakázek.

Jen činnost  - vyberte požadovanou činnost, u které chcete zobrazit seznam zakázek. 

Nové  jednání vytvoříte  kliknutím na  tlačítko   Nový  záznam  a  v  otevřeném  formuláři  Jednání vyplníte
potřebné údaje. 
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JEDNÁNÍ:

Firma  - z roletky vyberte firmu, které se jednání týká. 

Datum jednání - povinný údaj. Vyplňte datum jednání.

Číslo objednávky - pokud chcete přiřadit Jednání číslo objednávky, musíte jednání/úkol/práci vyplnit v menu
Objednávky/Přijaté objednávky/Formulář přijaté objednávky - Jednání, úkoly, práce .

Vybírat jen z  neuzavřených objednávek -  při zatrhnutí pole  bude  možno vybírat  jen z  neuzavřených
objednávek.

Kontaktní osoba - zadejte kontaktní osobu. 

Způsob jednání - vepište způsob jakým proběhne jednání (např. osobní kontakt).

Datum dalšího jednání - vepište datum kdy proběhne další jednání.

Popis - stručný popis čeho se jednání týká.

Jednatel  - povinný údaj. Z roletky vyberete Jednatele. 

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace k jednání.

ÚKOL:

Úkol - zaškrtnutím políčka dáte najevo, že máte úkol.

Řešitel  - z roletky vyberete řešitele úkolu. 

Termín - zadejte termín splnění úkolu.

Splněno - zadejte datum splnění úkolu.

Splněno - při zaškrtnutí políčka je daný úkol splněn.

PRÁCE:

Činnost  - z nabídky vyberte práci, která se bude na zakázce vykonávat.

Čas od - do - zadejte dobu od - do trvání práce na zakázce.

Hodiny - celkový čas se doplní potom, co zadáte čas práce od - do.

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do záložky Jednání, úkoly, práce  ve formuláři Firmy .
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10.5 Činnosti

Seznam zobrazuje výrobní činnosti, které vykonávají zaměstnanci. Jedná se například o montáž, balící práce a
podobně. Tento seznam naplňte položkami podle potřeby vaší firmy.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si formulář Výrobní činnost.

Kód - povinný údaj. Zadejte kód výrobní činnosti (např. MO).

Popis - povinný údaj. Vyplňte název výrobní činnosti (např. Montáž).

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.
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11 Pošta

V seznamech vedete evidenci přijaté  a  odeslané  pošty. Ve  formulářích vytváříte  přijatou a  odeslanou poštu,
kterými  naplňujete  seznamy.  Zpětně  dohledáte  potřebnou  poštu  a  máte  přehled,  kdo  je  za  kterou  poštu
zodpovědný. Menu Pošta obsahuje následující položky:

Dobírky

Přijatá pošta

Odeslaná pošta

Elektronická pošta

11.1 Dobírky

Seznam obsahuje dobírky. Zobrazuje důležité informace jako je  název odběratele,  konstantní symbol,  datum
vytvoření a další.

Novou dobírku vytvoříte  kliknutím na  tlačítko  Nový  záznam  a  v  otevřeném formuláři  Dobírka  vyplníte

potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Odběratel  - povinný údaj. Z nabídky zvolte odběratele. 

Částka - vepište částku zaplacenou za dobírku.

Cena - vepište hodnotu dobírky. 

Datum vytvoření - zvolte datum vytvoření dobírky.
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Vyřízeno - vepište datum vyřízení.

Variabilní symbol - vepište variabilní symbol.

Konstantní symbol  - z nabídky zvolte konstantní symbol. 

Odesláno - zaškrtnutím políčka je dobírka odeslána.

11.2 Přijatá pošta

Seznam obsahuje veškerou přijatou poštu. Seznam zobrazuje důležité informace jako je název odběratele, typ
pošty, datum přijetí a vyřízení, počet listů, počet příloh a další. Nad seznamem jsou zobrazeny volby pro rychlé
filtrování ze seznamu.

Můžete volit následující filtry:

Bylo dáno na vědomí - vyberte požadovanou osobu , u které chcete zobrazit seznam přijaté pošty.

Jen nevyřízené - zobrazí přijatou poštu, která není vyřízená.

Jen v období od do - vyberte období dat od do, pro které chcete zobrazit seznam. 
 
Další tři filtry můžete nastavit dle Vašich potřeb ve Společném nastavení - Pošta přijatá .
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Novou přijatou poštu vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Přijatá pošta

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. 

Datum přijetí - vepište datum přijetí pošty.

Středisko  - z nabídky vyberte středisko. 

Jednací číslo - povinná položka. Po vyplnění potřebných údajů a potvrzení program jednací číslo vyplní podle
číselné řady.

Odběratel  - z nabídky zvolte odběratele.

Přeposlat  -  tímto  tlačítkem,  zobrazíte  formulář  Odeslaná  pošta  (pošlete
přijatou poštu).

Jednatel  - z nabídky zvolte jednatele.

Typ - další možné rozlišení přijaté pošty. V seznamu můžete dle typu seřadit či vyhledat přijatou poštu.

Odeslaná pošta - do políčka se vyplní číslo odeslané pošty v případě, že stisknete tlačítko Přeposlat.

Popis - stručný popis přijaté pošty.

Typ pošty - v nabídce zvolte, o jaký typ pošty se jedná.

Datum vyřízení - vepište datum vyřízení.

Cena - vepište hodnotu přijaté pošty. 
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Údaje o rozdělení, které nastavíte ve Společném nastavení -  Pošta  přijatá  se  zobrazí zde  ve  formuláři. V
případě, že nenastavíte žádné údaje, potom se ve formuláři žádné rozdělení nezobrazí. 
Z  nabídky  vyberte,  jakému  rozdělení  přijatá  pošta  náleží.  Po  vybrání  rozdělení,  které  jste  nadefinovali  v
Rozdělení , můžete v seznamu přijaté pošty filtrovat.

Ve formuláři Podrobnosti vyplňte následující položky:

Jednací číslo odesílatele - vepište jednací číslo odesílatele.

Počet listů - vepište počet listů přijaté pošty.

Počet příloh - vepište počet příloh přijaté pošty.

Způsob vyřízení - zadejte způsob vyřízení přijaté pošty.

Číslo spisu - vepište číslo spisu. Řazení spisů je  nejen abecední,  ale  i číselné,  přičemž  tvar čísla  spisu je
libovolný a může obsahovat např. rok, číslo zákazníka apod.

Spisový znak - vepište číselný kód. Spisový znak určuje přehlednost druhu písemností. 

11.3 Odeslaná pošta

Seznam obsahuje odeslanou poštu. Zobrazuje  důležité  informace  jako je  název odběratele,  typ pošty,  cena,
jednací číslo a další. Nad seznamem jsou zobrazeny volby pro rychlé filtrování seznamu.

Můžete volit následující filtry:

Jen Jednatel  - vyberete požadovanou osobu, u které chcete zobrazit seznam pošty.

Jen v období  od do - zaškrtněte políčko a vyberte data od do.

Jen neodeslané - zobrazí poštu, která není odeslaná.

Novou odeslanou poštu vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový  záznam a v otevřeném formuláři Odeslaná

pošta  vyplníte  potřebné  údaje.  Záznamy  můžete  upravovat  tlačítkem   Editace  záznamu.  Formulář
Odeslané pošty se skládá z následujících záložek: Formulář záznamu , Podrobnosti .
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11.3.1 Formulář odeslané pošty - Formulář záznamu

Ve  formuláři vyplňujete  základní náležitosti odeslané  pošty jako je  odběratel,  datum  odeslání,  jednací  číslo
apod.

Středisko  - z nabídky zvolte středisko. 

Jednací číslo - povinný údaj. Jednací číslo program vyplní podle číselné řady po vyplnění potřebných údajů a
potvrzení.

Datum odeslání - zvolte datum odeslání pošty.

Datum založení - zvolte datum založení odeslané pošty.

Odesláno - při zaškrtnutí políčka je pošta odeslána.

Přijatá  pošta  -  program  vyplní  číslo  přijaté  pošty,  pokud  ve  formuláři  Přijatá  pošta  stisknete  tlačítko
Přeposlat.

Odběratel  - z nabídky zvolte odběratele. 

Adresa/PSČ, město - políčka se vyplní po zvolení odběratele automaticky, pokud je máte vyplněny v menu
Seznamy/Firmy .

Jednatel  - z nabídky zvolte jednatele.

Popis - zkráceně popište, čeho se odeslaná pošta týká.

Číslo dokladu - vepište číslo dokladu.
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Typ pošty - z nabídky zvolte, o jaký typ pošty se jedná.

Cena - vepište hodnotu odeslané pošty. 

Soubor - zvolte cestu k souboru, který připojíte přes tlačítko .

Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

Editovat  - pokud jste připojili soubor, můžete v něm přes  toto  tlačítko provádět
změny.

11.3.2 Formulář odeslané pošty - Podrobnosti

Ve formuláři Podrobnosti vyplňujete podrobnější informace k odesílané poště. Je to hmotnost zásilky, počet listů
a příloh, cena apod.

Počet listů - vepište počet listů odeslané pošty.

Číslo spisu - vepište číslo spisu. Řazení spisů je  nejen abecední,  ale  i číselné,  přičemž  tvar čísla  spisu je
libovolný a může obsahovat např. rok, číslo zákazníka apod.

Počet příloh - zadejte počet příloh odeslané pošty.

Spisový znak - vepište číselný kód. Spisový znak určuje přehlednost druhu písemností. 

Hmotnost - udejte hmotnost zásilky v Kg.

Záznam o vyřazení - vepište odkaz na doklad, dle kterého se vyřazení provedlo.
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Cena dobírky - zadejte cenu dobírky.

Udaná cena - vepište hodnotu odeslané pošty. 

Cena služby - vepište cenu za odeslání pošty.

Placeno v hotovosti - zadejte částku placenou v hotovosti.

11.4 Elektronická pošta

V seznamu je zobrazena elektronická pošta, kterou jste odeslali. Nad seznamem je zobrazena volba pro rychlé
filtrování ze seznamu.

Můžete zvolit následující filtry:

Všechny -  zobrazí seznam všech e-mailů.

Přiřazené -  zobrazí seznam přiřazených e-mailů.

Nepřiřazené -  zobrazí seznam nepřiřazených e-mailů.

Všechny - zobrazí seznam všech e-mailů.

Splněné - zobrazí seznam splněných e-mailů.

Nesplněné - zobrazí seznam nesplněných e-mailů.

Stáhnout e-mail - stiskem tlačítka stáhnete elektronickou poštu. 
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Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Odeslané elektronické pošty. 

Firma - jméno firmy, na kterou byl email odeslán.

Jednatel - osoba, která email vyřizuje.

Odesláno - pokud byl email odeslán, je políčko zaškrtnuté.

Potvrzení o  přečtení  -  pokud  chcete,  aby  vám  příjemce  zprávy  odeslal  potvrzení  o  přečtení  zprávy,
zaškrtněte políčko. 

Od - emailová adresa, ze které byl email odeslaný.

Priority - priorita emailu (Nejvyšší, Vysoká, Normální, Nízká, Nejnižší).

Komu - emailová adresa, na kterou byl odeslán email.

Kopie - emailová adresa, na kterou byl odeslána kopie emailu.

Skrytá kopie - emailová adresa, na kterou byl odeslána skrytá kopie emailu.

Předmět - stručný popis čeho se email týká. 

Číslo  objednávky  -  vepište  číslo  objednávky  nebo  výběr  proveďte  kliknutím  na  podtržený  nadpis  Číslo
objednávky - otevře se seznam pro Výběr přijaté objednávky, kde označte příslušnou objednávku a vyberte

tlačítkem . 
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Vyřízeno - pokud je objednávka vyřízena, je políčko zatržené.

Příznak zpracování - příznak pro zpracování.

Přiřadit  označené  přílohy  firmě  -  po  stisku  tlačítka  přiřadí  označené
přílohy firmě.

Přiřadit  označené  přílohy  k  objednávce  -  po  stisku  tlačítka  přiřadí
označené přílohy k objednávce.

Odeslat - po stisku tlačítka se email odešle.
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12 Výstupy

Aplikace nabízí širokou možnost  nejrůznějších výstupů -  sestav týkajících se  objednávek,  skladové  inventury,
statistiky, skladových dokladů, a vydaných faktur. Menu Výstupy obsahuje následující položky:

Manažer výstupních sestav

12.1 Manažer výstupních sestav

V  manažeru naleznete  tiskové  sestavy,  které  jsou rozděleny do kategorií (např. objednávky,  vydané  faktury
apod.)  a  ty  se  dále  člení  na  jednotlivé  sestavy.  Výsledky  systému  lze  tisknout  formou  předdefinovaných

výstupních sestav nebo definováním vlastních výstupních sestav v editoru sestav (tlačítko  Editace sestavy

).  Vytvoření  vlastních  sestav  předpokládá  znalosti  jazyka  SQL.  Výsledky  lze  také  exportovat  do  textového
souboru (využitím stávajícího exportu nebo definicí vlastního). 

Předdefinované tiskové sestavy jsou vytvořeny tak,  aby vyhovovaly co největšímu počtu firem. V  případě,  že
máte zájem o vytvoření nové sestavy dle vašich požadavků, kontaktujte firmu RON Software.

POZNÁ MKA : Nezapom eňte,  že  pokud  chcete  v y tisknout  či  zobrazit  v šechny  údaje  (v šechny  firm y ,  střediska),
m usíte  m ít v šechny  filtry  v y pnuté!!!

POZOR:  Při  restrukturalizaci  jsou  aktualizov ány  pouze  sy stém ov é  sestav y  (černý m  písm em ),  ne  sestav y
uživ atelské (červ ený m  písm em ).

LEVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

Ne vždy je  potřeba  zahrnout do výstupní sestavy záznamy o  všech  odběratelích/dodavatelích  nebo  ne  vždy
potřebujete vytisknout sestavu pro všechny střediska.  K tomu slouží na levé straně okna Manažera výstupních
sestav tzv. Panely. Všechny panely nemusí být u každé sestavy/kategorie zobrazeny. 
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Panel skrývá možnosti nastavení filtru. 

Panel zobrazuje možnosti nastavení zvoleného filtru.

ŘAZENÍ

Řazení - údaje zobrazované na vybrané sestavě můžete seřadit např. podle jména, příjmení, osobního čísla

apod. Kliknutím na tlačítko  Nastavení řazení aktuální kategorie nebo klávesami Ctrl + R otevřete formulář
pro provedení úprav. Více o aktuálním řazení v kapitole Ovládání programu - Editor řazení .

FILTR

Filtr - zvolenou sestavu můžete libovolně filtrovat. Nabídku tohoto seznamu můžete upravit. Filtry definujete,

popřípadě editujete kliknutím na tlačítko  Nastavení filtru aktuální kategorie nebo klávesami Ctrl + F. Více
o filtrech v kapitole Ovládání seznamu - Seznam filtrů .

OBDOBÍ

Období  -  ve  vybrané  sestavě  se  zobrazí údaje  aktuální pro zvolené  období (např. 1rok),  které  jste  si
nastavili.

Měsíc - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolený měsíc.

Rok - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolený rok.

Datum - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolené období, tj. vyplníte data Od Do.

STŘEDISKO

Jen středisko  - ze seznamu vyberte středisko, u kterého chcete zobrazit požadovaná data v sestavě.

DODAVATEL/ODBĚRATEL

Jen odběratel/dodavatel  -  ze  seznamu vyberete  firmu,  u které  chcete  zobrazit  požadovaná  data  v
sestavě.

