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1. Úvod

Integrovaný systém ekonomických agend PD-UNO je dodáván jako
modulární programové vybavení v různých konf iguracích dle požadavků
uživatele na s ledování č inností  podniku spojených s pohybem mater iálu, zboží,
obchodem, s lužbami a navazuj ící  fak turací.  Systém lze datově  propoj i t
s  dalšími agendami dodávanými f i rmou Prag-Data, p ředevším s Podvojným
účetnictvím č i  Peněžním deníkem jednoduchého účetnictví a Pok ladnou. Spolu
s dalšími produkty (Evidence majetku, Mzdy atd.)  tvoř í  ucelený informační
systém, dodávaný na k líč  a konf igurovaný vždy pro konkrétního uživatele.

Úloha je zpracována databázovou technologií  v prostředí FoxPro 2.6 f i rmy
Microsof t .

Tato uživatelská př í ručka obsahuje popis všech běžně  dodávaných
komponent systému UNO a je poskytována všem jeho legálním uživatelům bez
rozdí lu, tedy i  k  apl ikacím obsahuj ícím menší počet modulů  (MTZ, Fakturace,
apod.) .

Do úlohy jsou integrovány datové vazby na podvojné i  jednoduché
účetnictví .  Přenos do účetnictví je řešen jako externí modul,  dodávaný
uživatelům, provozuj ícím tyto agendy.

Program umožňuje u všech svých operací t isk  dok ladů  formou vyplněných
formulářů ,  k teré lze př ímo použít  ve styku se zákazníky i  uvnitř  podniku.
Přehledy určené v první řadě  pro uživatele systému se t isknou do souborů ,  ze
kterých je možné dokumenty na požádání vyt isknout s možností  volby písma a
stránkování.  Způsob t isků  je pro všechny výstupní formuláře jednotný.

Ve všech programových modulech je minimal izováno nebezpeč í  ztráty dat
chybou obsluhy, výpadkem napájení nebo poruchou systému. Ochrana prot i
zneužit í  je zaj iš těna troj í  úrovní př ís tupových hesel.

Systém UNO lze využívat též pro přefakturaci.  V tomto př ípadě  je
konf igurace zásadně  odl išná. Není využíván sk lad, t j .  všechny př í jemky jsou
rovnou vydány párovaným dok ladem (tzv.průběžky).  Souvisej ící  dok lady
(fak tura došlá, př í jemka, výdejka, fak tura vydaná) lze zapsat v jediném kroku.
Systém tak to poř ízené dok lady spáruje a lze je potom prohlížet i  bi lancovat
pomocí s lužeb pro párované dok lady (  okna a sestavy ) .  Popis systému v tomto
režimu je mimo rámec tohoto manuálu a je dodáván těm uživatelům, k teř í  ho
tak to využívaj í .
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1 .1 . Dodávané moduly systému PD-UNO

Archiv: sort iment a ceníky

partneř i

 Obecné dok lady: objednávky vydané

objednávky došlé

cenové nabídky

zakázkové l is ty

rek lamační l is ty

vzory, atd.

 MTZ: př í jem

sk lady

výdej

 Fakturace: fak tury vydané (odběratelské)

fak tury došlé (dodavatelské)

saldo fak tur

 Služby: uživatelské konf igurace, zálohování

 Data Manager: samostatný systém pro údržbu č íselníků

 rozšíření:  - pok ladny, šeky, uzávěrky středisek, deníky prodejen

- akce (zakázky, subdodávky)

- import dat k  propojení jednouživatelských verzí

-  export do účetnictví ( tento modul je dodáván se zvláštní
dokumentací podle typu datových vazeb)
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2. Základní údaje

Tato kapitola pojednává o technických požadavcích na váš poč í tač ,
instalaci programového vybavení a způsobu obsluhy a údržby systému.

Jedná se o pouhý informativní popis a uživatel uvyk lý práci s poč í tačem
může přej í t  rovnou k  popisu systému v kapitole 4.

2.1 . Technické požadavky
Dodaný systém lze provozovat na všech poč í tač ích typu PC s operačním

systémem MS-DOS verze 3.3 a vyšší nebo W INDOW S 95 a W INDOW S 98.
Další podmínky pro konf iguraci poč í tače:

a) pevný disk ;

b) t iskárna podporuj ící  kód Kamenických.

c)  u síťových apl ikací je třeba dalšího technického vybavení (server,  síťové
karty,  propojení kabely, atd.)  a př ís lušný síťový sof tware.

Dodavatel zaj išťuje výběr  vhodného hardware pro jednouživatelské verze
i pro síťové apl ikace, včetně  zák ladního sof twarového vybavení (operační
systém, síť) .

2.2 Program a jeho instalace
Programy obsluhuj ící  jednotl ivé databanky úlohy jsou real izovány

v databázovém systému FoxPro, verze 2.6 f i rmy Microsof t .  Jsou dodávány ve
zkompilované podobě  a součástí  dodávky jsou knihovny nutné pro chod
systému, k teré uživatel i  zaj išťuj í  legální využívání tohoto prostředí (př ípadně
i  pro j iné programové produkty) .

Systém instaluje dodavatel a je nepřenosný na j iné poč í tače. Vzhledem
k této s lužbě  je možné s dodavatelem dohodnout i  individuální odchylky př i
konkrétní apl ikaci.

Datové soubory a způsoby jej ich tř ídění jsou popsány v dodatku A.

2.3. Obsluha
Celý systém je uložen na pevném disku. Vzhledem k tomu, že př i  práci se

systémem se př i  provádění vě tš iny operací mění obsah datových souborů ,  je
vhodné tyto údaje uchovávat dupl ic i tně .  Per iodické uk ládání kopií  databází na
diskety se provádí zpravidla na konci pracovní směny (viz operace Z v hlavním
menu). U vě tš ích jednouživatelských nebo u síťových apl ikací jsou pravidelné
zálohy dat prováděny dle požadavků  uživatele na dalších pevných discích, na
streamerech, Iomega Zip atp.
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Systém pracuje na uživatelské úrovni,  obsluha po zapnutí  poč í tače,
ev. t iskárny komunikuje se systémem prostřednictvím obrazovky monitoru, aniž
musí ovládat jakékol i  úkony programovacího jazyka nebo operačního systému,
pouze formou dialogu mezi nabídkou na obrazovce a odpovědí na k lávesnic i.
V maximální míře jsou ošetřeny chybové stavy způsobené operátorem.

Systém se spouští  z př íkazového řádku operačního systému zapsáním a
potvrzením (k lávesa <Enter> -  viz dále) jména, dohodnutého př i  instalaci
programu (uno, ema, sk lad, podnik  atd.) ,  př ípadně  volbou z uživatelského
menu, pokud poč í tač  s louží k  současnému provozu více systémů .  Dodavatel
provádí na požádání i  instalaci do integrovaného prostředí poč í tače uživatele.
Klávesnice se po tomto zavolání automaticky přepne do režimu českého
psacího stroje.

