
Nedokončená výroba 

Tato úloha  je většinou naplňována datovými soubory z již existujících agend, jelikož stojí na 
hierarchickém vrcholu celého ekonomického software spolu s účetnictvím . Vstupy se realizují z agend 
"Mzdy", "Saldokonto", "Fakturace", "Evidence skladu" a "Účetnictví". Importy dat lze provádět 
opakovaně v rámci otevřeného období, protože se zde, stejně jako v celém "Ekonomickém systému", 
razí zásada, že data jsou aktualizována na místě kde vznikla. 

Celý systém "Nedokončené výroby" je rozdělen na část výrobků a polotvarů. Pro tyto dvě základní 
skupiny se vytváří "Deníky výroby", "Kalkulační listy zakázek", Výsledné kalkulace výrobků", 
"Fakturační výkazy", "Stavy hotové a nedokončené výroby" atd.  

Uživatelsky lze volit položky kalkulačního vzorce, event. druhy a procenta režií, druhy kooperací ap. 

Zpracování podléhá měsíčním uzávěrkám, s tím že lze bez dalších pomocných médií vstupovat do 
tisku již uzavřených měsíců. 

Jelikož celý systém je provázán, existuje i převod nedokončené a hotové výroby do "Účetnictví". I tato 
funkce je uživatelsky modifikovatelná. 
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