ZBOŽÍ

Jen typ zboží  - ze seznamu vyberete zboží, pro které chcete zobrazit požadovaná data v sestavě.

Jen skupina  - ze seznamu vyberete skupinu, pro kterou chcete zobrazit požadovaná data v sestavě.

Dodavatel - ze seznamu vyberte firmu, pro kterou chcete zobrazit požadovaná data v sestavě.

37
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Rozlišení  1 až 5 - ze seznamu vyberete požadované rozlišení, pro které chcete zobrazit data v sestavě. 

12.1.1 Seznam všech sestav

V seznamu jsou uvedeny sestavy, které jsou zařazeny do kategorií. Okno je rozděleno do dvou částí. Pravá část
formuláře  obsahuje  seznam všech sestav,  ve  druhé  části je  možné  nastavit  filtr  nebo  řazení  pro  vybranou
sestavu.

PRAVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

ČÁST I

Zobrazit/Skrýt rozšiřující informace  -  u jednotlivých kategorií a  sestav se  zobrazí/skryje
rozšiřující informace. V zobrazené informaci může být uvedeno jméno přihlášeného uživatele,
datum a  čas  poslední  změny  sestavy/kategorie  a  atributy  sestavy  (S  -  systémová  sestava/
kategorie, M - sestava/kategorie vytvořená uživatelem, P - pokud má sestava/kategorie příznak
"veřejná",  Q,  F. U jednotlivých sestav můžou být  zobrazeny jejich kombinace,  například  SQ,
MFP apod.). Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" pomocí kontextového
menu (stiskem pravého tlačítka na označené sestavě). Ze  zobrazené  nabídky zvolte  Zapnout/
Vypnout příznak "veřejná".

Typ zobrazení -  stiskem tlačítka,  zobrazeného  vedle  popisu,  se  zobrazí  seznam,  ze  kterého  si  můžete
vybrat požadované zobrazení:

118
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Podle zvoleného výběru (Kategorie, Seznam nebo Oblíbené) se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií.

Kategorie  -  v  seznamu  se  zobrazí  seznam  kategorií,  do  kterých  jsou  zařazeny
sestavy. Sestavy uložené  v kategorii můžete  zobrazit  dvojklikem  na  kategorii.  Další
možností je  kliknout vedle  kategorie  na  tlačítko +,  které  se  stiskem  změní  na  -  a
zobrazí seznam sestav přiřazených kategorii. 

Seznam - v okně se zobrazí seznam sestav. Pokud chcete  vidět,  ke  které  kategorii

sestava náleží, stiskněte tlačítko . Stiskem se zobrazí další sloupce s informacemi
o sestavách včetně sloupce Kategorie. 

Oblíbené - v seznamu se zobrazí oblíbené sestavy, které máte přidány do seznamu.
Více o oblíbených v seznamu oblíbených sestav .

Oblíbené - pokud každý měsíc po uzávěrce tisknete stále stejné sestavy, můžete si do tohoto seznamu přidat
vaše oblíbené sestavy. Sestavu přidáte do oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka
na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte Přidat do  seznamu oblíbených sestav. Více o oblíbených
sestavách v následující kapitole Seznam oblíbených sestav . Stiskem tlačítka,  zobrazeného vedle  popisu,
se zobrazí seznam, ze kterého si můžete vybrat požadované zobrazení:

Podle zvoleného výběru se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií. 

<Všechny  sestavy>  -  v  seznamu  budou  zobrazeny  všechny  sestavy
vybraného typu zobrazení. 

Faktury  -  název jste  vytvořili  při  vkládání  nové  sestavy  mezi  oblíbené  v  poli
Seznam oblíbených sestav . V seznamu se zobrazí oblíbené sestavy, které jste
si přidali do seznamu. 

ČÁST II

Tato  část  formuláře  obsahuje  seznam  tematických  kategorií  ,  .  Každá  složka  (kategorie)  obsahuje

jednotlivé sestavy (  - sestava vytvořená v editoru sestav (FastReport),  - sloupcová sestava,  - exportní

sestava,  - OLAP Tabulky). Rozkliknutím se označená sestava zobrazí. Pokud použijete  filtry,  nezapomeňte,
že  sestava  bude  obsahovat  údaje,  které  splňují podmínky filtru. Jestliže  tedy sestava  nezobrazí  požadovaná
data, zkontrolujte nastavení filtrů. 

286
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Pokud v seznamu  nemáte  zobrazeny  oblíbené  sestavy,  můžete  pomocí  stisku  pravého  tlačítka  na  sestavě/
kategorii zobrazit následující menu:

- označená KATEGORIE:

Zapnout/Vypnout  příznak "veřejný"  -  po  výběru  se  zapne/vypne  příznak "veřejná".  Veřejné  kategorie
může vidět i uživatel,  který nemá právo na  sestavy v manažeru sestav. Veřejná  kategorie  bude  mít  u ikony

zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). 

- označená SESTAVA:

Přidat do seznamu oblíbených sestav  -  sestavu můžete  přemístit  do seznamu oblíbených sestav . Po
výběru se zobrazí formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav, ve kterém můžete zvolit požadovaný seznam,
do kterého sestavu přemístíte. Sestava zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili. 

Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné sestavy může
vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít  u ikony zobrazen

příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé, je potřeba,
aby byla veřejná i její kategorie. 

V horní části se nacházejí funkční ikony pro práci se sestavami:

Vytvořit  novou  sestavu/kategorii  (Alt+Ins)  -  otevře  se  formulář  Vytvoření  nové
sestavy/kategorie,  ve  kterém  vyplněním  potřebných  údajů  vytvoříte  novou  kategorii  nebo
sestavu. Zvolte, jestli bude vytvořena kategorie nebo sestava. 

1. Vytvořit novou kategorii:

Název - zadejte název (kategorie). 
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Tlačítkem   otevřete  následující  okno  Kategorie  sestav,  v  němž  zadáte  SQL  dotaz.  Přes  tlačítko

 otevřete  seznam  parametrů,  ze  kterého  můžete  použít  nabízené  parametry.  Po  vytvoření

potřebných změn potvrďte tlačítkem .

2. Vložit do kategorie (v případě, že vytváříte sestavu):

Program automaticky vyplní kategorii podle toho, kde v Seznamu všech sestav podle kategorií zrovna máte
umístěn kurzor.
 

Vyberte typ sestavy:

Sestava  v  editoru  sestav  -  je  nejsložitější  a  vytvořit  ji  může  jen  odborník.  Zadejte  Název

(sestavy)  a  potvrďte  tlačítkem  .  Otevře  se  FastReport,  ve  kterém  můžete  sestavu
vytvořit.

Sloupcová  sestava  -  tento  typ  sestavy  můžete  vytvořit  také  sami.  Nejprve  zadejte  Název

(sestavy)  a  potvrďte  tlačítkem  .  Otevře  se  formulář  Editace  sestavy,  kde  vyberete
údaje, které chcete v sestavě zobrazit. Ze sloupce Dostupná  pole přesuňte požadovaná pole pomocí

šipek , , ,  do sloupce Vybraná pole. Můžete si sami navrhnout vzhled titulků, sloupců,
stránky  (formát,  okraje,  číslování  a  datování  stránek),  titulku  sestavy  atd.  Více  o  sloupcových
sestavách se dozvíte v kapitole Ovládání - Tiskové sestavy .52
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Exportní  sestava  -  zadejte  Název  (sestavy)  a  potvrďte  tlačítkem  .  Otevře  se
formulář Editace sestavy, kde vyberete údaje, které chcete v sestavě zobrazit. Ze sloupce Dostupná

pole přesuňte požadovaná pole pomocí šipek , , ,  do sloupce Vybraná  pole. Vyberte
formát, do kterého se má sestava exportovat: Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Textový soubor.

Definovanou sestavu můžete ihned exportovat  do požadovaného formátu tlačítkem 

nebo  můžete  sestavu   a  podle  potřeby  exportovat  z  formuláře  Manažer  výstupních
sestav. Více o exportních sestavách v Ovládání programu - Seznam sestav pro export .

OLAP Tabulka  -  vytvoření  této  sestavy  je  jednoduší  než  v  případě  vytvoření  sestavy  v  editoru
sestav. Přesto Vám s jejím vytvořením může pomoci odborník. Zadejte Název  (sestavy) a potvrďte

tlačítkem . Otevře se OLAP Tabulka, ve které můžete, po vytvoření SQL dotazu, sestavu

vytvořit. SQL dotaz  vytvoříte,  po uzavření  OLAP  Tabulky,  pomocí  ikony   Vlastnosti  sestavy/

kategorie. K úpravě OLAP Tabulky se po vytvoření SQL dotazu dostanete pomocí ikony  Editace

sestavy/kategorie.

Vytvořit  novou  sestavu/kategorii  z  kopie  aktuální  sestavy/kategorie  -  ikonu
použijete při vytváření podobné  sestavy té,  která  již  existuje. Označte  sestavu,  z  níž  chcete
duplikát  vytvořit,  a  pak klikněte  na  tuto ikonu. V  otevřeném  okně  Vytvoření  nové  sestavy  z

kopie  sestavy vyplníte Název sestavy  a potvrdíte tlačítkem , čímž se  dostanete
do FastReportu, kde provedete úpravy sestavy.

Tlačítko použijete  i v  případech,  kdy chcete  vytvořit  obdobnou kategorii té,  kterou již  máte.
Označte kategorii, z níž chcete duplikát vytvořit,  a  pak klikněte  na  tuto ikonu. Tím se  otevře
formulář  Vytvoření  nové  kategorie  z  kopie  kategorie,  kde  vyplníte  pole  Název  sestavy  a

potvrdíte  . Následně  se  otevře  formulář  Kategorie  sestav,  v  němž  zadáte  SQL

dotaz.  Tlačítkem   otevřete  seznam  parametrů,  ze  kterého  můžete  použít

nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .

54
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Editace  sestavy/kategorie  -  v  případě,  že  chcete  změnit  sestavu  (jen  nesystémovou),
označte ji a kliknutím na editační ikonu se otevře jeden z formulářů: FastReport nebo Editace
sestavy, kde provedete potřebné změny.

Tlačítko použijete  i v  případech,  kdy chcete  změnit  kategorii.  Označte  danou  kategorii  (lze
pouze vámi vytvořenou), poté klikněte na tuto ikonu, čímž se otevře formulář Kategorie  sestav,

v  němž  změníte  SQL  dotaz.  Tlačítkem   otevřete  seznam  parametrů,  ze
kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem

.

Přejmenovat sestavu/kategorii -  pokud chcete  změnit  název sestavy (popř. kategorie  -
lze pouze u vámi vytvořené kategorie/sestavy), označte danou sestavu/kategorii a klikněte na
toto tlačítko. V okně Změna  názvu sestavy  (kategorie) uveďte nový Název sestavy (kategorie)
a potvrďte. 

Vlastnosti sestavy/kategorie - klikněte na  sestavu (popř. kategorii -  lze  pouze  na  vámi
vytvořenou  kategorii),  o  které  zjišťujete  podrobnosti,  a  pak  na  tuto  ikonu.  Ve  formuláři
V lastnosti  sestavy/kategorie  se  dozvíte,  kdo  je  vlastníkem,  kdy  byla  sestava/kategorie
vytvořena,  kdy  proběhly  poslední  změny,  můžete  si  přečíst  poznámky  k  sestavě/kategorii
(popř. je tam doplnit).

 

Viditelnost panelů - stiskem tlačítka můžete nastavit viditelnost některých
panelů, které se zobrazují v okně manažera výstupních sestav na levé straně.
Pokud se má použít viditelnost panelů z kategorie, nechte políčko zaškrtnuté. V
případě vlastního nastavení nesmí být pole zaškrtnuté. 

Překlad - stiskem tlačítka se otevře formulář Překlad sestavy, který se využívá
pro jazykové mutace do slovenštiny, angličtiny apod. Funkci můžete využít jen
u sestav, které jsou vytvořeny v editoru sestav.
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Nový  -  přidáte  sloupec pro nový překlad. Do formuláře  je  třeba  vyplnit
kód jazyka pro překlad. 

Přejmenovat  -  přejmenujete  aktuální  sloupec.  Do  formuláře  zadejte
nový kód jazyka pro překlad.

Zrušit - zrušíte aktuální sloupec s překladem.

Načíst - načtete řetězce ze souboru.

Uložit - uložíte přeložené řetězce do souboru.

Heslo -  pokud budete  chtít  sestavu,  která  je  zabezpečená  heslem,  Editovat
nebo vytvářet kopii z této sestavy, zobrazí se formulář pro zadání hesla.

Editovat  SQL dotaz  -  po  stisku  tlačítka  můžete  zadat  nebo  editovat  SQL

dotaz  sestavy.  Tlačítkem   otevřete  seznam  parametrů,  ze
kterého  můžete  použít  nabízené  parametry.  Po  vytvoření  potřebných  změn

potvrďte tlačítkem .

Zrušit sestavu/kategorii - zruší se vybraná sestava (kategorie - pouze nesystémová).

Načíst  sestavu/kategorii  ze  souboru  -  do  manažeru  sestav  je  možno  importovat
vytvořené sestavy v editoru sestav (sestavu například vytvoří naši programátoři a zašlou vám ji
emailem). Import sestav lze provést také stiskem kláves CTRL+L a výběrem souboru *.RMR.

Uložit  sestavu/kategorii do  souboru  -  libovolnou  sestavu  (kategorii  vámi  vytvořenou)
můžete uložit do adresáře v počítači a dále ji např. přenést do jiného počítače. 
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ČÁST III

Po označení některé  sestavy/kategorie  v  seznamu se  zobrazí ve  třetí části podrobnější informace  o vybrané
sestavě/kategorii. 

Sestava  -  pokud je  kurzor v  pravé  části okna  na  konkrétní sestavě  (ve  složce),  objeví se  název  označené
sestavy. 

Kategorie - pokud je kurzor v  pravé  části okna  na  konkrétní složce  nebo sestavě,  objeví se  v této  kolonce
název kategorie.

Atributy  - atributy sestavy/kategorie (S - systémová sestava/kategorie,  SP -  pokud má  systémová  sestava/
kategorie  příznak "veřejná",  M -  sestava/kategorie  vytvořená  uživatelem, MP -  pokud má  sestava/kategorie
vytvořená uživatelem příznak "veřejná"). Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" pomocí
kontextového menu (stiskem pravého tlačítka  na  označené  sestavě).  Ze  zobrazené  nabídky  zvolte  Zapnout/

Vypnout příznak "veřejná". Atributy se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií stisknutím tlačítka . 

Poslední změna - poslední provedená změna v sestavě/kategorii (5.2.2008 11:55:44). Datum a čas poslední

změny se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií po stisku tlačítka . 

Uživatel - u sestav/kategorií vytvořených uživatelem se v poli zobrazí jeho jméno, podle přihlašovacích údajů.
Uživatelské jméno bude zobrazeno i v seznamu sestav/kategorií u jeho vytvořené  sestavy/kategorie  po stisku

tlačítka .  

Uzamčeno heslem - pokud je uživatelem vytvořená sestava uzamčena, zobrazí se zde popis ANO. V opačném
případě zde bude zobrazen popis NE. Vkládat hesla je možné jen u sestav vytvořených uživatelem. 

Popis - pod podrobnějšími informacemi o sestavě/kategorii se zobrazí popis označené kategorie/sestavy. 