Klávesnice poč í tačů  maj í  některé odl išnost i  od k lávesnic psacích strojů  a
rovněž některé způsoby zápisu se l iš í  od běžné rut iny. Na některé z nich, k teré
zpočátku působí často obtíže, upozorníme.

Nula a jednička:

Př i  psaní textu se z nutnost i  nebo ze zvyku často zaměňuje jednička velkým
"l" a nula velkým "O". Př i  práci s poč í tačem je nutno důsledně  odl išovat č ís l ice
a písmena. V řadě  př ípadů  poč í tač  odmítne př i jmout písmeno místo č ís l ice,
protože akceptuje pouze č íselný vstup, jako je tomu např .  u zadávání data.
J iné údaje jsou blokovány prot i  záměně  č ís l ice nebo prot i  v ložení nesprávného
(nepovoleného) znaku programově .  Přesto doporučujeme odl išení písmen a
č ís l ic  důsledně  dodržovat.

Písmena:

Z pouhého pohledu na k lávesnic i je zřejmé, že anglo-americká notace má
ve srovnání s českým psacím strojem vyměněnou polohu písmen "Y" a "Z".
Poč í tač  odl išuje velká a malá písmena, t j .  např .  písmena "w" a "W " považuje za
znaky, k teré spolu naprosto nesouvisí.  Vě tš ina textových vstupů  je ale
programově  ošetřena tak , že poč í tač  akceptuje text nezávis le na tom, zda je
napsán velkými nebo malými písmeny. Tzn.,  že např .  položku "CEMENT"
identi f ikuje správně  i  po zadání "cement" nebo "ceMEnt".  Na druhé straně  ale
považuje mezeru za znak stejné platnost i  jako k terýkol iv j iný a př i  zápisu
s přek lepem "c ement" tuto položku nenajde.

Shif t :

Klávesa <Shif t> přeřazuje t isk  malých písmen na velká podobně  jako
k lávesa přeřazovače na psacím stroj i .

Enter:

Klávesa <Enter> ukončuje zápis údaje a přechází k  další operaci.  Zápis do
šablony na obrazovce lze ukonč i t  buď  k lávesou <Enter> nebo naplněním celé
šablony. Např .  šablona pro zápis druhu položky má 17 znaků .  Př i  zápisu
položky "cement" lze záznam po šest i  znacích ukonč i t  bez vyk lepávání dalších
mezer k lávesou <Enter>. Př i  zápisu č íselných údajů  zahrnuje šablona často
i deset innou tečku. Pokud nedodržíme př i  zápisu vzor šablony a zapíšeme údaj
včetně  deset inné tečky v j iném místě ,  než je předepsáno, jeho zobrazení se
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automaticky srovná podle námi zadaného tvaru (není tedy třeba k  deset inné
tečce pracně  odk lepávat mezery).

Escape:

Klávesa, k terá umožňuje zrušit  právě  prováděnou akci ( jej í  použit í  bývá
zpravidla jako nápověda uvedeno ve spodním řádku obrazovky). Klávesu nelze
použít  v př ípadech, kdy jsme začal i  provádě t  akci,  k terou je j iž třeba dokonč i t
(kupř .  př i  pronásobování cen a množství) .  Tyto j iž provedené kroky je třeba
následně  zruši t  volbou operace mazání z menu.

Pomocí k lávesy <Esc> se rovněž můžeme dostat,  nalézáme-l i  se ve
spodním př íkazovém řádku dialogu, do hlavního menu, aniž bychom se musel i
napřed vracet do menu lokálního. Tato provolba v rut inním provozu umožňuje
dostat se rychle a přehledně  k  hledané operaci menu.

Desetinná č ís la:

Anglo-americká notace používá k  oddě lení celoč íselné a deset inné část i
reálného č ís la nikol iv čárku, jako notace česká, ale tečku. Tuto uzanci je nutno
důsledně  dodržovat.

Datum:

Tvar datumového údaje je shodný s evropskou zvyk lostí ,  t j .  má pořadí den,
měsíc a rok  (v USA je pořadí měsíc, den, rok).  Vstupní údaj  je systémově
kontrolován na formální správnost a poč í tač  odmítne např .  př i jmout datum
42/02/91 .  Rovněž neakceptuje j iné než č íselné údaje. Př i  zápisu data Nového
roku je nutno zapisovat i  předřazené nuly, t j .  01 /01 /91 .

Korektura:

V modulech oprav datových souborů  a př i  řadě  dalších operací je př i
d ialogu obsluhy s poč í tačem předk ládána na obrazovce šablona s minulým
textem nebo s pravděpodobnou odpovědí.  Pokud operátor požaduje, aby
předložený text zůstal  beze změny, uloží nezměněnou verzi  k lávesou <Enter>.

Pohyb kursoru:

Kursor je vlastně  bl ikaj ící  ukazovátko, k teré na obrazovce označuje, kde
poč í tač  očekává vstup údaje z k lávesnice. Kursorem je možno pohybovat,  aniž
bychom přepisoval i  j iž dř íve zapsaný text,  pomocí š ipek na k lávesách
v numerické (pravé) části  k lávesnice př i  nenumerickém režimu (nesepnutý
zámek <NumLock>), u k lávesnic poč í tačů  AT pak funkčně  shodnými šedými
k lávesami ve střední část i  k lávesnice, k teré jsou k  tomuto účelu speciálně
určeny. Po jednotl ivých celých položkách šablony se pak můžeme pohybovat
pomocí k láves <Enter> nebo <End> (dále),  resp. <Home> (vzad).

V př ípadě  přetrvávaj ících potíží  př i  komunikaci s poč í tačem, doporučujeme
navštívi t  ně jaký krátký kurs zák ladní obsluhy poč í tačů  tř ídy PC.
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2.4. Konfigurace systému
Program je dodáván včetně  konf igurací operačního systému (conf ig.sys) i

pracovního prostředí (conf ig.fp) ,  k teré zaj išťuj í  bezproblémový a rychlý běh
systému. V př ípadě  potřeby je možno př i  instalaci dohodnout s dodavatelem
potřebné individuální odchylky systémového.

U síťových apl ikací je konf igurace mnohem rozsáhlejší a jej í  popis
přesahuje uživatelský rámec tohoto manuálu.

Zák ladní systémovou konf iguraci provádí dodavatel a je t řeba j i  odl iš i t  od
konf igurace uživatelské, jej íž parametry může uživatel vol i t  samostatně  (viz
kapitola 5.1 .3.) .

