
Evidence zboží 

Modul „Evidence zboží“ řeší kompletní evidenci skladu – příjem zboží, výrobků a materiálů na sklady, 
výdej ze skladu s okamžitým tiskem dodacího listu, faktury, prodejky nebo výdejky. Výdej ze skladu se 
provádí metodou „první do skladu první ze skladu.“ podle data příjmu a pořizovací ceny.   

Při pořízení příjmu i výdeje se zobrazuje aktuální stav na skladě, při pořízení výdeje na fakturu se 
ukazují i měsíční odběry zákazníka rok zpět a dosud neuhrazené faktury. Lze tisknout pouze dodací 
listy a vystavit sběrnou (kumulovanou) fakturu za několik odběrů. Výdej do výroby, spotřeby se může 
uskutečnit dle rozpisu výrobků (receptury, kusovník). Tvorba prodejní ceny je velmi variabilní – možnost 
zadání šesti prodejních cen a následně přiřadit zákazníkovi číslo ceny, další způsob je zadání kategorií 
zákazníku a procento slevy nebo přirážky k základní ceně. Lze předdefinovat procento slevy nebo 
pevnou cenu konkrétnímu odběrateli na jeden druh zboží nebo skupinu (obor).   

Evidence firem je dle interního číslování nebo IČ, možnost zadávání provozoven (závodů). Sklad 
dovoluje provést rezervaci zboží k určitému datu, tisk objednávky – smlouvy k potvrzení odběratelem, 
vystavení objednávky dodavateli pomocí číselníku zboží nebo volným textem, vystavení obecné faktury 
– např. za služby, pořízení proformafaktury a následné překlopení do dokladu o přijaté platbě a do 
konečného daňového dokladu .  Možnost volby vzhledu faktury, zabudování loga firmy do tisku faktury, 
převod do pdf, posílání dokladu e-mailem přímo z programu. 

Je možné pracovat s dvěma typy archívů. Roční archiv - lze otevřít libovolné období rok zpět. Po 
uzávěrce prosince se všechna data roku archivují, je možné zpracovávat přehledy a grafy za libovolný 
počet roků. Archivy a grafy se zpracovávají podle odběratelů, druhů výrobků, nebo zboží podle 
zakázek, tisk faktury z uzavřených období a roků, příjmy podle dodavatelů nebo zboží.  

Nadstavbou modulu SKLAD je pokladna pro maloobchodní prodej. K počítači může být připojen 
snímač čárového kódu, zákaznický display, pokladní zásuvka, tiskárna pokladních dokladů. Způsob 
prodeje lze ovlivnit nastavení parametrů – zadávání podle čísla zboží nebo názvu, nastavení skladu 
pokladny, zadávání data prodeje atd. Rekapitulace prodeje podle data a jména prodejce, evidence 
mínusových dokladů a storen.  

Program umožňuje předávání dat mezi vzdálenými středisky – číselníky, případně příjmy na pobočná 
střediska a zpět prodeje. 

Vzhledem k různorodosti požadavků a zvyklostí uživatelů, je běžnou praxí úprava modulárně 
postaveného programu, dle přání zákazníka. 
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