ČÁST IV

Náhled  -  slouží  k  zobrazení  vybrané  tiskové  sestavy.  V  horní  části  okna  tiskové
sestavy se nachází tlačítka pro další práci se sestavou, mimo jiné:

Tisknout - ikona pro otevření okna T isk, ve kterém lze definovat nastavení
tiskárny a rozvržení sestavy určené pro tisk.

Export  -   použitím tohoto  tlačítka  se  objeví  nabídka  pro  výběr  formátu
exportované tiskové sestavy. 

Odeslat  E-mailem -  slouží pro přenos  sestavy  emailem.  Musíte  vyplnit
všechny  požadovaná  pole,  a  to  komu  odesíláte,  kdo  odesílá,  hostitel
(případně i jméno a heslo uživatele s oprávněním).
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Tisk - spustíte samotný tisk vybrané sestavy. U většiny sestav se program v závislosti

na typu sestavy zeptá, co přesně chcete  vytisknout. V  případě,  že  máte  označenou
exportní sestavu (při vytváření nové  sestavy jste  zvolili  možnost  Exportní  sestava),
pak se místo tohoto tlačítka zobrazí tlačítko pro export.

Export - v případě, že budete mít označenou exportní sestavu, tak se tlačítko zobrazí
místo tlačítka pro tisk. Můžete exportovat sestavu, kterou máte uloženou v Seznamu
všech sestav.

 

Pokud máte zvolenou výstupní sestavu, případně nastaveny potřebné filtry, můžete tiskopis zpracovat tlačítkem

 nebo přímo tlačítkem .

Vytvoření vlastních sestav předpokládá znalosti jazyka SQL. Výsledky lze také exportovat do textového souboru
(využitím stávajícího exportu nebo definicí vlastního).

12.1.2 Seznam oblíbených sestav

Pokud každý měsíc  po uzávěrce  tisknete  stále  stejné  sestavy,  můžete  si do seznamu Oblíbené  přidat  vaše
oblíbené sestavy. Sestavu přidáte do seznamu oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka
na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte Přidat do seznamu oblíbených sestav. Po vybrání se zobrazí
formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav:

Seznam oblíbených sestav - pro vytvoření nového seznamu oblíbených sestav zadejte název. Pro vložení
oblíbené sestavy do existujícího seznamu oblíbených sestav vyberte název ze seznamu.

Název oblíbené sestavy - v poli je předvyplněný převzatý název sestavy ze seznamu. Pokud chcete název
změnit, přepište jej. 

Po potvrzení zadaných údajů stiskem tlačítka  se nově vytvořený seznam oblíbených sestav přidá
do seznamu Oblíbené. 
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Pokud máte v Typu zobrazení  vybráno tlačítko , můžete pomocí stisku pravého tlačítka na
sestavě/kategorii zobrazit následující menu:

- označená KATEGORIE:

Zrušit  seznam oblíbených sestav  -  po výběru se  zobrazí dotaz,  zda  si přejete  zrušit  seznam oblíbených
sestav. Po potvrzení dotazu bude seznam oblíbených sestav zrušen včetně všech oblíbených sestav. 

Přejmenovat  seznam  oblíbených  sestav  -  po  výběru  se  zobrazí  formulář  Změna  názvu  seznamu
oblíbených sestav, ve kterém změníte název kategorie.

Zapnout/Vypnout  příznak "veřejný"  -  po  výběru  se  zapne/vypne  příznak "veřejná".  Veřejné  kategorie
může vidět i uživatel,  který nemá právo na  sestavy v manažeru sestav. Veřejná  kategorie  bude  mít  u ikony

zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). 

- označená SESTAVA:

Přidat  do  seznamu oblíbených sestav  -  sestavu  můžete  přemístit  do  jiného  oblíbeného  seznamu.  Po
výběru se zobrazí formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav, ve kterém můžete zvolit požadovaný seznam,
do kterého sestavu přemístíte. Sestava zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili. 

Zrušit  sestavu  ze  seznamu  oblíbených  sestav  -  po  výběru  se  zobrazí  dotaz,  zda  si  přejete  zrušit
oblíbenou  sestavu  ze  seznamu  oblíbených.  Po  potvrzení  dotazu  bude  sestava  ze  seznamu  oblíbených
odstraněna. 

Přejmenovat oblíbenou sestavu - po výběru se zobrazí formulář Změna  názvu oblíbené  sestavy, ve kterém
změníte název oblíbené sestavy.

Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné sestavy může
vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít  u ikony zobrazen

příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé je potřeba,
aby byla veřejná i její kategorie. 

Každý  uživatel  může  mít  svůj  vlastní  seznam  oblíbených  sestav.  Přiřazení  do  seznamu  oblíbených  sestav
neznamená, že by se sestava "ztratila" ze seznamu všech sestav.

278
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13 Uživatelské funkce

Volba Uživatelské seznamy, nabízí možnost vytvoření vlastních seznamů s údaji dle vašich požadavků. Z něj  si
pak můžete vytvořit sestavy k tisku. Pro vznik seznamu je nutné znát SQL příkazy. S vytvořením je tedy nutné
oslovit správce ve vaší firmě.

V případě vytvoření nějakého seznamu se tento stane součásti nabídky menu Uživatelské funkce.

13.1 Nastavení uživatelských seznamů

V tomto formuláři budou změny pravděpodobně provádět správci vašeho systému. Nový seznam vytvoříte přes

tlačítko . 

Kód - zadejte kód.

Jen  k prohlížení (data  nelze  editovat)  -  zaškrtávací  položka.  V  případě  její  volby  je  nemožné  ve
vytvořeném seznamu provádět změnu a naopak. Existují však výjimky u některých tabulek,  u kterých nelze
provádět změnu ani při nezaškrtnutí kolonky. 

Kontrolovat databázová práva podle uživatele - po zaškrtnutí pole kontroluje databázová práva podle
uživatele.

Nadpis - doplňte název seznamu.

SQL - zadejte SQL příkaz. 
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Parametry - kliknutím na tlačítko  Nový  budete zadávat kód nového parametru. Po potvrzení zadaného
kódu se objeví formulář Nastavení parametru seznamu,  kde  zadáte  typ parametru (Datum, Text,  Celé
číslo, Zaškrtávátko, Nový řádek, Oddělovač), nadpis parametru, šířku a SQL pro výběr a  potvrďte. Tím jste
zadali nový parametr. Pro laiky v oblasti SQL dotazů: parametr je jakási podmínka, která je  v  kolonce  SQL
napsána za dvojtečkou. Zde se tyto parametry zobrazují.

Parametry aplikace - do této kolonky nelze zapisovat.

Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.

Nový  z  kopie  -  nový  záznam  vytvoříte  také  tak,  že  zkopírujete  stávající
záznam a jen přepíšete požadované údaje. Zjednodušíte si tak práci,  protože
nemusíte vypisovat všechna nastavení formuláře.

Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.

Načíst - načtete soubor obsahující nějaký seznam.

Uložit - po načtení kliknete na tlačítko uložit.

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář. 
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Pokud  chcete  uživatelský  seznam  poslaný  našimi  odborníky  přidat  do  menu  Uživatelské  funkce,  proveďte
následující kroky:

- soubor uložte do PC,

- otevřete si program,

- jděte do menu Uživatelské funkce/Nastavení uživatelských seznamů ,

- ve formuláři stiskněte tlačítko  Načíst,

- načtěte uložený soubor, který vám byl zaslán,

- formulář potvrďte tlačítkem ,

- poté se v menu Uživatelské funkce zobrazí vámi přidaný uživatelský seznam,

- po stisku položky se uživatelský seznam spustí.

13.2 Nastavení uživatelských skriptů

V tomto formuláři budou provádět změny pravděpodobně správci systému. 

Kategorie - kategorii skriptů.

Skript - popis skriptu.

Titulek - titulek skriptu. Tento titulek můžete přepsat. 

Nový - přes toto tlačítko vytvoříte nový záznam.

Oddělovač

289
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Zrušit - tlačítkem smažete dané nastavení, vytvořený seznam.

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář bez provedených změn. 

Přes  tlačítko   otevřete  formulář  Výběr  skriptu,  kde  vyberete  požadovaný  skript.  Po  potvrzení

tlačítkem  se vybraný skript vyplní do výše jmenovaných políček.

POZOR:  Při  restrukturalizaci  jsou  aktualizov ány  pouze  sy stém ov é  skripty  (černý m  písm em ),  ne  skripty
uživ atelské (červ ený m  písm em ). Toto barev né rozlišení zjistíte  v  m enu "Vý stupy /Manažer skriptů".

Pokud chcete  skript  poslaný našimi odborníky přidat  do  menu  Uživatelské  funkce,  uložte  soubor  do  vašeho
počítače. Načtení do programu provedete  v Manažeru skriptů po stisku tlačítek  Ctrl+Alt+S.  V  tomto  okně
proveďte  načtení  skriptu  ze  souboru  (Ctrl+L)  a  nastavte  zde  požadované  parametry  skriptu.  Přidání
uživatelského skriptu do menu Uživatelských funkcí provedete následovně:

- v programu v menu Uživatelské funkce zvolte volbu Nastavení uživatelských skriptů ,

- v zobrazeném formuláři stiskněte tlačítko  Nový uživatelský skript,

- v okně Výběr skriptu vyberte ve složce načtený skript a potvrďte dvakrát tlačítkem ,

- poté se v menu Uživatelské funkce zobrazí vámi přidaný skript,

- po stisku položky se skript spustí.

291
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14 Okno

Položky  tohoto  menu  jsou  určeny  pro  práci  s  okny.  Jednotlivými  volbami  z  menu  docílíte  přehlednějšího
zobrazení, což vám může usnadnit práci v oknech. Když nejsou v programu žádná okna  otevřená,  je  seznam
položek neaktivní. 

Jakmile však otevřete jakékoli okno v programu, tak se  toto  menu aktivuje  a  vytvoří pod poslední standardní
položkou menu Uzavřít vše další seznam právě otevřených oken. Okno, se kterým právě pracujete, je označeno

 .

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.

14.1 Kaskáda

Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, pak existuje několik možností, jak okna zobrazit. Formuláře
můžete uspořádat kaskádně. U jednotlivých oken lze vidět nadpisy tabulek. Kliknutím na kterékoli z nich přesune
okno do popředí a formulář je tedy vidět celý. Pro takovou úpravu oken stačí kliknout na položku Kaskáda.

14.2 Dlaždice vodorovně

Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, můžete je uspořádat do vodorovných dlaždic. Kliknutím na
kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí
kliknout na položku Dlaždice vodorovně.

14.3 Dlaždice svisle

Další možností je uspořádat okna ve svislých dlaždicích. Kliknutím na kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete
s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí kliknout na položku Dlaždice svisle.

14.4 Maximalizovat vše

Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud jste již použili volbu Minimalizovat vše, a chcete s okny opět pracovat,
použijte volbu Maximalizovat vše. Tím se všechna původně otevřená okna opět objeví na obrazovce.
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14.5 Minimalizovat vše

Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud chcete všechna okna,  se  kterými aktuálně  pracujete,  minimalizovat
(ať už z jakéhokoli důvodu), klikněte na tuto volbu. Všechna okna se "srolují" na spodní okraj  základní plochy
programu.

14.6 Uzavřít vše

Poslední možnost v tomto menu je  Uzavřít  vše. Tato funkce  má  stejný důsledek,  jako když  zavřete  všechna
okna postupně. Výhodou je, že všechna okna, s nimiž pracujete,  zavřete  jedním příkazem. Po uzavření oken
zůstane program spuštěn.
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15 Nápověda

Cílem nápovědy v aplikaci je usnadnění práce s programem. Položku Nápověda naleznete na horní liště úplně
vpravo.

15.1 Obsah nápovědy

Tato  volba  otevře  soubor  nápovědy  na  stránce  obsahu.  V  něm  si  můžete  vybrat  požadovanou  kapitolu  a
přepnout se na odpovídající stránku. 

15.2 Kontextová nápověda

Zobrazuje nápovědu vzhledem k místu, kde se nachází program. To znamená, že stisknete-li klávesu F1 (nebo
tlačítko nápověda), zobrazí se na aktuálním formuláři odpovídající stránka v nápovědě. Na zprovoznění funkce
se stále pracuje.

15.3 Helpdesk

Formulář můžete využít v případech, kdy budete potřebovat vložit nový dotaz nebo odeslat vzorek databáze na
Helpdesk. 

Adresa - zadejte internetovou adresu serveru - http://helpdesk.ron.cz.

http://helpdesk.ron.cz
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Přihlašovací jméno - zadejte přihlašovací jméno, které používáte pro přihlášení na  helpdesk. Přihlašovací
jméno najdete na aktivační kartě programu.

Heslo  -  zadejte  heslo,  které  používáte  pro  přihlášení  na  helpdesk.  Heslo  najdete  na  aktivační  kartě
programu.

Test  -  po  stisku  tlačítka  proběhne  ověřování  přihlašovacích  údajů.  Po  ověření
přihlašovacích údajů program zobrazí informaci, například: "Přihlášení na Helpdesk
bylo úspěšné".

Nastavit  výchozí  -  nastaví  výchozí  adresu  a  heslo.  Přihlašovací  jméno  musíte
nastavit sami. Správné přihlašovací údaje najdete na aktivační kartě programu.

Moje dotazy - po stisku odkazu budete přihlášeni na helpdesk, kde se zobrazí seznam s vašimi dotazy.

Vložit  nový  dotaz  -  stiskem odkazu se  přihlásíte  na  helpdesk  a  načte  se  formulář  pro  vložení  nového
dotazu.

Odeslat vzorek databáze - po stisku odkazu se otevře formulář pro odeslání dotazu. Vyplňte  Předmět a

Text  dotazu a  stiskněte  tlačítko .  Následně  se  zobrazí  formulář  pro  Export

vzorku  databáze.  Zde  vyberte,  která  data  chcete  odeslat  ve  vzorku  a  potvrďte  tlačítkem  .
Potvrzením odešlete dotaz se vzorkem na Helpdesk.

Dotazník spokojenosti - odkaz provede přihlášení na helpdesk, kde můžete vyplnit zobrazený dotazník. 

Nastavení osobních údajů - stiskem odkazu se přihlásíte na helpdesk a načte se  formulář  pro nastavení
osobních údajů. 

Zavřít - uzavřete formulář.
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15.4 Co je v programu nového?

Volba  je  přístupná  v  případě,  že  existuje  soubor  obsahující  informace  o  nových  vlastnostech  a  funkcích
programu. Zvolením této volby zobrazíte text souboru pomocí programu Poznámkový blok nebo WordPad.

15.5 O aplikaci

Zobrazí formulář Informace o aplikaci s informacemi o verzi programu, jeho konfiguraci,  vlastníkovi licence  a
adresy výrobce programu a vašeho prodejce.



SKLAD

16

Terminály BHT

www.ron.cz



301

16 Terminály BHT

Pohyb v menu terminálu je možné provádět pomocí šipek, které jsou přiřazeny číslicím F5↑ ; F6↓ ; F7← ; F8→
nebo také pomocí číselných kombinací, uvedených vždy před každou položkou v menu. Pro potvrzení vybrané
položky slouží klávesa ENT. Pokud však chcete vybranou volbu zrušit, je nutné použít klávesu C.

Displej  BHT  terminálu  je  možné  podsvítit  stiskem  klávesových  zkratek  SF+M1.  Pokud  s  terminálem  chvíli
nepracujete, podsvícení displeje zhasne. Displej se znovu podsvítí se začátkem práce s terminálem. Podsvícení
displeje vypnete opětovným stisknutím klávesových zkratek SF+M1 nebo vypnutím terminálu tlačítkem PW.