2.5. Provoz v síti

2.5.1 . Běžné zpracování
Program je koncipován tak , aby vě tš inu akcí bylo možné provádě t  současně

na více poč í tač ích. Různí uživatelé tedy vždy mohou stejná data současně
prohlížet nebo t isknout s př ípadným zohledněním jej ich individuálních kr i tér i í
pro výstup. Je však třeba mít na pamě t i ,  že zároveň  může j iný uživatel  data
měnit ,  č ímž např .  dvě  po sobě  vyt iš těné stejné sestavy mohou mít různé
hodnoty. Současně  lze stejný soubor z více pracovišť  i  ak tual izovat.  Ve vě tš ině
př ípadů  s i  uživatel ani nevšimne, že ještě  pracuje někdo j iný, ale výj imečně  ke
střetům doj í t  může:

a) Př i  opravě  s tejného záznamu více uživatel i  najednou jsou uložena data
toho, k terý ak tual izaci ukonč í  jako poslední.

b)  Př i  současném vk ládání dat do stejného souboru program zkontroluje
jednoznačnost k l íče ( je- l i  požadována) a zapíše prázdný záznam
s t ímto k líčem, aby nemohl být znovu př idě len j inému uživatel i .  Po
vyplnění všech zbývaj ících údajů  je j im i záznam jednorázově  doplněn.
Vk ládaj í- l i  tedy dva současně  s tejný k líč ,  podař í  se to jenom tomu
rychlejšímu a ten druhý obdrží hlášení,  že j iž záznam s t ímto k líčem
existuje. Nabídne- l i  mu program tento existuj íc í  (prázdný) záznam
k opravě ,  jedná se o s ituaci ad. a) .  Rušení záznamů  lze běžně
(v průběhu dne) provést pouze tak , že se označ í  k  výmazu. Ve
zpracování se j iž neobjeví,  ale na disku stále jsou a lze je oživi t .
Skutečný fyzický výmaz musí provést správce systému v době ,  kdy
nikdo j iný nepracuje.

2.5.2. Údržbové práce
Tyto č innost i  lze provádě t  pouze tehdy, když nikdo j iný se systémem

nepracuje. Jedná se o údržbu systému:

-  indexování databází

-  záloha databází

-  obnova databází

-  fyzický výmaz záznamů ,  označených k  výmazu
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Doporučujeme předem urč i t  čas, ve k terém se tyto akce budou denně
provádě t .  Vznikne- l i  potřeba takovéto akce, musí správce systému zaj is t i t ,  aby
nikdo nepracoval.  Jak to uč iní ,  závisí  na možnostech každé konkrétní sí tě .
Ostatní uživatelé nemusí ukonč i t  program, ale mohou použít  s lužbu "Uvolnění
souborů",  z k teré se j im podař í  úspěšně  navrát i t  až po ukončení práce správce.

Př i  nedodržení výše uvedené podmínky se př ípadný pokus o zpracování
nesetká s úspěchem:

- indexování databází ohlásí,  že se soubor nepodař i lo otevř í t  a nakonec
počet souborů ,  k teré se nepodař i lo indexovat;

-  záloha databází ohlásí chybu vstupního souboru;

-  obnova databází ohlásí chybu výstupního souboru;

-  fyzický výmaz záznamů  se nepodař í  zaháj i t .  Jest l iže se někdo pokusí o
běžné zpracování v době  těchto údržbových prací,  dostane hlášení,  že
pracuje kolega, protože se mu nepodař í  otevř í t  potřebné soubory.

2.5.3. Instalace systému v síti
Je nezbytné, aby mě l  každý uživatel svů j  ak tuální adresář ,  ze k terého

odstartuje program. Je to proto, že jsou na něm vytvářeny dočasné pracovní
soubory a sestavy, směrované do souborů .  Vlastní program, t j .  modul
UNO.EXE, může teoret icky být v l ibovolném adresář i .  Doporučujeme, aby byl
v ak tuálním.

2.5.4. Konfigurace programu v síti
Se zpracováním v sít i  souvisí parametr  "Čekání na př ís tup",  kde s i můžete

nastavit  čas v sekundách, po k terý se program bude pokoušet zpř ís tupnit
požadovaný soubor. Pracuje- l i  se souborem kolega způsobem, k terý
neumožňuje sdí lení souboru, zpráva o neúspěchu akce se zobrazí až po tomto
čase. Do té doby zůstává obrazovka požadované akce beze změny. Parametr
musí správce nastavit  i  s  ohledem na zatížení sí tě  tak , aby v této době  program
stihl  zpř ís tupnit  s tejný soubor maximálnímu poč tu možných uživatelů .  Je třeba
brát v úvahu, že i  některé běžné akce s i pro sebe na okamžik  "uzamknou"
soubor, takže s ním v daném okamžiku (vel ice krátkém) může pracovat pouze
jeden uživatel .  Ostatním je soubor zpř ís tupněn až po dokončení této výlučné
akce -  je tedy nezbytné, aby parametr  "Čekání na př ís tup" byl  dostatečně  velký
a umožni l  zopakování pokusu o př ís tup (obvyk le 3-5 sekund).
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3. Způsob komunikace

Program PD-UNO je dialogový systém, kde hlavní prvek volby představuj í
hierarchicky uspořádaná MENU nabídky jednotl ivých č inností  a následná práce
s obrazovkou.

Volba č innost i  v MENU se provádí zadáním př ís lušné pořadové č ís l ice,
písmene nebo st iskem k lávesy <Enter> po výběru pomocí š ipek pro pohyb
kursoru. Návrat z k teréhokol i  MENU o úroveň  výše se provádí st iskem k lávesy
<Esc> včetně  ukončení práce systému ze zák ladní nabídky režimů  zpracování.
Možnost i  voleb jsou vždy zobrazovány ve spodním řádku obrazovky jako
nápověda pro uživatele. V tomto řádku se rovněž zjevuje vě tš ina informací
o prováděné práci systému.

3.1 . Režimy zpracování

Program je zaj iš těn heslem (hesly)  dle požadavků  uživatele. (Demonstrační
verze programu heslem j iš těna není.)  Úvodní obrazovka obsahuje rovněž
informaci o některých horkých k lávesách, k teré systém používá (<F1> -  help;
<Alt+S> -  screensaver (šetření obrazovky př i  dočasném přerušení práce)) .  Po
zadání hesla se vypíše aktuální stav systému a jeho konf igurace. Dále se
nabídnou z uživatelského konf iguračního souboru (viz menu "Služby" -  kapitola
5) č tyř i  jména, k terá budou automaticky zapsána do dok ladů  podle volby
uživatele v průběhu práce se systémem. Pro nabídku v průběhu práce lze
jména přepsat ve vstupní obrazovce (kupř .  kolonku "Dnes zapisuje") ,  pro
trvalou změnu nabídky je třeba změnit  konf igurační soubor nebo jména
v souboru hesel v submenu T (viz kapitola 5.1 .3.) .  Následuje obrazovka
zák ladní nabídky režimů  zpracování (obr.  3-1) .  Tato obrazovka se může od
úplné verze různým způsobem l iš i t .  Kupř ík ladu uživatel  nemusí mít síťovou
verzi nebo na lokálním pracovišt i  př ís tup k  údržbě  č íselníků  (DATA
MANAGER). Z méně  obvyk lých s lužeb lze ještě  jmenovat import dat z externích
agend (z pracovišť  nepropojených v sít i )  nebo agendu zakázek, akcí a
subdodávek.

HLAVNÍ MENU obsahuje nabídku skupin jednotl ivých operací,  v iz obr.  3-1 .
Př i  pohybu kursorem se ve spodním řádku objevuje podrobně jš í  popis
submenu, na němž kursor stoj í .  Toto submenu se podle obsáhlost i  úlohy může
štěpit  do dalších lokálních menu. Jednotl ivé operace jsou často řešeny formou
doplňuj ícího dialogu, v němž uživatel specif ikuje další jednoznačné volby (viz
obr.  3-2).
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 obrázek 3-1

                                  Start

                                  Heslo

                              Volba režimu                                          Konec

                           SubMenu skupiny

                             Lokální menu

                          Provedení operace

  obrázek 3-2   -   komunikační schéma systému PD-UNO
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3.2. Pořízení dokladu

Systém dovoluje efek t ivním způsobem poř izovat vstupní i  výstupní
dok ladové formuláře (objednávky, př í jemky a výdejky, fak tury odběratelské i
dodavatelské). Ve všech př ís lušných menu se dok lad poř izuje jednotným
způsobem v operaci 2. Systém zachovává jednotnou č íselnou řadu jednotl ivých
typů  dok ladů  a nedovolí  vydat dva dok lady pod týmž č ís lem.

Je možné dok lady l ibovolně  množit ,  a to nezávis le na jej ich typu (kupř .
př í jmový dok lad ze sk ladu lze použít  jako šablonu pro výdej) .  Jednotl ivé
dok lady lze vydávat s vazbou na sk lad i  bez ní.  Dok lady jsou č ís lovány třemi
údaj i ,  vytvářej ícími jednoznačný kód: pořadovým č ís lem (5 míst) ,  č ís lem útvaru
(3 místa) a dvojč ís l ím roku. Žádné z č ísel  nevyžaduje uživatelské zadání,  útvar
je nabídnut z konf iguračního souboru a u pořadového č ís la je automaticky
hlídána č íselná řada.

O jednotl ivých typech dok ladů  budeme podrobně j i  m luvit  ve č tvr té kapitole.

Podobně  lze jednotným způsobem dok lad i  vymazat,  a to vždy operací 1 .
Dok lad se ukáže na obrazovce a následuje nabídka t isku a/nebo vymazání.

3.3. Režimy editace

Pro korekce j iž existuj íc ích záznamů  v jednotl ivých souborech jsou
v systému PD-UNO k dispozic i  dva paralelní režimy:

1)  s tandardní

2) okna.

Standardní režim -  zpracovává vždy jeden záznam - položku na jedné
obrazovce. Je vhodný k  provedení mnoha různých změn u malého poč tu
položek.

Okno -  zpracovává část údajů  (polí)  množiny záznamů  (vě t  souboru -  např .
položky dodacího l is tu)  současně  rolováním po obrazovce. Tento režim je
vhodný pro změnu někol ika málo typů  údajů  (často jediného -  kupř .  ceny)
u mnoha položek současně .

V režimu oken jsou vždy nadef inovány možnost i  nejrůzně jš ích akcí pomocí
tzv. funkčních k láves (F1-F10), jej ichž stručný popis najde uživatel  ve spodní
části  obrazovky. Standardně  k  nim patř í  posun na začátek a konec databanky,
posun o stránku nebo po jednotl ivých položkách, vyhledání j iné položky, atd.
Př i  prvním seznamování se s programem doporučujeme nabídku č inností
peč l ivě  s ledovat a vyzkoušet.
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3.4. Rok 2000 a další

V souvis lost i  s  přepracováním systému pro provoz v roce 2000 a letech
dalších, byly upraveny všechny vstupy a výstupy.

Vstupy

Všechna pole pro vstup data obsahuj í  celé století  ( rok  je na č tyř i  místa).  To
se týká nejen poř izování dok ladů ,  ale i  zadávání všech podmínek, požadavků
na zpracování,výběrů  atp.  Pokud datum není předvyplněno, postač í  zadat
pouze poslední č ís l ic i  roku (pro rok  2000 lze rok  ponechat prázdný) a program
rok automaticky doplní.  Toto doplnění roku probíhá na zák ladě  vol i telné
konf igurace, kde údaj  "Zlom století"  udává, kdy má program k  zadanému roku
předřadit  s toletí  19 a kdy 20.

Př ík lady: Pokud je "Zlom století"  = 40

 bude vstup "01 .01 .  "  převeden na "01 .01 .2000"

 bude vstup "01 .01 .9" převeden na "01 .01 .2009"

 bude vstup "01 .01 .39" převeden na "01 .01 .2039"

 bude vstup "01 .01 .40" převeden na "01 .01 .1940"

 bude vstup "01 .01 .99" převeden na "01 .01 .1999"

Pokud je "Zlom století"  = 5

 bude vstup "01 .01 .9" převeden na "01 .01 .1909"

Poznámka:  Údaj  "Zlom století"  není funkční pokud je j iž datum předvyplněn.

Výstupy

V dok ladech na obrazovce je uveden rok  na všechna č tyř i  místa.
V t iš těných dok ladech a v sestavách jsou vyt iš těny pouze dvě  poslední č ís l ice
roku, př ičemž samozřejmě  tř ídění datem bere v úvahu celý č tyřmístný kód. Rok
2000 je až za rokem 1999 i  když budou zobrazeny jako 99 a 00.

Párovací č ísla

Délka párovacího č ís la se v tuzemsku s př íchodem roku 2000 neměni la a
má nadále délku 10 míst.

Proto se ve všech přenosech berou z roku pouze poslední dvě  č ís l ice.
Var iabi lní symbol naší vydané fak tury se v komunikaci s bankou a účetnictvím
přenáší tak to:

 12345/333/2000 -> 1234533300

Pro lepší or ientaci odběratelů  je var iabi lní symbol uváděn na t iš těném
formulář i  vydané fak tury.
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4. Popis jednotlivých činností systému

4.1 . Archiv - partneři a sortiment

Jádro systému tvoř í  databáze sort imentu (až 1000 skupin údajů  po 100 000
položkách), koncipovaná současně  jako ceník  (sort iment,  práce, s lužby atp.) ,
k terá je dle pohybu položek průběžně  ak tual izována. Databanka obsahuje
zák ladní informace o položce (název, měrná jednotka, kód, sazba daně  na
vstupu i  na výstupu, ev. ceníková cena atp.) .  Název je tvo řen dvěma jmény,
k terá jsou označena jako "druh" (hlavní jméno) a "specif ikace" (vedlejší
jméno). Toto rozdě lení značně  ulehčuje prohledávání databanky. Systém
umožňuje pracovat až s šest i  úrovněmi prodejních cen, jej ichž poměr  lze
v databance sort imentu nastavit  buď  obecně  pro veškeré odkazy nebo pro
každou položku zvlášť .  Př i  zařazení hospodářského partnera do př ís lušné
"dealerské" úrovně  pak lze dosáhnout toho, že je ze sk ladu nabízena vždy
správná cena pro daného zákazníka. Konf igurace s vě tš ím poč tem cen je
dodávána pro zákazníky využívaj ící  takovýto systém, j inak je pot lačena.
Sort iment je průběžně  č ís lován interním osmimístným kódem. Pro vě tš í
přehlednost se př i  rozsáhlejších apl ikacích doporučuje, aby uživatel  dě l i l
odkazy do skupin.