Terminál zapnete tlačítkem PW. Po zapnutí se  zobrazí hlavní menu terminálu BHT. Schéma menu terminálu
BHT: 

1. VÝDEJ  

2. PŘÍJEM   

3. NAČTI DATA  

4. ODEŠLI DATA  

5. NASTAVENÍ  

16.1 Načítání dat do terminálu

V prvním kroku je potřeba načíst data (zboží, firmy) z programu Sklad do BHT terminálu. Terminál je potřeba
mít připojen k počítači.

1) zápis dat do terminálu provedete v programu Sklad v menu Sklad/Načtení dat do terminálu , 
ve formuláři vyberte údaje, které chcete nahrát do terminálu.

2) terminál připojte kabelem k PC a zapněte tlačítkem PW, 
vyberte šipkou 3. NACTI DATA,
potvrďte tlačítkem ENT - na displeji terminálu se zobrazí informace NACITANI ZBOZI.TXT.

3) v programu sklad stiskněte tlačítko .

Vybraná data se nahrají z programu Sklad do terminálu. Po provedeném zapsání dat  se  v terminálu zobrazí
informace o počtu odeslaných záznamů zboží a firem. V programu Sklad se zobrazí informace, zda přenos dat
do terminálu proběhl v pořádku. Po načtení zboží a firem můžete vydávat a přijímat zboží  přes terminál.

302

302

301

305

305

233

302



302© 2013 RON Software, spol. s r.o.

16.2 Výdej/Příjem zboží

Terminál při výdeji/příjmu zboží nemusí být připojen k počítači. Pokud vydáváte/přijímáte  zboží ze/do skladu,
vyberte v menu terminálu 1. VYDEJ / 2. PRIJEM a potvrďte tlačítkem ENT. 

Pokud je v terminálu nahráno dvě více firem, potom v prvním kroku je potřeba ze seznamu vybrat firmu,  pro
kterou se Výdej/Příjem bude provádět. Displej terminálu zobrazí následující:

Vyberte odberatele/dodavatele
Sport, spol. s r. o.
Kancelare, a. s.

Vybranou firmu potvrďte tlačítkem ENT. Pokud jste při zapsání dat do terminálu  ve  formuláři zaškrtli pole
pro zadávání rozlišení dokladů a zadali jste vlastní název rozlišení (Číslo zakázky a  Číslo  balíku),  potom máte
možnost k těmto názvům zadat potřebné údaje. Číslice  zadáváte  normálně  z  klávesnice  terminálu,  pro psaní
písmen je  potřeba  mít  stisknuté  tlačítko  SF,  mazání  jedné  zadané  hodnoty  provedete  tlačítkem  BS  a  přes
tlačítko C smažete celý zadaný řádek. Displej terminálu zobrazí následující:

Cislo zakazky

- zapište požadované a potvrďte ENT.

Cislo baliku

- zapište požadované a potvrďte ENT. Poté se na displeji terminálu zobrazí následující:

VYDEJ/PRIJEM      0 
KOD:

F1 Napoveda
F2 Konec
F5 Vyber ze seznamu

Nyní můžete  načítat  čárové  kódy vydávaného zboží. Stiskněte  tlačítko z  boku terminálu a  přiložte  terminál k
čárovému kódu zboží. Po načtení kódu se zobrazí na displeji informace o načtené položce zboží:

VYDEJ/PRIJEM       0 
10000073
Židle kancelarska vin
Mnozstvi:  1

F1 Napoveda
F2 Konec
F8 Zrušit
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Pokud máte na výdej/příjem jen 1ks zboží pokračujte načítáním dalších kódů (stiskněte tlačítko z boku terminálu
a načtěte čárový kód zboží). Pokud máte na výdej/příjem více jak 1ks  zboží,  zadejte  jeho počet  z  klávesnice
terminálu a na displeji se zobrazí například následující:

VYDEJ/PRIJEM       0 
10000073
Židle kancelarska vin
Mnozstvi:  1
3_
F1 Napoveda
F2 Konec
F8 Zrušit

Po zadávání množství je potřeba potvrdit tlačítkem ENT a poté můžete načítat další kódy zboží do terminálu (viz
postup výše). Po potvrzení se na displeji zobrazí následující:

VYDEJ/PRIJEM       1 
KOD:

F1 Napoveda
F2 Konec
F5 Vyber ze seznamu

Dále pokračujte v načítání dalších kódů zboží (viz postup výše). Pokud již máte všechny položky zboží načteny v
terminálu a chcete ukončit výdej/příjem stiskněte tlačítko F2 Konec. Pro zapsání dokladu vyberte položku Zapsat
doklad a potvrďte ENT. Následně se terminál přepne do základní nabídky .

Během snímání položek zboží máte možnost zobrazit nápovědu F1, vybrat zboží ze seznamu F5, zrušit položku
zboží F8 nebo ukončit snímání kódů F2.

Pokud je na displeji zobrazena informace o načtené položce zboží, potom po stisku:

F1 Nápověda se zobrazí menu:

F1 Napoveda - po stisku se přepnete zpátky do menu snímání položek zboží.

F2 Konec - po stisku se přepnete zpátky do menu snímání položek zboží.

F8 Zrušit  aktualni -  zruší aktuálně  načtenou položku  zboží  a  přepne  se  zpátky  do  menu  snímání
položek zboží.

F2 Konec - tlačítko je nefunkční. Pro ukončení snímání je potřeba stisknout nejprve tlačítko ENT.

F8 Zrušit - zruší aktuálně načtenou položku zboží.
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Pokud na displeji terminálu není zobrazena informace o načtené položce zboží, potom po stisku:

F1 Nápověda se zobrazí menu:

F1 Napoveda - po stisku se přepnete zpátky do menu snímání položek zboží.

F3 Prohlidnout  - zobrazí se seznam všech načtených položek zboží. Mezi jednotlivými položkami se
pohybujete  šipkami. Jakmile  se  dostanete  na  první  nebo  poslední  záznam,  jste  na  tuto  skutečnost
upozorněni zobrazenou informací: PRVNI ZAZNAM! nebo POSLEDNI ZAZNAM! Informaci zrušíte stiskem
šipky nebo tlačítkem ENT. Označenou položku zboží máte možnost smazat stiskem tlačítka F8 Smazat.
Po stisku tlačítka se zobrazí informace, zda opravdu chcete smazat vybraný řádek. Pokud ano, vyberte
jej a potvrďte ENT. Záznam je poté smazán.

F5 Vyber ze  seznamu -  po stisku se  zobrazí seznam všech položek zboží nahraných v terminálu.
Šipkami vyberte a potvrďte ENT. 

F2 Konec - po stisku se přepnete zpátky do menu snímání položek zboží.

F5 Vyber ze seznamu -  po stisku se  zobrazí seznam všech položek zboží nahraných v terminálu. Šipkami
vyberte a potvrďte ENT. Seznam opustíte tlačítkem C.

F2 Konec se zobrazí menu:

1. Zapsat doklad - doklad se zapíše a zobrazí se základní menu terminálu .

2. Pokracovat - vrátíte se zpátky do menu načítání položek zboží.

3. Zrusit doklad - zobrazí se informace zda si opravdu přejete zrušit rozpracovaný doklad. Pokud ano,
vyberte jej  a potvrďte ENT. Záznam je poté smazán a  zobrazí se  informace  o tom, že  rozpracovaný
doklad byl smazán. Informaci potvrďte tlačítkem ENT, následně se terminál přepne do základního menu

.

Pokud načtený kód zboží není nahraný v terminálu,  potom se  zobrazí na  displeji terminálu informace  "ZBOZI
NENALEZENO!", informaci potvrďte tlačítkem ENT a pokračujte ve snímání dalších položek zboží. Že načtený kód
zboží  není  nahraný  v  terminálu,  poznáte  i  podle  zvukového  signálu  -  3x  krátce  zapípá.  Možná  příčina
nenalezeného zboží může být:
- ve špatně zadaném kódu v programu Sklad (Seznamy/Zboží ), 
- položka zboží není vytvořena v programu Sklad (Seznamy/Zboží ),
- položka zboží je označena jako neaktivní. Ve formuláři zboží je zatrženo pole Neaktivní,
- položka zboží se nenahrála do terminálu. 

Po zadání potřebných příjmů/výdejů je  potřeba  zapsané  doklady v terminálu načíst  do  programu  Sklad,  viz
kapitola Načítání dat do programu . 
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16.3 Načítání dat do programu

Po výdeji, či příjmu zboží je potřeba data uložená v terminálu načíst do programu Sklad. Terminál je potřeba
mít připojen k počítači.

1) načtení dat z terminálu do programu Sklad provedete v menu Sklad/Načtení dat z terminálu , 
ve formuláři zadejte údaje potřebné pro načtení dat do programu.

2) terminál připojte kabelem k PC a zapněte tlačítkem PW, 
vyberte šipkou 4. ODEŠLI DATA,
potvrďte tlačítkem ENT - na displeji terminálu se zobrazí informace VYSILANI DOKLAD.TXT.

3) v programu sklad stiskněte tlačítko .

Vybraná data se načtou z  terminálu do programu Sklad. Po provedeném načtení dat  se  v terminálu zobrazí
informace,  zda  odeslání dat  proběhlo v pořádku a  zda  se  mají  zaslaná  data  vymazat.  Vyberte  potřebné  a
stiskněte ENT. Terminál poté přejde do základního nastavení . V programu Sklad se zobrazí seznam dokladů

 načtených z terminálu.

16.4 Nastavení BHT terminálu

V menu se provede nastavení rychlosti a portu. Máte zde možnost vymazat data nebo načíst kód do programu
Sklad.

1. RYCHLOST - po výběru máte možnost nastavit přenosovou rychlost v bitech za sekundu. Zvolená hodnota v
terminálu musí být shodná s hodnotou zadanou v nastavení aplikace . Na výběr máte:

1.   9600
2.  19200
3.  38400
4.  57600
5. 115200

Po potvrzení volby se zobrazí informace o nastavené rychlosti, kterou potvrďte tlačítkem ENT. Terminál přejde
do menu pro nastavení dalších parametrů.

2. PORT - po výběru zvolte komunikační port, kterým se budete připojovat k PC. Na výběr máte:
1. Optika - vyberte v případě použití kolébky.
2. Konektor - zvolte pro připojení terminálu k PC kabelem.

Po potvrzení volby se zobrazí informace o nastaveném portu, který potvrďte tlačítkem ENT. Terminál přejde do
menu pro nastavení dalších parametrů.
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3. TEST SPOJENÍ -  zde  máte  možnost  vyzkoušet  komunikaci terminálu s  programem Sklad. V  programu  si
otevřete  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení/BHT  -  nastavení  terminálu .  Na  terminálu

potvrďte výběr ENT a v programu stiskněte tlačítko . Po testu komunikace se zobrazí na
terminálu informace  o  proběhlém  testu  spojení,  kterou  potvrďte  tlačítkem  ENT.  Terminál  přejde  do  menu
nastavení  dalších  parametrů.  V  programu  Sklad  se  zobrazí  informační  okno  s  údaji  z  terminálu  a  rovněž

informace o proběhlém testu spojení, kterou potvrďte tlačítkem . 

4. NAČÍST KÓD DO PC - pokud zadáváte do programu nové zboží nebo zadáváte nové kódy pro zboží,  máte
možnost  tyto  kódy  načíst  pomocí  terminálu.  V  programu  otevřete  Formulář  zboží  (Seznamy/Zboží).  Na

terminálu potvrďte výběr ENT a v programu stiskněte tlačítko  (zobrazeno u kódu zboží). Kód se  načte  do
pole kódu. Pokud chcete snímání čárových kódů ukončit, stiskněte na terminálu tlačítko ENT a terminál přejde
do menu pro nastavení dalších parametrů.

5. VYMAZAT VŠE - po stisku potvrzení se  zobrazí informace,  zda  opravdu chcete  smazat  všechny data. Po
potvrzení se zobrazí upozornění, že budou smazána všechna data (seznam zboží, doklady, apod.). Potvrzením
vymažete všechna data. Pokud data nechcete smazat, stiskněte tlačítko C. Data poté nebudou vymazána a na
displeji terminálu se zobrazí předešlý dotaz, tj. informace zda opravdu chcete  smazat  všechna  data. Vyberte
požadované a potvrďte. Terminál se vrátí do menu pro nastavení dalších parametrů.

6. ZPĚT - vrátíte se zpět do hlavního menu  terminálu.
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17 Modul POKLADNA

Kapitola obsahuje postupy pro běžně prováděné činnosti na pokladně.

17.1 Nastavení nutná pro správnou funkci modulu Pokladna

Program Sklad máte již nastaven. Postup nastavení programu Sklad můžete nalézt v kapitole Princip práce se
systémem Sklad/Postup práce v bodech . Dále máte vytvořeny Typy zboží  a  Zboží .  V  kapitole  jsou
uvedeny údaje, které je potřeba mít vyplněné před spuštěním modulu Pokladna. 

- v menu Systém/Nastavení aplikace - Lokální nastavení - Pokladna  je potřeba vybrat Pokladní místo,
které bude použito na tomto počítači.

- v menu Seznamy/Jednatelé - Formulář jednatele - Formulář záznamu  je potřeba nastavit:

Přihlašovací jméno - pro automatické vyplnění jednatele  při vytváření dokladů zadejte  jméno,  kterým se
uživatel přihlašuje  do  programu.  Přihlašovací  jména  najdete  v  menu  Systém/Správa  databáze/Nastavení
zabezpečení .  Pokud  není  toto  jméno  vyplněno,  potom  program  nerozpozná  přihlášeného  jednatele  a
nepovolí vstup do modulu Pokladna .

- v menu Seznamy/Pokladní místa - Formulář pokladního místa - Základní nastavení  je potřeba vybrat:

Výchozí měna - faktury, které mají jinou měnu než je vybraná, bude možno přepočítat podle kurzu.

Středisko - zvolte středisko, ke kterému se pokladní místo vztahuje.

Implicitní odběratel - na výdajovém dokladu se automaticky použije nastavený odběratel. 

Implicitní cenová hladina - nastavená implicitní cenová hladina se přiřadí každé nově zadané firmě. 

Implicitní firemní účet  - nastavený implicitní firemní účet  se  přiřadí každé  nově  zadané  firmě. V  modulu
Pokladna se tento účet použije, pokud nemá zákazník zadán firemní účet. Pokud není vybrán Implicitní firemní
účet, není možné vytvářet účtenky.

- v menu Seznamy/Pokladní místa - Formulář pokladního místa - Pokladna  je potřeba vybrat:

Implicitní způsob platby - při platbě se automaticky použije nastavený způsob platby (např. hotově). 

Pokladna  (hotovostní účet) - zvolte pokladnu, kterou budete používat pro zápis pohybů.  
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17.2 Postup prodeje zboží v pokladně

V  kapitole  vám  přiblížíme  postup  práce  při  prodeji  zboží  v  pokladně.  Pokladnu  spustíte  tlačítkem  F11  na
klávesnici nebo v menu Sklad/Pokladna.

1) ZADÁNÍ ZBOŽÍ NA ROZPRACOVANÝ DOKLAD:

Zadat zboží na rozpracovaný doklad je možné několika způsoby:

A) Pomocí předdefinovaných tlačítek v pokladně:

1A) v pravé části obrazovky stiskněte tlačítko kategorie, například Ovoce  (viz. 1A v obr.
pokladny). Tlačítko kategorie obsahuje tlačítka zboží, která jsou do kategorie  přiřazena  podle
zvoleného nastavení. Kategorie Ovoce bude  obsahovat  tlačítka  zboží jako je  Jablko,  Broskev,
Mandarinka  apod.  Tlačítka  zboží  se  zobrazí  ve  střední  části  obrazovky.  Že  máte  tlačítko
kategorie vybráno, poznáte jeho zešedivěním. 