Druhá zák ladní databáze systému je tvořena archivem hospodářských
partnerů  organizace (dodavatelů  a odběratelů) .  Zák ladní údaje
o hospodářských partnerech jsou podobně  jako údaje o sort imentu využívány
ve všech dalších k líčových operacích (př í jem, výdej ,  fak turace atd.) .

V této databance je možné též uloži t  l ibovolné informace a poznatky
o hospodářském partnerovi (kupř .  zbožní komodity u obchodního partnera).
Zadáním slovního k líče pak lze vytvoř i t  zcela l ibovolně  def inovanou množinu
partnerů ,  k teř í  danou podmínku splňuj í  (kupř .  výpis všech partnerů ,  k teř í
obchoduj í  s  c ihlami apod.) .  V této podobě  databanka může samozřejmě  s loužit
jako expertní informační systém vně  i  uvnitř  organizace k  uk ládání jakýchkol i
informací.

Ani jednu z databází není třeba podrobně  naplňovat před zahájením práce
samotného systému -  údaje jsou modif ikovány a nově  všude zapisovány kdykol i
je toho třeba v průběhu práce. Pro vě tš í  komfort  obsluhy, zvláště  je- l i  systém
užíván v reálném čase př i  s tyku se zákazníky, doporučujeme však alespoň
nejzák ladně jš í  sort iment a nej f rekventovaně jš í  hospodářské partnery do
databáze zaznamenat předem. Kromě  urychlení budoucí práce se jedná
o nej lepší způsob osvojení s i  komunikace s programem. Jednotná tvář  všech
menu dovoluje obsluhovat systém bez dlouhého zaškolování.  Peč l ivá údržba
archivních databází je předpok ladem úspěšné a především rychlé práce
systému (vyplněné bankovní úč ty u dodavatelů  umožňuj í  kupř .  snadný t isk
př íkazů  k  úhradě ,  adresy odběratelů  pak zase odesí lání fak tur poštou apod.)
Rozsah vyplnění jednotl ivých údajů  záleží na rozsahu využívání možností  sys-
tému uživatelem.
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4.1 .1 . Partneři - skupina služeb "O" (obr. 4-1)

  4.1.1.0. Přehledy, vyhledání, třídění, tisk

Výběry z databanky partnerů  lze sestavovat na zák ladě  volby jednotl ivých
k líčů  z nabídky submenu (obr.  4-2).  Jednotl ivé k líče zužuj í  zák ladní výběr .  Lze
tedy vypsat kupř .  všechny plátce DPH zač ínaj ící  písmenem "H" apod.

Poslední č tyř i  volby (rešerše) umožňuj í  hledání v názvu hospodářského
partnera nebo v zájmových komoditách bez ohledu na polohu k líčového s lova
v databázi (kupř .  vypsání všech f irem, maj ících v názvu zkratku s.r .o. apod.) .
Nerozl išuj í  se velká a malá písmena.

Výpis,  k terý se vždy t iskne do souboru, z něhož je možné posléze
vyt isknout třeba jen část,  k terá nás zaj ímá, můžeme dále vol i t  úzký (pohotový
telefonní seznam) nebo š iroký (detai lní  informace o hospodářském partnerovi) ,
ev. je možné t isknout i  adresy na samolepicí  št í tky.

Způsob tř ídění databázových informací pomocí tak to volně
sestavovatelných k líčů  výběru (syntéza dotazu uživatelem), se uplatňuje
v téměř  všech operacích "0" v jednotl ivých menu systému.

 obrázek 4-1
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 obrázek 4-2

  4.1.1.1. Vyhledání podle názvu

Rychlé vyhledání hospodářského partnera po zadání úvodních písmen jeho
názvu. Rovněž lze zadat interní č ís lo partnera. V tomto př ípadě  jsou partneř i
v okně  řazeni dle č ísel .  V ostatních př ípadech jsou řazeni abecedně .
Vyhledávání lze nastavit  obecně  do troj ího režimu: "skok", "výběr" a "rešerše"
(režim se volí  horkou k lávesou <F4>). První z nich nastaví kurzor na první
nalezený záznam dle zadání,  př ičemž celá databanka hospodářských partnerů
zůstává k  dispozic i  k  dalšímu vyhledávání. "Výběr" znamená, že budeme
vybírat z množiny omezené naší volbou (kupř .  ze všech partnerů  zač ínaj ících
písmenem "H" apod.)  Konečně  rešerše představuje zadání,  kdy vybíráme
z databáze všechny údaje, v jej ichž názvu se nalézá zadaný řetězec znaků
( tedy kupř .  výpis všech "s.r .o.") .

  4.1.1.2. Aktualizace listováním podle názvu

Jednotl ivými záznamy v databance lze l is tovat s t ím, že po aktual izaci
záznamu je vždy nabídnuta volba posunu o záznam vpřed nebo vzad. Záznamy
jsou řazeny abecedně  nebo dle interních č ísel .
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  4.1.1.3. Zápis nových partnerů

Zř ídka používaná s lužba pro př ímý zápis nového hospodářského partnera
do databanky. Tato operace je však samozřejmě  hojně  volána jako provolba
z j iných č inností  (např .  př i  zápisu dodacího l is tu, pokud ještě  odběratel  není
v databance, zápisu fak tury apod.)

Celý systém možností  provoleb, daných jeho modular i tou, hojně  využívá;
jsou jednou z jeho hlavních předností .

  4.1.1.4. Aktualizace listováním dle hesel komodit

Poř izovací obrazovky jsou vyvolávány podobně  jako v operaci "O2" (viz
odstavec 4.1 .1 .2.) ,  k l íčem pro výběr  v databance jsou však záznamy v údaj ích
o partnerově  č innost i .  Lze tak  editovat údaje kupř .  u všech partnerů ,  s  nimiž
uživatel  obchoduje s cementem apod.

  4.1.1.5. Výběry rešerší hesel komodit

Výběry z databáze stejným k líčem jako v předchozí operaci,  tentokrát však
s výstupem záznamů  na obrazovku nebo na t iskárnu (bez editace jednotl ivých
údajů) .

  4.1.1.6. Výběry rešerší jmen referentů

Klíčem k výběru je zde l ibovolně  zadané jméno v pol i  referentů .  Př ís lušný
záznam je nalezen podobně  jako u výběru dle komodit  bez ohledu na pozic i
zapsaného údaje v př ís lušném pol i .

  4.1.1.7. Okno označení k výmazu

Standardní s lužba umožňuj ící  rychle označ i t  pomocí def inované k lávesy
záznamy k  výmazu. Vzhledem k tomu, že tato databanka je archivní a vě tš ina
ostatních databank se k  ní odkazuje, je třeba vymazání údajů  dobře zvážit .
Výmaz záznamů  by se mě l  provádě t  pouze s j is totou, že údaje o daném
hospodářském partnerovi j iž nepotřebujeme znát -  a to ani na starých
dok ladech. Rozhodně  se tedy nejedná o s lužbu, k terá by mě la být běžně
používána v průběhu kalendářního roku, a v každém př ípadě  by mě l  výmaz
údajů  následovat až po zálohování informací na disketu (viz skupina s lužeb "Z"
-  kap. 5.2.1 . ) .
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  4.1.1.8. Výmaz a komprese báze

Z důvodů  uvedených v předchozím odstavci je def ini t ivní výmaz údajů
rozdě len do dvou etap. V této s lužbě  se nejdř íve vypíší položky označené
v předchozí operaci "O7" k  výmazu a teprve po potvrzení jsou def ini t ivně
z databáze odstraněny. Před t ímto fyzickým odstraněním lze pořád ještě
jednotl ivé záznamy "oživi t"  v předchozí s lužbě .

V síťovém provozu může být databáze setřesena pouze v př ípadě ,  že s ní
nepracuje j iná stanice sítě  než ta, na k teré komprese probíhá.

  4.1.1.9. Bilance partnera

Formulář ,  k terý přehledně  uvádí hospodářskou bi lanci zvoleného partnera.
Zahrnuje př í jem,došlé fak tury,výdej  a vydané fak tury.Přehled lze omezit
kalendářním rozmezím.(obr.  4-3)

obrázek 4-3

  4.1.2. Sortiment - skupina služeb "A" (obr. 4-4)

Př i  vě tš ím množství položek v této centrální databance systému ( řádově
t is íce) doporučujeme sort iment rozdě l i t  do někol ika skupin. Č íselník  těchto
skupin je uživatelsky př ís tupný a uživatel  s i  jej  může vytvářet sám ve s lužbě
údržby č íselníků  (skupiny s lužeb "Y" -  viz kap. 6.3.) .

Celá databanka je koncipována jako obecný zdroj  l ibovolných odkazů  ( lze
sem zařadit  i  pracovní výkony, ceníkové položky apod.,  tedy nejen zboží a
mater iál) .
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 obrázek 4-4

 obrázek 4-5

  4.1.2.0. Přehledy

Přehledy sestavené jako obvyk le na zák ladě  zadaných k líčů  (viz obr.  4-5) a
jej ich t isk  (sestavy).
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  4.1.2.1. Vyhledání, kompletní výpis, listování

Listování jednotl ivými "kartami" sort imentu po výběru místa, odkud chceme
s l is továním zač í t  (zadává se skupina sort imentu, př ípadně  počáteční písmena
názvu položky, hledání lze provádě t  též rešerší v názvech druhu a specif ikace,
př ímým zadáním interního č ís la č i  kódu položky).  Způsob hledání odkazu
oknem v sort imentu je standardní s lužba, k terá je vždy volána stejným
způsobem. Jak je uvedeno ve spodním nápovědním řádku obrazovky př i
výběru,  přepínač  způsobu vyhledávání v okně  se ak t ivuje pomocí horké k lávesy
<F4> (obr 4-6).

Řazení je abecední dle interních č ísel  a nebo kódu, v závis lost i  na
nastavení výběru.

  4.1.2.2. Zápis nových položek, aktualizace zapsaných

Aktual izace údajů  probíhá ve stejných obrazovkách jako v předchozí
s lužbě ,  nyní však s vysvícenými položkami k  editaci.  Pokud systém nenalezne
odkaz dle zadaného názvu, nabídne zápis nové položky. Tento zápis je
obdobně  jako u hospodářských partnerů  volán jako provolba i  všude tam, kde
potřebujeme poř ídi t  odkazovou položku kdykol i  během práce systému.

  4.1.2.3. Zápis nových položek

Postupný zápis nových položek. Tento režim je vhodný př i  počátečním
naplňování databanky. Postupně  se nabízej í  k  vyplnění prázdné "formuláře"
karet sort imentu. Program dává položkám svá interní č ís la, s těmito se však
nepracuje na uživatelské úrovni,  pokud ovšem uživatel  na práci s č ís ly netrvá.

V kartě  vyplňujeme kromě  názvu položky (rozdě leného na druh a
specif ikaci,  jak  jsme se zmíni l i  j iž výše) též jednotku (kup ř .  ks, l ,  m apod.),
ceníkovou cenu, pokud s ní pracujeme, vstupní a výstupní sazbu DPH (plátc i
DPH), př ípadně  m inimální zásobu ( informace může s loužit  k  vyhodnocování
sk ladu a automatickému upozornění na nedostatek  položek na sk ladě) .  Př i
konf iguraci systému s vě tš ím poč tem dealerských cen zde lze zadat
procentuální poměr  těchto cen (zák ladní cena - nejvyšší -  tvoř í  100,00%).

Na uživatelské úrovni lze vol i t ,  zda cena zadávaná v sort imentu bude
uvedena s DPH nebo bez daně  (viz kapitola 5.1 .3.)
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  4.1.2.4. Okno označení položek k výmazu, editace

Aktual izace databanky sort imentu v režimu oken. Podobně  jako u
hospodářských partnerů  i  zde platí ,  že výmaz položek musíme provádě t
uvážl ivě  -  až tehdy, kdy na danou položku neexistuj í  odkazy k  dok ladům, k teré
potřebujeme mít zachovány. Uživatelské možnost i  v režimu okna jsou jako vždy
popsány ve spodních dvou řádcích obrazovky a patř í  k  nim standardně  posun
na začátek a konec databanky, posun o stránku nebo po jednotl ivých
položkách, vyhledání j iné položky dle abecedy atd. Doporučujeme
v jednotl ivých oknech vždy tyto možnost i  vyzkoušet.

  4.1.2.5. Výmaz a komprese báze

Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání
z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též kapitola 4.1 .1 .8).
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4.2. Obecné doklady - skupina služeb "J"
(obr.  4-7)

V této skupině  jsou soustředěny dok lady pro objednávání zboží,  mapování
a ř ízení poptávky a další  doplňkové č innost i .

Č íselník  typu dok ladu dovoluje zadat až deset různých typů  formulářů .
Všechny typy dok ladů  spolupracuj í  s  centrálními databázemi (sort iment,
partneř i ) ,  podobně  jako př í jemky a všechny typy výdejů ,  včetně  bi lance DPH,
viz dále.

V současné době  jsou standardně  nabízeny: 1  OBJEDNÁVKY VYDANÉ

2 OBJEDNÁVKY DOŠLÉ

3 CENOVÉ NABÍDKY

4 ZAKÁZKOVÉ LISTY

5 REKLAMAČNÍ LISTY

6

7

8 VZORY

9

Neobsazené pozice lze využít  dle přání uživatele nebo i  s távaj ící  změnit .