2A) ve střední části obrazovky stiskněte tlačítko zboží, které chcete zapsat na rozpracovaný doklad,

například Jablko  (viz. 2A v obr. pokladny). Následně pokračujte bodem 3).
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B) Výběrem zboží ze seznamu:

1B) pro  výběr  zboží  ze  seznamu  stiskněte  tlačítko  v  pravé  části  obrazovky

 (viz. 1B v obr. pokladny). Následně se vám zobrazí seznam zboží pro
výběr. 

V seznamu vyberte požadovanou položku zboží a stiskněte  tlačítko . Následně  pokračujte  bodem
3).

C) Ručním zadáním čárových kódů:

1C) v  horní  části  obrazovky  zadejte  číselný  kód  zboží  (viz.  1C  v  obr.  pokladny).  Zadání  kódu
provedete stiskem numerického tlačítka v pravé části obrazovky nebo z klávesnice. 

2C) pokud  jste  zadali  špatné  číslo  v  kódu,  použijte  pro  jeho  vymazání  tlačítko  Backspace

 (viz. 2C v obr. pokladny).

Po zapsání celého číselného kódu stiskněte v pravé dolní části obrazovky tlačítko  (viz. 6 v
obr. pokladny). Následně pokračujte bodem 3).

D) Scannerem čárových kódů:

1D) pokud je k pokladně připojen scanner čárových kódů, můžete jej  načíst. Scannerem sejměte
čárový kód výrobku. V  horní  části  obrazovky  se  zobrazí  načtený  kód  zboží  (viz.  1C  v  obr.
pokladny). Následně pokračujte bodem 3).

3) v horní části obrazovky se zobrazí popis, kód a cena zboží (viz. 3 v obr. pokladny). 
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4) ZADÁNÍ MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ:

Množství zboží je možné zadat těmito způsoby:

A) Pomocí numerických tlačítek v pokladně nebo z klávesnice:

4A) následně  zadejte  množství zboží,  které  zákazník nakupuje. Množství zboží  se  zadá  v  pravé
horní části obrazovky stiskem numerického tlačítka v pravé části obrazovky nebo z klávesnice
(viz. 4A v obr. pokladny). Dále pokračujte bodem 5).

B) Pomocí váhy:

4B) pokud je k programu sklad připojena váha, můžete  potřebné  zboží vážit. Zboží se  položí na

váhu a  obsluha  pokladny stiskne  tlačítko  (viz.  4B v  obr.  pokladny).
Zvážené množství se zapíše do pokladny do pole Množství. Dále pokračujte bodem 5).

5) pokud jste vybrali špatnou položku zboží, která ještě není zapsána na rozpracovaném dokladu, můžete

ji smazat tlačítkem  (viz. 5 v obr. pokladny). 

6) položku  zboží  zapíšete  na  rozpracovaný  doklad  tlačítkem  v  pravé  dolní  části  obrazovky

 (viz. 6 v obr. pokladny).

7) po zapsání se zboží zobrazí v levé části obrazovky na rozpracovaném dokladu (viz. 7 v obr. pokladny).
V  nastavení aplikace  máte  možnost  nastavit  velikost  fontu (menu Systém/Nastavení  aplikace/Lokální
nastavení/Pokladna ).

8) pod seznamem se zobrazí celková částka všech zapsaných položek zboží (viz. 8 v obr. pokladny).

Postup opakujte pro všechny položky zboží, které si zákazník kupuje.

9) pokud je položka zapsána na rozpracovaném dokladu a je potřeba provést změnu z důvodu špatného

zadání zboží či jeho množství, stiskněte tlačítko v pravé části obrazovky  (viz. 9
v  obr.  pokladny).  Postup  provedení  změny  najdete  v  následující  kapitole  Provedení  změny  na
rozpracovaném dokladu .

10) pokud jste zadali všechny položky zboží, které si zákazník kupuje,  stiskněte  tlačítko v pravém dolním

rohu  (viz. 10 v obr. pokladny). Zobrazí se vám formulář pro platbu, kde budete
postupovat dle bodu 11) Platba.
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11) PLATBA:

Tlačítka, která jsou v horní části formuláře  zbarvena  do šeda,  jsou vybrána  (aktivní). Tlačítka   a

 se aktivují podle zvolené platby. Pokud je platba provedena v hotovosti nebo kartou, potom je na
odebrané zboží vystavena  účtenka. V  případě,  že  je  zvolena  platba  převodem, potom je  na  odebrané  zboží
vystavena  faktura.  Tlačítko  pro  převod  zboží  se  zobrazí,  pouze  pokud  je  ve  Formuláři  pokladního  místa  -
Pokladna  zaškrtnuté políčko Povolit platbu převodem.

A) Hotově:

11A) ve  formuláři je  zobrazena  částka,  která  má  být  uhrazena  zákazníkem.  Do  pole  Hotovost
vepište přijatou částku a stiskněte Enter na klávesnici. Potom se vám zobrazí částka, kterou je
třeba zákazníkovi Vrátit. Následně pokračujte bodem 12).

151
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B) Kartou:

11B) ve  formuláři je  zobrazena  částka,  která  má  být  uhrazena  zákazníkem. Při platbě  kartou  je

třeba  v  pravé  části  formuláře  stisknout  tlačítko   pro  načtení  karty.  Po

zobrazení  okna   přiložte  kartu  ke  čtečce  karet.  Po  načtení  karty  se  ve
formuláři pro platbu zobrazí jméno zákazníka  a  údaje  o  platbě  kartou. Zobrazená  částka  (v
červeném rámečku) závisí na nastavení limitů v cenové kategorii strávníka (program Jídelna -
Seznamy - Cenové kategorie). Ve vlastnostech cenové kategorie je na záložce  Platba  kartou
nastaven  denní  nebo  měsíční  limit  a  dále  volba,  co  se  má  do  limitu  započítat.  Pokud  je
nastaven měsíční limit, zobrazují se měsíční součty položek započítávaných do limitu, pokud je
nastaven denní, zobrazuje se denní součet zvolených položek.

Pokud si osoba  kartu zapomněla,  máte  možnost  ji  vyhledat  stiskem tlačítka  . Poté  se  zobrazí
okno Platba - Výběr strávníka, kde v levé části je  seznam osob pro výběr a  v  pravé  části máte  možnost

tento seznam filtrovat stiskem tlačítka  až . Pokud stejné tlačítko stisknete dvakrát, filtr  se

zruší. Nalevo od filtru jsou umístěny šipky , , kterými je možné se v seznamu pohybovat. Osobu vyberte

a  stiskněte  tlačítko . Do okna  Platby se  načte  vybraná  osoba. Pokud chcete  výběr osoby opustit,

stiskněte tlačítko . Dále pokračujte bodem 12).

C) Převodem:

11C) ve  formuláři  je  zobrazena  částka,  na  kterou  bude  vystavena  faktura  a  odběratel  zboží.
Následně pokračujte bodem 12).

12) pokud se potřebujete před zapsáním dokladu dostat zpátky do Pokladny, stiskněte tlačítko 
(viz. 12 v obr. platby).
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13) doklad zapíšete  do seznamu dokladů  tlačítkem   (viz.  13  v  obr.  platby).
Podle  nastavení  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení  -  Pokladna  se  vám
automaticky vytiskne účtenka nebo se vám zobrazí dialogové okno pro tisk účtenky/faktury.

Celý postup opakujte u dalšího zákazníka.

14) tlačítkem  otevřete šuplík.

15) tlačítkem   nebo  Alt  + F4  ukončíte  prodej  -  uzavřete  obrazovku  pokladny  (viz.  15  v  obr.
pokladny). 

16) pokud chcete v pokladně dobít kartu  nebo zobrazit přehled pohybů na  účtu strávníka  stiskněte

tlačítko  (viz. 16 v obr. pokladny). 

17) pokud potřebujete provést storno prodeje, použijte k tomu tlačítko  (viz. 17
v obr. pokladny). Po jeho stisku budete dotázáni, zda si přejete provést storno platby kartou strávníka.

Pokud  stisknete  tlačítko  ,  dostanete  se  do  okna,  kde  provedete  storno  platby  kartou

strávníka .  Pokud  stisknete  tlačítko  ,  dostanete  se  do  okna,  kde  provedete  storno

prodeje . Pokud nelze tlačítko  stisknout (je šedé)  zkontrolujte,  zda  máte  v
menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení - Sklad  zatrženo pole  Povolit  storno prodeje
bez vyhledávání původního (prodejního) dokladu.
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17.3 Provedení změny na rozpracovaném dokladu

Pokud máte položku zapsanou v seznamu na  rozpracovaném dokladu (v levé  části obrazovky)  a  potřebujete
provést změnu, postupujte následovně: 

- v pokladně (viz. 9 v obr. pokladny ) stiskněte tlačítko . Dostanete se do formuláře,
kde provedete potřebné změny. 

1) tlačítky ,  vyhledejte položku zboží, u které chcete provést změnu (viz. 1 v obr. změny). 

2) vybraná položka bude označena modře (viz. 2 v obr. změny). 

Následně postupujte podle toho, co chcete provést za změnu:

3) ZMĚNA POLOŽKY (viz. 3 v obr. změny)

Tlačítkem  se  zobrazí  formulář,  ve  kterém  změníte  množství  vybraného  zboží.
Pokud do kolonky Množství zadáte  0,  bude  vybrané  zboží stornováno. Po provedení změn zapište  změnu na

rozpracovaný doklad tlačítkem . Pokud jste  se  do formuláře  pro změnu dostali omylem nebo

nechcete provést žádnou změnu, stiskněte tlačítko .   

309
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4) STORNO POLOŽKY (viz. 4 v obr. změny)

Tlačítkem  se  zobrazí formulář,  ve  kterém zadáte  množství pro storno. Tlačítkem

 se vrátíte do pokladny (viz. obr. Pokladna). Stiskem tlačítka  stornujete zadané množství
vybraného zboží a vrátíte se do pokladny.

5) STORNO CELÉHO DOKLADU (viz. 5 v obr. změny)

Tlačítkem  se zobrazí dotaz, zda opravdu chcete smazat celý rozpracovaný doklad.

Po  stisku  tlačítka   smažete  všechny  položky  zboží  zapsané  na  rozpracovaném  dokladu.  Při  stisku

tlačítka  se vrátíte do pokladny (viz. obr. Pokladny)

6) pokud potřebujete formulář opustit, stiskněte tlačítko  (viz. 6 v obr. změny).

17.4 Postup dobíjení karty v pokladně

Pokud potřebujete dobít kartu, postupujte následovně: 

- v pokladně (viz. 16 v obr. pokladny ) stiskněte tlačítko . Dostanete  se  do formuláře,  kde
provedete dobití karty.

1) do pole Částka vepište částku, o kterou má být navýšen kredit na kartě zákazníka a stiskněte Enter na
klávesnici (viz. 1 v obr. nabití karty). 
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2) po zapsání částky ve  formuláři stiskněte  tlačítko  pro načtení karty  (viz.  2  v  obr.

nabití karty). Po zobrazení okna  přiložte kartu ke čtečce karet. 

3) po načtení karty se ve formuláři zobrazí jméno zákazníka a údaj  o  stavu účtu na  kartě  (viz  3 v  obr.
nabití karty). 

4) pokud potřebujete formulář opustit, stiskněte tlačítko  (viz. 4 v obr. nabití karty).

5) doklad zapíšete do programu Jídelna (menu Stravování/Pohyby na účtu) tlačítkem  (viz.
5 v obr. platby). Po stisku tlačítka se zobrazí formulář pro tisk účtenky. 

6) pokud chcete zobrazit pohyby na účtu strávníka, stiskněte tlačítko  (viz. 6 v obr. nabití
karty). Více o formuláři zjistíte v kapitole Přehled pohybů na účtu strávníka .

7) pokud  má  osoba  na  daný  den  objednané  jídlo,  potom  je  možné  vydat  toto  jídlo  tlačítkem

 (viz. 7 v obr. nabití karty). Více o formuláři zjistíte v kapitole Výdej  objednaného
jídla .
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17.5 Zobrazení přehledu pohybů na účtu osoby

Pokud chcete zobrazit pohyby na účtu zaměstnance, postupujte následovně:

- v okně pro nabití karty (viz. 6 v obr. nabití karty )  stiskněte  tlačítko . Pokud je  již  karta
zaměstnance  načtená,  zobrazí  se  okno  s  přehledem  pohybů  na  účtu  strávníka.  Pokud  karta  není  načtená,
zobrazí se okno pro načtení karty a poté se dostanete do přehledu pohybů na účtu strávníka. 

V pravé horní části okna je  zobrazeno tlačítko ,  kterým opustíte  okno s  přehledem pohybů. Pod
tímto tlačítkem je uveden měsíc, pro který je zobrazen seznam s přehledem pohybů na účtu strávníka. Šipkami

,  se můžete pohybovat v jednotlivých měsících.

Ve střední části je seznam veškerých pohybů na účtu strávníka ve zvoleném měsíci.

V dolní části, pod seznamem, je  zobrazena  celková  částka,  kterou má  strávník uhradit  (= celková  částka  za
odběry a  objednávky -  celková  částka  dotace),  celková  částka  dotace  s  počtem  dotovaných  jídel  a  celková
částka za odběry a objednávky.
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17.6 Výdej objednaného jídla

Pokud chcete vydat osobě objednané jídlo, postupujte následovně:

- v  okně  pro nabití karty (viz. 7 v  obr. nabití karty )  stiskněte  tlačítko . Po stisku se
zobrazí okno pro výdej objednaného jídla.

V levé části je seznam osob, které mají objednané jídlo. Tento seznam můžete filtrovat v pravé části stiskem

tlačítka   až  . Pokud stejné  tlačítko stisknete  dvakrát,  filtr  se  zruší.  Nalevo  od  filtru  jsou

umístěny šipky , , kterými je možné se v seznamu pohybovat.  

V  seznamu  vyhledejte  osobu,  které  chcete  stravu  vydat  a  vyberte  ji.  Poté  stiskněte  tlačítko  .
Objednané  jídlo  se  vydá  vybrané  osobě  a  okno se  seznamem osob s  objednaným jídlem se  uzavře.  Pokud

chcete okno výdeje objednávek opustit, stiskněte tlačítko .

316
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17.7 Storno položek zboží

Pokud chcete stornovat položky zboží, stiskněte tlačítko  v pokladně (viz. 17 v obr.
pokladny ).  Po  stisku  tlačítka  se  zobrazí  dotaz,  zda  si  přejete  provést  storno  platby  kartou  strávníka.

Stiskněte tlačítko . Poté se v horní části pokladny zobrazí červené pole, jenž značí,  že  jste  v  režimu
Storno. Při zadávání položek se v červené části zobrazí částka se znaménkem mínus. 

V okně se pracuje stejným způsobem jako při prodeji zboží . Zadáte položky zboží, které chcete stornovat a

stisknete tlačítko . Potom se zobrazí okno pro Storno s celkovou mínusovou částkou.

Pokud se chcete vrátit zpátky ke stornování položek, stiskněte tlačítko . V opačném případě zapište

doklad stiskem tlačítka .
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17.8 Storno platby kartou strávníka

Pokud chcete  stornovat  platbu kartou strávníka,  stiskněte  tlačítko  (viz. 17 v obr.
pokladny ).  Po  stisku  tlačítka  se  zobrazí  dotaz,  zda  si  přejete  provést  storno  platby  kartou  strávníka.