Zvláštním typem dok ladu (8) je tzv. "vzor",  k terý představuje nadřazený
celek  sestávaj ící  z více jednotl ivých komponent, k teré však chce uživatel
evidovat zvlášť  (vě tš inou kvů l i  možným nestandardním prodejům nebo
nákupům).

Podle těchto vzorů  pak lze provádě t  př í jem nebo výdej  položek, př ičemž
př ípadné odchylky od daného vzoru lze provést editací v okně  na obrazovce,
viz dále kap.4.2.2.

Jako vzor ovšem může obecně  s loužit  k terýkol i  z výše uvedených dok ladů ,
např .  výdej  dle došlé objednávky č i  cenové nabídky, př í jem dle vydané
objednávky atp.

 4.2.0. Přehledy bez výpisu položek

Standardní s lužba ve všech menu, týkaj ících se jednotl ivých dok ladů .
V operaci "0" můžeme vol i t  nejrůzně jš í  k l íče a jej ich kombinace (viz obr.  4-8)
jako podmínku pro výpis seznamu dok ladů  daného typu.

Jednotl ivé dok lady jsou vypisovány v řádcích se s celkovými údaj i  bez
položek.
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 4.2.1 . Výpis, tisk dokladu, označení k výmazu

Pro nalezení dok ladu se standardně  nabízí tř i  možnosti :

 1 .  výběr  oknem ze všech - v okně ,  kde jsou všechny obecné dok lady se
nastavíme na požadovaný a potvrdíme F10.

 2. výběr  oknem dle k l íčů  - v okně  jsou pouze dok lady dle zvolené
kombinace k líčů  -  dále jako výše.

 3. interní pořadové č ís lo - zadává se typ dok ladu pořadové č ís lo,  útvar a
rok

Po potvrzení se dok lad vypíše na obrazovku,p ř ípadně  vyt iskne na t iskárně .
Dok lad je možné zrušit  (vymazat)  nebo oživi t ,  pokud byl k  výmazu dř íve
označen.

 4.2.2. Zápis / aktualizace obecných dokladů

Zápis probíhá po volbě  typu dok ladu, útvaru a roku, kdy se nabídne další
č ís lo dok ladu v řadě  (č íselnou řadu lze i  přerušit  -  přeskoč i t  některá č ís la -
systém však hlídá jednoznačnost dok ladu).  Dále je samozřejmě  třeba zvol i t
hospodářského partnera provolbou do této databanky -  v př ípadě ,  že se jedná o
partnera, k terý v databance není,  lze jej  př ímo zde zapsat.

Vlastní zápis položek dok ladu lze provádě t  třemi způsoby:

 (obdobně  je řešen př í jem a výdej  viz.dále)

1)  Jednotl ivé položky se vybíraj í  oknem z databanky sort imentu.

Př i  jednotl ivém výběru následuje po výběru položky (F10) rovnou zápis
množství a ceny. Po dopsání se operátor musí podle nápovědy ve
spodním řádku rozhodnout,  zda bude pokračovat dalším zápisem (může
kdykol i  přej í t  i  do metody zásobníku),  nebo zda je dok lad hotov. Systém
lze nakonf igurovat tak , že ke každé položce dok ladu lze v př ípadě
potřeby dopsat až patnáct iřádkový doplňuj ící  text.  Lze jej  l ibovolně
prodloužit  následnou editací př ís lušné položky v operaci 5. Podobnou
funkci lze využít  př i  zápisu vydaných i  došlých fak tur (viz kap. 4.7.2.,
4.8.2. a obr.  4-24).

2)  výběrem položek do zásobníku.

 Zvolené položky se označuj í  k lávesou F9 v okně  sort imentu. Ihned po
označení se zapisuje též množství,  ceny se berou ze sort imentu. Dosud
vybrané položky (rozpracovaný dok lad včetně  množství a cen lze kdykol i
zobrazit  horkou k lávesou F2).

Po potvrzení výběru <F10> na poř izovací obrazovce můžeme stejnou
k lávesou <F10> pokračovat vybíráním z j iného druhu sort imentu,
ukončení výběru potvrdíme k lávesou <Enter> (veškerá nápověda
ohledně  horkých k láves je stále př í tomna ve spodním řádku obrazovky).
Po výběru položek následuje obrazovka s oknem, kde operátor ještě
může zkor igovat ceny a množství u jednotl ivých položek.
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Omylem zařazenou položku lze pomocí k lávesy <F8> ještě  i  v této fázi
zpracování z dokumentu vyřadit .  Poté se dok lad uloží F10.

Jakmile je poř izování dok ladu skončeno, vypíše se tento na obrazovku.
K dok ladu se lze vždy vrát i t  a navázat na přerušenou práci (systém
ohlásí,  že zadané č ís lo dok ladu našel a nabídne pokračování v zápisu).

3) zkopírováním j iž existuj íc ího l ibovolného dok ladu ( t j .  některý z obec-
ných dok ladů ,  př í jemka nebo výdejka),  př ičemž obsluze stač í  editovat
množství a ceny, př ípadně  položku vyřadit  ze zpracování.

Možnost využívat l ibovolné dok lady jako šablony pro nové dok lady patř í
k  s i lným nástrojům systému.

 4.2.3. rezerva

 4.2.4. Položkové rekapitulace, globální výmazy

Rekapitulace, prováděná položkově  podle jednotl ivých dok ladů .  Klíč
k výběru je zadáván ze stejného menu jako v operaci "0" (obr.  4-8).

 4.2.5. Okno korekcí a výmazu položek dokladu

V režimu okna můžeme v jednotl ivých dok ladech mazat položky ( řádky).
Takto vymazané položky lze obnovit  po opě tovném zavolání této operace
(funkční k lapky k  těmto úkonům jsou vždy popsány ve spodním řádku
obrazovky).

Teprve následuj ící  operace def ini t ivně  odstraňuje položky ( řádky)
z formuláře. Tento dvoustupňový způsob mazání položek byl zvolen pro vě tš í
komfort uživatele. Důvodem nebyla jen nepř í l iš  často využívaná možnost
zpě tného oživení položek, ale především mnohem častě jš í  požadavek na
zpě tné prohlédnutí  s i  toho, co jsme z formulářů  odstrani l i .  Systém tedy
dovoluje pracovat bez vymazaných řádků  (ve formulář i  se neobjeví)  a zároveň
mít ve s lužbách výmazu tyto řádky k  dispozic i .

Lze zvol i t  i  druhý režim okna -  režim oprav. Zde je možné př ímo v okně
opravovat řádky dok ladu včetně  množství a cen. Klávesou F9 lze editovat
( i  l ibovolně  prodlužovat)  dlouhý text (MEMO).

 4.2.6. Výpis dle druhů (kumulativně  nebo všechny položky)

Tato s lužba je určena pro vyhodnocování poptávky a různé stat is t iky
(zvláště  ve spojení se stejnou s lužbou v př í jmu a výdej i)  !