Stiskněte tlačítko . Po stisku se zobrazí okno pro storno platby kartou. 

1) Vyberte osobu, u které chcete stornovat položku zboží

 -  pro  načtení  karty  osoby,  stiskněte  tlačítko  Načíst  kartu.  Po  zobrazení  okna

 přiložte kartu ke čtečce karet. Po načtení karty se v okně zobrazí jméno načtené osoby a její
pohyby na účtu.

 - pokud si osoba kartu zapomněla, stiskněte tlačítko Vybrat  osobu. Po zobrazení okna
Platba - Výběr strávníka, vyberte strávníka. V  levé  části okna  je  seznam osob pro výběr a  v  pravé  části

máte možnost tento seznam filtrovat stiskem tlačítka   až  . Pokud stejné  tlačítko stisknete

dvakrát, filtr se zruší. Nalevo od filtru jsou umístěny šipky , , kterými je možné se v seznamu pohybovat.

Osobu vyberte a stiskněte tlačítko . Do okna se načte osoba se seznamem pohybů provedených přes

kartu. Pokud chcete výběr osoby opustit, stiskněte tlačítko .
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2) Ze seznamu vyberte položku, kterou chcete stornovat

3) Zapište doklad

Pokud se chcete vrátit zpátky do pokladny, stiskněte tlačítko . V opačném případě  zapište  doklad

stiskem tlačítka .
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18 Postupy

V kapitole naleznete základní postupy při práci s programem Sklad.

18.1 Nastavení měny v Pokladně

Nastavení měny (EUR) v programu Sklad provedete následovně:

1) pokud v menu Seznamy/Měny není vytvořený záznam s  měnou (EUR),  vytvořte  nový stiskem tlačítka

 Nový záznam. Ve formuláři vyplňte minimálně následující kolonky:

Kód - povinný údaj. Vepište kód měny (EUR). Jedná se o kód používaný v bankovním styku.

Popis - povinný údaj. Plný název měny (Euro).

Povolit platby v této měně - zatrhnutím políčka povolíte platbu v této měně.

Hodnoty mincí a bankovek - vepište aktuální hodnoty používaných mincí a bankovek.

o Hodnota - vepište hodnotu mince.

o Platná - zda je mince platná či ne. 

o Popis - např. Hotovost.

2) u ostatních vytvořených měn v menu Seznamy/Měny  je potřeba zrušit zatrhnutí Povolit  platby  v
této měně. 

3) v pokladním místě je nutné zvolit výchozí měnu (EUR). Měnu nastavíte v menu Seznamy/Pokladní místa.

Ze seznamu vyberte pokladní místo, u kterého chcete nastavit měnu. Tlačítkem  Editace otevřete
formulář  a  přejděte  na  záložku  Základní  nastavení .  V  poli  Výchozí  měna  zvolte  ze  seznamu
požadovanou měnu.

4) pokud je již vytvořená Firma (odběratel), je potřeba u ní přepnout měnu (EUR). To provedete v menu

Seznamy/Firmy .  Ze  seznamu  vyberte  firmu,  u  které  chcete  přepnout  měnu.  Tlačítkem  
Editace otevřete formulář a přejděte na záložku Ostatní údaje . V sekci Údaje pro příchozí platby v
poli Měna zvolte ze seznamu požadovanou měnu (EUR). 
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18.2 Instalace nové verze programu

Informaci o  zveřejnění nové  verze  byste  měli  dostávat  do  e-mailu  a  zároveň  se  dozvíte,  jestli  je  pro  vás
aktualizace zajímavá, nebo případně nutná. Aktualizace aplikací jsou vždy k dispozici na našem centru podpory
zákazníků „helpdesk.ron.cz“.

Při instalaci nové verze programu postupujte následovně:

1. Je  zapotřebí,  aby  si  všichni  uživatelé  vypnuli  program  (případně  všechny  programy,  pracující  na
společné  databázi).  Seznam  připojených  uživatelů  naleznete  v  menu  Systém  -> Seznam  aktuálně
přihlášených uživatelů.

2. V adresáři s nainstalovaným programem vytvořte nový textový soubor maintenance.txt (pravé tlačítko
myši -> v zobrazeném menu Nový -> vybrat Textový dokument -> přejmenovat na maintenance.txt).
Do textového souboru maintenance.txt  uveďte  název počítače  (serveru),  ze  kterého  budete  poprvé
spouštět  novou verzi programu,  a  uložte. Vytvořením toho  souboru  zabráníte  spuštění  programu  z
jiného počítače, než který je v tomto textovém souboru zapsán. Textový soubor je potřeba nakopírovat
do adresářů ke všem nainstalovaným programům RON.  

3. Vypněte  na  serveru  služby  související  s  aplikacemi  RON  ->  ADS_Service,  APS_Service,
JIDELNA_Service, apod. 

4. Zálohujte  stávající  databázi.  Zálohu  databáze  provedete  v  menu  Systém  ->  Správa  databáze  ->
Zálohování databáze. Pokud máte více programů RON a programy jsou napojeny na  jednu databázi,
stačí provést zálohu jen v jedné aplikaci. Zálohu lze provést pouze na lokální disk počítače, na kterém
se databáze nachází.

5. Z centra podpory zákazníků helpdesk.ron.cz -> sekce Ke stažení -> stáhněte a uložte do počítače nové
verze programů.

6. Postupně spusťte stažené instalační programy a proveďte instalace  nových verzí. Instalujte  přímo do
složky,  ve  které  máte  stávající verzi programu. Nová  verze  ji  přepíše.  Nezáleží  na  pořadí,  v  jakém
budou aplikace instalovány.

7. Spusťte nainstalovaný program.

8. Po instalaci budete vyzváni k potvrzení restrukturalizace databáze, klikněte na tlačítko ANO.

9. V  případě,  že  provádíte  instalaci více  nových verzí,  po restrukturalizaci program  vypněte  a  spusťte
další nainstalovaný program. Opakujte proces s restrukturalizací.
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10. Po úspěšném ukončení restrukturalizace  databáze  spusťte  na  serveru zastavené  služby související s
aplikacemi RON - ADS_Service, APS_Service, JIDELNA_Service, apod.

11. Odstraňte textový soubor maintenance.txt nakopírovaný do adresářů u nainstalovaných programů RON.
 

Body 2 a 11 - jsou nutné pouze v případě, že program používá více uživatelů v síti a nejste schopni zajistit,
aby  se  před  dokončením  instalace  a  restrukturalizace  databáze  k  této  databázi  někdo
nepřipojil.

Body 3 a 10 - jsou nutné v případě, pokud jsou služby nainstalovány na serveru (nebo PC). 

18.3 Zadávání aktivací

Registrační karta

Registrační karta je dokument, který jste obdrželi ve  formátu PDF přílohou v e-mailu,  či jinou formou. Tento
dokument obsahuje  několik důležitých údajů. V první řadě  údaje  pro  správnou  aktivaci  programu.  Dále  pak
uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na helpdesk společnosti RON. Registrační karta  může  mít  omezenou
platnost  (Datum dočasnosti na  registrační kartě),  v  případě,  že  dochází k  zápůjčce  programu  nebo  aktivaci
programu pro období mezi objednávkou a zaplacením všech faktur. 

Aktivace

Aktivace  je  uvedení  programu  do  funkčního  stavu  dle  vámi  zakoupené  licence.  Pomocí  aktivace  se
nejen program aktivuje na plnou verzi, ale zároveň budou zpřístupněny případné moduly, které lze k programu
libovolně dokoupit. 

Aktivaci je potřeba provést v následujících případech:

1. Při prvním spuštění aplikace  -  první Aktivační kód vám poskytne  (technik/konzultant)  při instalaci
programu. Tento kód je pouze dočasný. Další aktivační kód dostanete po zaplacení faktury.

2. Změna názvu vaší firmy  – změní-li vaše firma název, který se má zobrazovat v tiskových sestavách
apod., je potřeba požádat o změnu spol. RON Software s.r.o., která vám zašle novou registrační kartu.

3. Po zakoupení nových modulů –  pokud zakoupíte  nové  moduly pro některý z programů spol. RON
Software s.r.o.

4. Dokoupení licencí – jestli-že zakoupíte licenci na větší počet zaměstnanců.
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5. Nová, nebo prodloužená servisní smlouva – pokud jste uzavřeli novou servisní smlouvu, popřípadě
jste zakoupili prodloužení, obdržíte novou registrační kartu. 

6. Při přechodu z  generačně  staršího typu programu na  novější –  pokud zakoupíte  generačně
novější typ programu,  je  zapotřebí změnit  kód v nově  nainstalované  verzi  programu  (nejedná  se  o
běžnou aktualizaci verze).

Postup zadání aktivačního kódu: V menu Systém -> Správa databáze -> Aktivace -> zde vyplňte všechny údaje
z registrační karty. Povinné  jsou údaje,  které  jsou tištěny tučně. Při zadávání aktivačního kódu je  nutné  mít
práva  pro zápis  do složky,  kde  je  program nainstalován.  Pokud  je  program  nainstalován  na  serveru,  bude
pravděpodobně muset provést aktivaci jeho správce.

Helpdesk

Helpdesk je  nástroj,  pomocí kterého je  možné  zadávat  dotazy přímo na  konzultanty  jednotlivých  programů.
Pokud  máte  platnou  servisní  smlouvu,  je  možné  se  přihlásit  pomocí  webové  stránky  zadané  ve  vašem
oblíbeném prohlížeči: „helpdesk.ron.cz“. Tato forma podpory je přístupná výhradně těm zákazníkům, kteří mají
platnou servisní smlouvu. 

18.4 Převod zboží na jiné středisko

V kapitole vám přiblížíme způsob práce s převodem zboží z jednoho střediska na druhé. 

1) v  menu  Sklad/Seznam  dokladů  vytvořte  nový  skladový  doklad  stiskem  tlačítka  .  Ve
formuláři vyplňte minimálně následující kolonky:

Datum - datum vytvoření převodky.

Středisko - vyberte středisko, ze kterého děláte převod zboží, například Středisko 1.

Odběr. stř. - vyberte středisko, do kterého převádíte zboží, například Středisko 2.

Měna - vyberte měnu.

Vystavil - vyberte osobu, která je za doklad zodpovědná.

Dále  je  potřeba,  abyste  naplnili  seznam  převáděného  zboží.  Stiskněte  tlačítko  na  klávesnici  F5  a  vyberte
požadované zboží. Do pole Množství zadejte převáděné množství zboží. Po zadání potřebných údajů stiskněte

tlačítko . 

2) tím je vytvořen skladový doklad Převod - výdej. Momentálně je převáděné zboží na cestě (stav zásob
převáděného zboží se na Středisku 1 zmenšil, ale na Středisku 2 není zboží ještě přijato - zboží může
být například na poště).

202
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3) následně si Středisko 2 skladový doklad Převod - výdej najde v seznamu dokladů. Pro zjednodušení
je  možné  filtrovat  podle  Typu  dokladů  -  ze  seznamu  se  vyberou  Nepotvrzené  převody.

Požadovaný doklad se  v seznamu označí a  stiskne  se  tlačítko ,  pro potvrzení převodu. Ve
formuláři  Potvrzení  převodu  zboží  se  zkontroluje  sloupec  Přijmout  množství  se  skutečně  přijatým
zbožím. 

A) Množství zboží souhlasí

3A) v případě, že množství zboží souhlasí, stiskněte tlačítko .

B) Množství zboží nesouhlasí

3B) v případě, že množství zboží nesouhlasí, opravte množství a stiskněte tlačítko 
.

4) po  stisku  tlačítka  se  zobrazí  dotaz,  zda  opravdu  chcete  potvrdit  převod  vybraných  položek.  Pro

potvrzení stiskněte . Potvrzením je vytvořen skladový doklad Převod - příjem pro Středisko
2.  Skladový  doklad  Převod  -  příjem  se  zobrazí  filtrem  podle  Typu  dokladu  -  ze  seznamu  vyberte
Převod.

A) Množství zboží souhlasilo

4A) pokud  při  příjmu  zboží  množství  souhlasilo,  potom  se  při  filtrování  nepotvrzených  převodů
nezobrazí skladový doklad Převod - výdej. 

B) Množství zboží nesouhlasilo

4B) pokud při příjmu zboží množství nesouhlasilo,  potom se  při filtrování nepotvrzených převodů
zobrazí skladový doklad Převod -  výdej. Skladový doklad  bude  při  filtrování  zobrazen  do  té
doby,  než  Středisko 2 přijme  zboží nebo Středisko 1 neprovede  Storno  převodu  zbývajících
položek. 
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18.5 Průvodce objednávkou

V kapitole vám přiblížíme způsob jak postupovat při objednávce od zákazníka. 

1) přijatou objednávku od zákazníka  zaznamenáte  v menu Objednávky/Přijaté  objednávky . Vytvořte

novou objednávku stiskem tlačítka   Nový  záznam. Ve  Formuláři  přijaté  objednávky  -  Základní
údaje  vyplňte minimálně následující kolonky:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEDNÁVCE/ZAKÁZCE

Středisko  -  z  nabídky  vyberte  středisko.  S  vybraným  střediskem  se  zároveň  vyplní  číslo
objednávky.

Kategorie - z nabídky vyberte kategorii zakázky (např. nová zakázka).

Číslo objednávky - dle nastavení číselné řady vybraného střediska se vyplní číslo objednávky.

Datum přijetí - v poli se vyplní aktuální datum, v případě potřeby jej přepište.

Zaznamenal/vystavil  -  z nabídky vyberte osobu, která objednávku zaznamenala. 

ODBĚRATEL/ZÁKAZNÍK

Odběratel  - z nabídky vyberte odběratele, který vám zaslal objednávku.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Forma úhrady - z nabídky vyberte formu úhrady objednávky.

Měna  - z nabídky vyberte měnu, ve které proběhne úhrada objednávky. 

Firemní účet  - z nabídky vyberte účet, na který bude provedena platba. 

Vyřizuje  - z nabídky vyberte osobu zodpovědnou za vyřízení. 
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2) údaje  uložte  tlačítkem   a  přejděte  do  Formuláře  přijaté  objednávky  -  Položky  objednávky .

Položky  objednaného  zboží  zadávejte  stiskem  tlačítka   Nový  záznam.  Ve  formuláři  minimálně
vyplňte následující kolonky:

Zboží  -  z  nabídky vyberte  zboží. Pokud máte  u zboží zadány kód,  typ,  popis  a  cenu program
automaticky tyto položky vyplní po výběru.

Množství - zadejte množství zadaného zboží.

Sazba DPH - program položku automaticky vyplní, pokud ji máte u zboží  zadánu.

Cena  bez  daně  a  s  daní (před  úpravou,  úprava  %,  jednotková,  celková)  -  tyto  pole
program automaticky vyplní, pokud je máte u zboží  zadány.

Vyplněné údaje o zboží uložte tlačítkem . Celý postup opakujte pro všechny objednané položky. 

Pokud je objednané zboží na skladě, pokračujte bodem 4).

3) OBJEDNANÉ ZBOŽÍ NENÍ NA SKLADĚ

Pokud  není  objednané  zboží  na  skladě,  přejděte  do  Formuláře  přijaté  objednávky  -  Základní  údaje  a

stiskněte  tlačítko . V  zobrazeném formuláři  Nová  vydaná  objednávka  zadáte  v  kolonce

Objednat množství zboží pro objednání. Po vyplnění množství stiskněte tlačítko . Následně se
dostanete do Formuláře  vydané  objednávky -  Základní údaje . Ve  formuláři vyplňte  minimálně  následující
kolonky:

Středisko  - z nabídky vyberte středisko. 

Číslo objednávky - číslo objednávky se automaticky vyplní po vybrání střediska.

Datum vystavení - vepište datum vystavení vydané objednávky.

Dodavatel  - z nabídky vyberte dodavatele. 

Vystavil  - z nabídky zvolte, kdo vystavil objednávku pro dodavatele. 

Odesláno - zaškrtnutím políčka je vydaná objednávka odeslána.

Údaje  uložte  tlačítkem  a  přejděte  do  Formuláře  vydané  objednávky  -  Položky  objednávky .  Položky

objednaného zboží jsou zde vyplněny. V případě potřeby proveďte změny a potvrďte je tlačítkem . 

242

117

117

117

239

260

144

128

156

261



331

Jakmile vám objednané zboží dojde, otevřete  si formulář  vydané  objednávky  na  toto  zboží. Ve  Formuláři
vydané objednávky - Položky objednávky  vyplňte následující kolonky:

- z toho dodáno - vepište jaké množství bylo dodáno.

Jednotková cena - vepište jednotkovou cenu zboží.

Údaje uložte tlačítkem  a  přejděte  do Formuláře  vydané  objednávky -  Základní údaje ,  kde  zatrhněte

políčko  Vyřízeno  (vydaná  objednávka  je  vyřízena)  a  stiskněte  tlačítko  ,  pro  naskladnění
zboží. Následně se vám otevře Formulář skladového dokladu - Formulář záznamu  pro příjem zboží na sklad.

Ve  formuláři  zkontrolujte  vyplněné  údaje,  zapište  doklad  tlačítkem   a  formulář  uzavřete

.

4) ve Formuláři přijaté objednávky - Zálohové listy  vytvoříte tlačítkem  zálohový list.
Ve formuláři zálohového listu zkontrolujete údaje, případně je doplníte (dvojklik na vytvořeném řádku
zálohového listu). Více v kapitole Formulář zálohového listu .

5) ve  Formuláři  přijaté  objednávky  -  Faktury  vystavíte  tlačítkem   fakturu  za
odebrané zboží. V zobrazeném formuláři Vytvoření faktury  zadáte v kolonce Vydat a fakturovat

množství  zboží  pro  fakturaci.  Pro  potvrzení  množství  stiskněte  tlačítko  .  Ve  formuláři
faktury zkontrolujete zadané údaje, případně je doplníte (dvojklik na vytvořeném řádku faktury). Více v
kapitole  Vydané  faktury . Zároveň s  vydanou  fakturou  se  vytvoří  dodací  list  ve  Formuláři  přijaté
objednávky  -  Dodací  list .  Ve  Formuláři  dodacího  listu  zkontrolujete  zadané  údaje  (dvojklik  na
vytvořeném řádku dodacího listu). Více v kapitole Dodací listy .

6) následně ve Formuláři přijaté objednávky -  Sklad  provedete  tlačítkem  výdej
zboží ze  skladu. V  zobrazeném  formuláři  Vyskladnění objednávky  zadáte  v  kolonce  Vyskladnit

množství zboží pro vydání ze  skladu. Pro  potvrzení  množství  stiskněte  tlačítko  .  Po

kontrole správnosti zobrazených údajů stiskněte tlačítko  pro zapsání dokladu.
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18.6 Propojení programu Sklad s programem Jídelna

Kapitola je zaměřena na propojení programu Sklad s programem Jídelna.

POZNÁ MKA : V následujícím  textu jsou v  záv orkách uv edeny  pouze příklady . Konkrétní nastav ení u  uživ atele  bude

prav děpodobně odlišné! PŘÍKLA D: Kód (ČSOB).

18.6.1 Nastavení v programu Jídelna

Program Jídelna máte již nastaven. Postup nastavení programu Jídelna můžete nalézt v manuálu k programu v
kapitole Princip práce  se  systémem Jídelna/Postup práce.  V  této  kapitole  je  uvedeno doplňující nastavení v
programu Jídelna týkající se programu Sklad.

1) ČTEČKA KARET

Aby  bylo  možné  v  programu  Sklad  načítat  karty  zaměstnanců,  je  potřeba  nastavit  v  menu  Terminály/

Terminály  čtecí  zařízení.  Čtečku  karet  vytvoříte  kliknutím  na  tlačítko   Nový  záznam.  V  první  části
formuláře je potřeba vyplnit Kód (99), Popis (Čtečka kasa), Určení terminálu (Objednávací). Ve druhé části
formuláře nastavíte parametry čtečky karet (komunikaci čtečky a programu). Zvolte Driver (ACSLine_J) a poté

stiskněte  tlačítko  .  V  Editoru  parametrů  terminálu  vyberte  Typ  terminálu  (RD2/
RD2B), Typ připojení terminálu (RS232),  zvolte  Komunikační port  (COM7),  Bity  za  sekundu (19200) a

Paritu (Žádná). Po potvrzení formuláře tlačítkem  můžete vyzkoušet komunikaci se čtečkou karet

pomocí  tlačítka  .  Pokud  si  s  nastavením  čtečky  karet  nevíte  rady,  ponechte  jej
odborníkům. 

2) LIMITY PRO PLATBU KARTOU V POKLADNĚ

Pokud chcete zaměstnancům omezit  částku,  kterou můžou zaplatit  na  pokladně  kartou,  můžete  to  provést  v
Cenové  kategorii. Nastavení provedete  v menu Seznamy/Cenové  kategorie. Ze  seznamu vyberte  tu cenovou

kategorii, pro kterou chcete nastavit omezení. Tlačítkem  Editace otevřete formulář. Přejděte na záložku

Vlastnosti cenové kategorie a tlačítkem   otevřete Průvodce nastavením cenové  kategorie. V
průvodci přejděte na 3 stranu. V části Limity pro platbu kartou v pokladně je možné zadat částku denního a/
nebo měsíčního limitu pro platbu kartou strávníka. Dále máte možnost určit, zda se do tohoto limitu má počítat
jen odběr zboží, nebo všechny pohyby včetně dotací a hotovostních operací.
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18.6.2 Nastavení v programu Sklad

Program Sklad máte již nastaven. Postup nastavení programu Sklad můžete nalézt v kapitole Princip práce se
systémem Sklad/Postup práce v bodech . V této kapitole je uvedeno doplňující nastavení programu Sklad. 

1) FIREMNÍ ÚČTY A POKLADNY

Při propojení programu Sklad s programem Jídelna musí být vytvořen navíc ještě nehotovostní účet pro platby
kartou strávníka. Účet můžete vytvořit v menu Systém/Průvodce nastavením  stisknutím tlačítka v levém

dolním rohu . Tím se zobrazí formulář Firemní účet, kde vyplníte následující údaje:

- Pro účet platby kartou strávníka vyplňte pole Kód (K), Popis  (Platby kartou strávníka),  Hotovostní účet  -

pole nesmí být zaškrtnuto a Měna (Koruna). Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko . 

2) POKLADNÍ MÍSTA

Při  propojení  programu  Sklad  s  programem  Jídelna  musí  být  navíc  vyplněna  záložka  Jídelna.  Nastavení

provedete  v  menu  Seznamy/Pokladní místa .  V  seznamu  vyberete  Pokladní  místo  a  tlačítkem  
Editace otevřete formulář. Přejděte na záložku Jídelna , kde je potřeba vyplnit následující údaje:

-  aby bylo  možné  na  pokladně  platit  kartou  strávníka,  je  třeba  zaškrtnout  políčko  Povolit  platbu  kartou
strávníka. Ve formuláři pro platbu se zobrazí tlačítko KARTA  (viz Postup prodeje zboží v pokladně  bod
11B).

-  v  poli Jídelna  pro  generování odběrů  jídla  (Kredit)  vyberte  jídelnu,  která  se  použije  pro  vyhledávání
jídelníčku. 

- pokud vydáváte stravu přes půlnoc, zadejte do pole Výdej z jídelníčku předchozího dne  do  kolika  hodin
tento výdej probíhá. 

- dále je potřeba vybrat Pokladnu pro zápis pohybů (Platby kartou strávníka).

- zvolte Sestavu pro tisk potvrzení za odebranou stravu (zboží). Nastavení se projeví při tisku dokladu za
odebranou stravu nebo dobíjení karty v menu Sklad/Pokladna . 

- pokud se má Provést vyúčtování po nabití karty, zatrhněte políčko. 

- dále zvolte, zda se má provádět Vyúčtování po platbě kartou strávníka.

- zda se má Při zobrazení platby kartou ihned načíst karta. Pokud v zobrazeném okně Platba (viz Postup
prodeje  zboží v  pokladně  bod 11)  vyberete  platbu  kartou,  zobrazí  se  ihned  okno  pro  načtení  karty  a
zaměstnanec může přiložit kartu ke čtečce ID médií. 

- zaškrtnutím zvolte, zda chcete Povolit platbu kartou, pokud má strávník v daný den objednávku. 
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Následně zvolte jednu z následujících dvou možností účtování odebraného zboží:

- pokud zvolíte první možnost V jídelně účtovat každou položku zvlášť, přenese se do programu Jídelna
každá  položka  zvlášť. Účtovaná  bude  cena  zboží,  která  je  nastavena  u  daného  zboží  nebo  cena  položky
jídelníčku. V programu Jídelna v cenové kategorii (menu Seznamy/Cenové kategorie) je možné nastavit denní
a měsíční limit platby kartou. 

-  pokud vyberete  druhou možnost  V  jídelně  účtovat  jako odběr  z  jídelníčku,  přenese  se  do  programu
Jídelna odběr položky z jídelníčku (podle vybraného typu jídla). Účtuje se vždy plná cena podle jídelníčku. Po
výběru se vám aktivují možnosti dalšího nastavení. 

Z  nabídky  zvolte  Typ  denního  jídla,  zadejte  maximální  počet  odběrů  jídel  za  den  do  pole  Denní  limit
(maximální počet odběrů). Zatržením políček zvolte, zda chcete Do limitu započítat i jiné jídelny a typy
jídla, Povolit pouze jeden odběr na jednu platbu nebo Rozdělit fakturu pokud se část platí kartou a
zbytek hotově. 

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko . 

3) ZBOŽÍ

Při propojení programu Sklad s programem Jídelna je možné doplnit údaje do položek zboží a případně vytvořit
položky z jídelníčku. Nastavení provedete v menu Seznamy/Zboží . 

- POLOŽKY  ZBOŽÍ

Tlačítkem  Editace editujete všechny položky zboží, u kterých chcete povolit platbu kartou na pokladně. Ve
formuláři poté přejděte do záložky Jídelna a zatrhněte pole Povolit platbu kartou strávníka. 

POZOR: Další položky  u zboží nesm í bý t v y plněny !  

- POLOŽKY  Z JÍDELNÍČKU

Pokud chcete  vydávat  položky z  jídelníčku přes  modul Pokladna  je  potřeba  tyto  položky  přidat  do  seznamu

Zboží. Novou položku v seznamu zboží vytvoříte stisknutím tlačítka  Nový záznam. V zobrazeném formuláři
je potřeba vyplnit údaje v následujících záložkách: 

FORMULÁŘ ZÁZNAMU -  ve  formuláři vyplňte  základní údaje  o  položkách z  jídelníčku. Je  potřeba
zadat Kód (03), Popis (Oběd 3), Typ zboží  (Jídlo) a vyberte zaškrtnutím políčko Zboží. 

CENY, DPH - ve formuláři není potřeba vyplnit žádné údaje, jelikož cena se generuje z vytvořeného
jídelníčku v programu Jídelna (menu Stravování/Jídelníček). Tato cena je včetně DPH. 

JÍDELNA  - v záložce zvolte zaškrtnutím, zda se  má  položka  z  jídelníčku Dotovat  v  jídelně. Také
zatrhněte pole Povolit platbu kartou strávníka v případě, že je možné za odběr této stravy platit
kartou strávníka  na  pokladně. V  další části vyberete  z  nabídky  Typ  jídla  (Oběd)  a  zadejte  Číslo
nabídky  (3)  pro generování  do  původních  odběrů.  Typ  jídla  i  číslo  nabídky  naleznete  v  případě
potřeby v programu Jídelna  (menu Stravování/Jídelníček). Při zvolení Typu jídla  a  čísla  nabídky se
příslušná položka vyhledává v jídelníčku a generuje se jako odběr bez objednávky.
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4) LOKÁLNÍ NASTAVENÍ

V menu Systém/Nastavení aplikace/Lokální nastavení  je potřeba nastavit  některé  vlastnosti modulu
Pokladna. Nastavení se týká pouze počítače, na kterém je aplikace spuštěna a je  ukládána  na  lokální disk do
adresáře Windows. Nastavení je třeba provést v záložce:

PLATBA  KARTOU -  aby bylo  možné  použít  kartu strávníka  v  modulu  Pokladna,  je  potřeba  zvolit
Terminál pro načítání karty. Pokud se  nepovede  načíst  seznam terminálů,  pravděpodobně  není
nainstalovaný program Jídelna nebo naplněný seznam terminálů (program Jídelna menu Terminály/
Terminály). Dále  zvolte  dobu,  než  bude  strávníkem  přiložena  karta.  Pokud  používáte  na  kartách
kreditní způsob účtování,  zatrhněte  pole  Zobrazit  tlačítko "Karta".  Poté  se  v  modulu  Pokladna

zobrazí tlačítko , díky kterému bude  možné  nabít  kartu strávníka. Dále  určete,  zda
chcete po nabití karty zavírat okno s aktualizovaným účtem strávníka. 
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19 Chybové hlášky v programu

CHYBA - NEPOVEDLO SE NAČÍST STRÁVNÍKA. ZKONTROLUJTE OBDOBÍ A VYÚČTOVÁNÍ. 

V programu Jídelna není pravděpodobně provedeno vyúčtování anebo není vytvořené období na aktuální měsíc. 

Proveďte následující kroky:

V programu Jídelna zkontrolujte, zda je  vytvořené  období v  menu Systém/Výběr období. Pokud máte  období
vytvořené, proveďte vyúčtování v menu Stravování/Vyúčtování. 

CHYBA  -  STRÁVNÍK NEMÁ  PŘIŘAZENOU CENOVOU KATEGORII NEBO CENOVÁ  KATEGORIE
NEMÁ PLATNÉ NASTAVENÍ! 

V programu Jídelna není pravděpodobně strávníkovi přiřazena cenová kategorie nebo cenová  kategorie  nemá
platné nastavení. 

Proveďte následující kroky:

V programu Jídelna  zkontrolujte,  zda  má  strávník přiřazenou Cenovou kategorii. Kontrolu provedete  v menu
Seznamy/Strávníci.  V  seznamu  najdete  zaměstnance,  kterému  chcete  ověřit  správnost  přiřazení  cenové
kategorie.  Dvojklikem  na  označeném  řádku  zobrazíte  formulář  strávníka.  V  levé  části  formuláře  strávníka
vyberete záložku Rozdělení -> Cenová kategorie. 
Nemá-li přiřazenou požadovanou cenovou kategorii,  proveďte  změnu. Šipkami uprostřed panelu,  přemístěte
cenovou kategorii. Při přesunu, ze sloupce Není členem do sloupce Je členem, se zobrazí formulář Nastavení
dat pro přiřazení rozdělení. Zvolte potřebné a potvrďte.
Má-li přiřazenou Cenovou kategorii, zkontrolujte aktuální platné nastavení ve sloupcích Platnost od - do.

Pokud má  strávník přiřazenou platnou Cenovou  kategorii,  zkontrolujte  nastavení  cenové  kategorie.  Kontrolu
nastavení cenové kategorie provedete v programu Jídelna v menu Seznamy -> Cenové kategorie -> formulář
Cenové kategorie -> záložka  Vlastnosti cenové  kategorie. Na  záložce  zkontrolujte,  zda  má  platné  nastavení.
Nemá-li cenová kategorie platné nastavení, proveďte změnu. Více  o  nastavení cenové  kategorie  se  dozvíte  v
manuálu k programu Jídelna v kapitole Seznamy -> Cenová kategorie.

CHYBA - ZADANÁ POLOŽKA JÍDELNÍČKU NEEXISTUJE!

V programu Jídelna není vytvořen jídelníček.

Proveďte následující kroky:

Jídelníček vytvoříte v programu Jídelna v menu Stravování/Jídelníček. Po vytvoření jídelníčku jej  nezapomeňte

potvrdit tlačítkem .

CHYBA PŘI ZAHÁJENÍ KOMUNIKACE S TERMINÁLEM!
Chyba  č. 2 při otevření portu: COM4. Takový  port  neexistuje,  nebo  jej  využívá  jiný
proces!

K počítači není připojena čtečka ID médií nebo je nastaven nesprávný komunikační port. 
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Proveďte následující kroky:

Zkontrolujte, zda máte k PC připojenou čtečku ID médií. Pokud ne,  čtečku ID médií připojte. Pokud je  čtečka
karet  připojena,  potom zkontrolujte  jaký port  je  nastaven ve  správci  zařízení  (pravé  tlačítko  myší  na  ikoně

Tento  počítač  -> z  nabídky vyberte  V lastnosti -> záložka  Hardware  -> tlačítko   ->
Porty (COM a  LPT) -> CP210x USB to  UART  Bridge  Controller (COM4) -  v  závorce  je  uveden port,  který je
potřeba nastavit v programu Jídelna). Nastavení provedete v menu Terminály/Terminály  -  Formulář  čtečky  ID

médií. Zde stiskněte tlačítko . V zobrazeném formuláři je potřeba vybrat ten správný

Komunikační port. Následně potvrďte tlačítkem . Jestliže čtečka karet čte  ID média,  potom se  po

 testu spojení a následného přiložení karty ke čtečce ID médií zobrazí číslo karty. 

PLATBY KARTOU STRÁVNÍKA NEJSOU POVOLENY!

V nastavení pokladního místa v záložce jídelna nemáte povoleno platit kartou strávníka.

Proveďte následující kroky:

Platbu kartou strávníka  povolíte  v  menu Seznamy/Pokladní  místa . V  seznamu  označte  řádek a  stiskněte

tlačítko  Editace záznamu. V záložce Jídelna zaškrtněte políčko Povolit platbu kartou strávníka. Následně

potvrďte tlačítkem .

NEBYLA NALEZENA OSOBA PRO ZADANOU KARTU!

Hláška se zobrazí v případě přiložení neplatné karty, ukončeného pracovního poměru a podobně. 

Proveďte následující kroky:

V  programu  Jídelna  zkontrolujte,  zda  má  osoba  přiřazeno  ID  médium.  To  provedete  v  menu  Seznamy/
Strávníci.  V  seznamu  najdete  zaměstnance,  kterému  chcete  zkontrolovat  přiřazení  identifikačního  média.
Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte formulář strávníka. V levé části formuláře strávníka vyberte záložku
ID médium.
Nemá-li přiřazeno dané  identifikační médium, proveďte  změnu. Šipkami uprostřed panelu,  přiřadíte  dané  ID
médium. Při přesunu do seznamu přiřazených ID médií se dotaz zda se má vybrané ID médium přiřadit osobě.
Potvrďte.
Má-li přiřazeno ID médium, zkontrolujte aktuální platné nastavení ve sloupcích Přidělena a Vrácena.

Pokud má  strávník přiřazeno ID médium, zkontrolujte,  zda  je  platný  pracovní poměr.  V  menu  Seznamy/
Strávníci  se  vám  otevře  seznam,  kde  najdete  zaměstnance,  kterému  chcete  zkontrolovat  pracovní  poměr.
Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte formulář strávníka. V levé části formuláře strávníka vyberte záložku
Hlavní údaje.
V dolní části formuláře strávníka se nachází Pracovní poměry. V kolonce Datum ukončení zkontrolujte, zda
je kolonka prázdná. Jestliže je v kolonce datum, vymažete ho. 
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NELZE  URČIT  JEDNATELE  PODLE  PŘIHLÁŠENÉHO  UŽIVATELE.  VYPLŇTE  PŘIHLAŠOVACÍ
JMÉNA U JEDNATELŮ!

U přihlášeného  uživatele  není  ve  formuláři  jednatele  vyplněno  Přihlašovací  jméno.  Pokud  není  toto  jméno
vyplněno, potom program nerozpozná přihlášeného uživatele a nepovolí vstup do modulu Pokladna.

Proveďte následující kroky:

Pokud  nevíte  přihlašovací  jména  uživatelů,  naleznete  je  v  menu  Systém/Správa  databáze/Nastavení
zabezpečení . Následně si otevřete  seznam jednatelů v menu Seznamy/Jednatelé . V  seznamu označte

řádek a  stiskněte  tlačítko  Editace  záznamu. V  záložce  Formulář  záznamu vyplňte  Přihlašovací  jméno.

Následně potvrďte tlačítkem .

V  AKTUÁLNÍM POKLADNÍM MÍSTĚ NENÍ VYBRÁN IMPLICITNÍ FIREMNÍ ÚČET!  NENÍ MOŽNÉ
VYTVÁŘET ÚČTENKY.

V základním nastavení pokladního místa nemáte nastaven implicitní firemní účet.  

Proveďte následující kroky:
Implicitní firemní účet  nastavíte  v  menu Seznamy/Pokladní  místa . V  seznamu  označte  řádek a  stiskněte

tlačítko   Editace  záznamu.  V  záložce  Základní  nastavení  nastavte  implicitní  firemní  účet.  Následně

potvrďte tlačítkem .

V AKTUÁLNÍM POKLADNÍM MÍSTĚ NENÍ VYBRÁNA POKLADNA PRO ZÁPIS POHYBŮ!

V základním nastavení pokladního místa nemáte nastavenou pokladnu pro zápis pohybů.

Proveďte následující kroky:
Výchozí pokladnu nastavíte v menu Seznamy/Pokladní místa . V seznamu označte řádek a stiskněte tlačítko

 Editace  záznamu.  V  záložce  Pokladna  vyberte  ze  seznamu  pokladnu.  Následně  potvrďte  tlačítkem

.

V AKTUÁLNÍM POKLADNÍM MÍSTĚ NENÍ VYBRÁNO STŘEDISKO PRO POKLADNU!

V základním nastavení pokladního místa nemáte nastaveno středisko.

Proveďte následující kroky:
Výchozí měnu nastavíte  v  menu Seznamy/Pokladní  místa . V  seznamu  označte  řádek a  stiskněte  tlačítko

 Editace  záznamu.  V  záložce  Základní  nastavení  nastavte  implicitní  firemní  účet.  Následně  potvrďte

tlačítkem .

102 156

149

149

149



340© 2013 RON Software, spol. s r.o.

V NASTAVENÍ APLIKACE NENÍ NASTAVEN TERMINÁL,  ZE KTERÉHO SE BUDE ČÍST KÓD ID
MÉDIA!

V nastavení aplikace jste nevybrali terminál, ze kterého se budou v pokladně číst kódy ID médií. 

Proveďte následující kroky:

Terminál nastavíte  v  menu Systém/Nastavení  aplikace  -  Lokální  nastavení  -  Platba  kartou .  Ve  formuláři

zvolte ze seznamu Terminál pro načítání karty. Následně potvrďte tlačítkem .

V NASTAVENÍ PROGRAMU NA ZÁLOŽCE "POKLADNA" NENÍ VYBRÁNO POKLADNÍ MÍSTO!

V nastavení aplikace není vybráno pokladní místo, které bude použito na tomto počítači. 

Proveďte následující kroky:
Pokladní  místo  zvolíte  v  menu  Systém/Nastavení  aplikace/Lokální  nastavení  -  Pokladna .  Po  vybrání

Pokladního místa potvrďte tlačítkem .

V NASTAVENÍ PROGRAMU NENÍ VYBRÁNA IMPLICITNÍ MĚNA!

V základním nastavení pokladního místa nemáte nastavenou výchozí měnu.

Proveďte následující kroky:
Výchozí měnu nastavíte  v  menu Seznamy/Pokladní  místa . V  seznamu  označte  řádek a  stiskněte  tlačítko

 Editace  záznamu.  V  záložce  Základní  nastavení  nastavte  implicitní  firemní  účet.  Následně  potvrďte

tlačítkem .

RUČNÍ VÝBĚR OSOB NENÍ NA TOMTO POKLADNÍM MÍSTĚ POVOLEN!

U pokladního místa v záložce Jídelna nemáte povolen ruční výběr osob. 

Proveďte následující kroky:
Ruční výběr osob povolíte v menu Seznamy/Pokladní místa . V  seznamu označte  řádek a  stiskněte  tlačítko

 Editace  záznamu. V  záložce  Jídelna  v poli Ruční výběr strávníka  (pokud nemá kartu)  vyberte  jednu z
možností (Výběr ze všech osob v databázi, Jen zaměstnanci nebo Jen zaměstnanci a zaměstnanci jiné firmy).

Následně potvrďte tlačítkem .
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ZADANÉ MNOŽSTVÍ JE PŘÍLIŠ VELKÉ!

U pokladního místa v záložce Pokladna máte nastaveno maximální množství, které je možné v modulu Pokladna
zadat. 

Proveďte následující kroky:

Maximální množství, které je možné v modulu Pokladna zadat, nastavíte v menu Seznamy/Pokladní místa . V

seznamu  označte  řádek a  stiskněte  tlačítko   Editace  záznamu.  V  záložce  Pokladna  v  poli  Maximální

množství zadejte požadovanou hodnotu. Následně potvrďte tlačítkem .

ZÁKAZNÍK SE MUSÍ PROKÁZAT PLATNOU KARTOU STRÁVNÍKA!

Hláška se zobrazí, pokud zákazník nepřiloží kartu do 5s od výzvy "Přiložte kartu".

Proveďte následující kroky:

Dobu čekání na kartu je možné prodloužit v  menu Systém/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/Platba  kartou
.

ZÁZNAM SE STEJNÝM KÓDEM JIŽ V TABULCE EXISTUJE!

V seznamu existuje záznam, který má stejný kód jako nový záznam, který právě vytváříte.

Proveďte následující kroky:

Přepište u vytvářené položky záznam v poli Kód.
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20 Otázky a odpovědi

20.1 Kde zjistím minimální a maximální zůstatky zboží

Předpokladem  pro  zjištění  minimálních  a  maximálních  zůstatků  je,  že  budou  u  zboží  zadány.  Minimální  a
maximální zůstatky zadáte  v menu Seznamy/Zboží/Formulář  zboží  -  Sklad  vyplněním  kolonek Minimální
požadovaný stav zásob a Maximální požadovaný stav zásob. Položky vyplňte u zboží, u kterého chcete
sledovat stav zásob. 

Přehled o stavu zásob naleznete v menu Výstupy/Manažer výstupních sestav /Sklad - statistiky/Zásoby zboží

pod minimem. Označte sestavu a stiskněte tlačítko . Pokud nezaškrtnete v zobrazeném formuláři
položku Zobrazit jen položky pod minimem, bude zobrazen i stav zásob nad maximální zadanou hranicí. Stav
zásob je zobrazen za všechny střediska dohromady.

20.2 Co se zobrazuje v částce při platbě kartou v položce "Již odebráno"

Zobrazená  částka  (v  červeném  rámečku)  závisí  na  nastavení  limitů  v  cenové  kategorii  strávníka  (program
Jídelna  -> Seznamy  -> Cenové  kategorie).  Ve  vlastnostech  cenové  kategorie  je  na  záložce  Platba  kartou
nastaven denní nebo měsíční limit a dále volba, co se má do limitu započítat. Pokud je nastaven měsíční limit,
zobrazují se  měsíční součty položek započítávaných do limitu,  pokud je  nastaven denní,  zobrazuje  se  denní
součet zvolených položek.

Jen odběry zboží - do limitu budou započítány jen odběry zboží.

Všechny pohyby na účtu - do limitu se započítávají všechny pohyby na účtu včetně  dotací a  případných
vkladů hotovosti. Toto nastavení vyžaduje provádět vyúčtování.

Všechny  odběry  (položky  jídelníčku i zboží)  -  do limitu budou započítány veškeré  provedené  odběry
zadané přes modul Pokladna. Toto nastavení rovněž vyžaduje provádět vyúčtování.
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20.3 Jak opravím položku skladového dokladu

Pokud zapíšete  u položky skladového dokladu omylem větší  množství  než  ve  skutečnosti  je  a  doklad  je  již
zapsaný, potom je nutné provést opravu. U zapsaného dokladu není možné upravovat hodnoty. Opravu můžete
provést  pomocí  storna  celého  dokladu  a  vytvořit  jej  potom  celý  znovu  nebo  se  provede  storno  položky  v
množství, které bylo zadáno chybně. 

Storno se provádí v seznamu dokladů (Sklad -> Seznam dokladů ). Vyhledejte  původní doklad a  stiskněte
tlačítko Storno. Po zadání množství potvrďte tlačítkem Provést. Takto ale doporučujeme provádět jen storno
příjmových dokladů.

Storno výdejových dokladů je  lepší  provádět  přímo  v  modulu  Pokladna ,  protože  se  tím  zároveň  vystaví
Storno účtenky a zapíše se výdej hotovosti z pokladny.

20.4 Dvojí zaúčtování jednoho jídla

Příčina problému

Pravděpodobně byl jeden záznam stravy vydán z  terminálu a  druhý záznam byl vložen z  modulu Pokladna  v
programu Sklad. 

Pokud si zaměstnanec odebere stravu na výdejním terminálu (přiloží ID médium ke čtecímu zařízení a obsluha
mu přes terminál jídlo vydá), nesmí se tento odběr jídla zaznamenávat v modulu Pokladna. 

Zrušení druhého odběru 

Odběr manuálně vloženého jídla zrušíte v programu Jídelna v menu Stravování/Odběry jídel. Pro lepší orientaci
v seznamu můžete použít filtr v horní části (například podle  Data  vložení odběru a  stiskem Ctrl+F se  zobrazí
filtr, kde zadáte příjmení osoby). V seznamu se potom zobrazí jen dva záznamy. Najděte záznam, který má ve
sloupci "Vloženo manuálně (kód)" označení číslem 1. Označíte potřebnou položku a v nástrojové liště stisknete
tlačítko  Zrušit  záznam  (bílý  papír  s  ohnutým  rohem  a  červeným  křížkem).  Po  smazání  záznamů  proveďte
vyúčtování v menu Stravování/Vyúčtování.
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20.5 Při platbě se zobrazilo nestandardní okno

Pokud  se  vám  při  platbě  zobrazilo  nestandardní  okno  (viz  červený  rámeček  v  obr.),  potom  jste  si
pravděpodobně zapnuli platby ve více měnách. 

Kontrolu nastavení provedete v menu Seznamy -> Měny. V seznamu měn vyberte tu, která se při platbě kartou
zobrazuje  navíc  (například  €)  a  zobrazte  její  formulář.  Ve  formuláři  u  položky  Povolit  platby  v  této  měně
zkontrolujte, zda pole není zaškrtnuté.
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