Jedná se o kumulat ivní položkovou rekapitulaci.  Zák ladem je opě t  určení
k líče výběru (obr.  4-8).  Tentokrát jsou vysč í távány jednotl ivé položky např íč
všemi dok lady splňuj ícími zadanou podmínku k líče. Můžeme tak  kupř .  zj is t i t ,
kol ik  urč i té komodity zboží jsme v j is tém časovém období objednal i  č i  nabízel i ,
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kol ik  kusů  jednotl ivých druhů  s i  zákazníc i  objednal i  např .  za poslední měsíc,
podmínku lze dále zúžit  např .  na jednoho hospodářského partnera apod. Počet
kombinací (dotazů)  je vzhledem k poč tu k l íčů  značný.

Výpis lze vol i t  ve dvou var iantách: kumulat ivně ,  kdy se zobrazí vždy jen
množstevní součet pro danou položku, nebo podrobně ,  kdy dostaneme přehled
o každé položce včetně  informace o hospodářském partnerovi apod.

 4.2.7. Komprese databáze

Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání
z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též kapitola 4.1 .1 .8).
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4.3. Příjem - skupina služeb "P" (obr. 4-9)

Kompletní agenda př í jmu s provolbou do modulů  navazuj ících agend.
Př í jemky jsou č ís lovány vlastní č íselnou řadou, eventuelně  dále dě lenou dle
jednotl ivých útvarů .

 4.3.0. Přehledy bez výpisu položek

Standardní s lužba ve všech menu, týkaj ících se jednotl ivých dok ladů .
V operaci "0" můžeme vol i t  nejrůzně jš í  k l íče a jej ich kombinace (viz obr.  4-10)
jako podmínku pro výpis seznamu dok ladů  daného typu.

Jednotl ivé př í jemky jsou vypisovány v řádcích bez položek se jménem
dodavatele a s nákupní cenou, pokud na př í jmu zadáváme i  cenu prodejní,  je
možné vypsat přehled s oběma cenami a jej ich rozdí lem.

V této s lužbě  lze též vypsat způsob dalšího zpracování př í jemky (na cestě ,
přesunuta do sk ladu č ís lo, průběžka s typem a č ís lem párovaného dok ladu ve
výdej i) ,  v iz kap. 4.3.2.

obrázek 4-9
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obrázek 4-10

 4.3.1 . Výpis, tisk příjemky, označení k výmazu

 Pro nalezení dok ladu se standardně  nabízí tř i  možnosti :

 1 . výběr  oknem ze všech -  v okně ,  kde jsou všechny př í jemky se
nastavíme na požadovaný a potvrdíme F10.

 2. výběr  oknem dle k l íčů  -  v okně  jsou pouze př í jemky dle zvolené
kombinace k líčů  -  dále jako výše.

 3. interní pořadové č ís lo -  zadává se pořadové č ís lo,  útvar a rok

Po potvrzení se dok lad vypíše na obrazovku, p ř ípadně  vyt iskne na
t iskárně .  Dok lad je možné zrušit  (vymazat)  nebo oživi t ,  pokud byl
k  výmazu dř íve označen.

 4.3.2. Zápis příjmu a jeho další zpracování

Rozsáhlá operace zahrnuj ící  řadu s lužeb a navazuj ících č inností  (kalkulace
vstupních i  výstupních cen, přesun do sk ladu, průběžky atd.)

Po zadání č ís la útvaru a dvojč ís l í  roku se nabídne pořadové č ís lo př í jemky,
k teré lze přepsat a souvis lou řadu tak  i  přerušit ,  pokud to uživatel  z ně jakého
důvodu potřebuje (kupř .  př i  nabíhání systému do reálného provozu). Zadání j iž
existuj íc ího č ís la dok ladu systém ohlásí a nabídne možnost tento dok lad
opravovat.
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Poř izujeme-l i  nový dok lad, zadáváme napřed jeho hlavičku. Po určení,  zda
se budeme odkazovat na naši objednávku nebo pouze na dodavatele následuje
výběr  dodavatele z databanky hospodářských partnerů  (provolba).  Následuje
dotaz na výběr  akce (zakázky),  k  níž bude př í jem vázán (pokud systém tuto
databanku obsahuje -  viz kap. 4.10.)  a potom už zák ladní poř izovací obrazovka
hlavičky. Na této obrazovce zvolíme z uživatelsky př ís tupného č íselníku (viz
kapitola 6.3.)  způsob dopravy a dále vyplníme datum př í jmu, č ís lo dodacího
l is tu dodavatele ( to je dů ležité pro zpě tné vyhledání dok ladu př i  urgencích
apod.,  též př i  kontrole př i  zápisu došlé fak tury na daný dodací l is t) ,  eventuelně
i  č ís lo naší objednávky. Jména osob zodpovědných za př í jem a za zápis
dok ladu jsou nabízena rovněž z konf iguračního souboru (viz kapitola 5.1 .3.)  a
lze je pouze potvrdit  k lávesou <Enter>. Posledními údaj i  k  vyplnění jsou
způsob úhrady (hotově /bezhotovostně)  a označení,  zda se jedná o tuzemskou
nebo importovanou zási lku. I  tyto údaje mohou být dů ležité, neboť  lze podle
nich tř ídi t  v nejrůzně jš ích přehledech (viz obr.  4-8 -  k l íč  "M").

Výběr položek

Př í jem resp.výběr  a zápis položek se provádí třemi možnými způsoby
podobně  jako j iž popsaných obecných dok ladů :

 1) položkově  výběrem pomocí svě telného kurzoru z databanky sort imentu
(provolba),  př ičemž nové druhy položek lze do databáze př ipsat.
V poř izovací obrazovce následuje po zadání množství dotaz na cenu
bez DPH ( je- l i  uživatel  plátcem této daně  -  systém lze zkonf igurovat i
pro neplátce DPH). Není- l i  ve výj imečných př ípadech známa, lze po
zadání procentní sazby DPH (nabízí se ze sort imentu) zapsat rovnou
cenu s daní.  Systém po přepsání k terékol i  z obou cen automaticky
spoč te správnou částku DPH - a druhou cenu;

 2) výběrem položek do zásobníku

Zvolené položky se označuj í  k lávesou F9 v okně  sort imentu. Ihned po
označení se zapisuje též množství,  ceny se nabízí ze sort imentu.
Dosud vybrané položky (rozpracovaný dok lad včetně  množství a cen lze
kdykol i  zobrazit  horkou k lávesou F2).

Po potvrzení výběru <F10> na poř izovací obrazovce můžeme stejnou
k lávesou <F10> pokračovat vybíráním z j iného druhu sort imentu,
ukončení výběru potvrdíme k lávesou <Enter> (veškerá nápověda
ohledně  horkých k láves je stále př í tomna ve spodním řádku
obrazovky).

 3) zkopírováním j iž existuj íc ího l ibovolného dok ladu ( t j .  objednávky,
př í jemky nebo dodacího l is tu) ,  př ičemž obsluze stač í  editovat množství
a ceny, př ípadně  položku vyřadit  ze zpracování.

Všechny tř i  způsoby zápisu lze v rámci jedné př í jemky l ibovolně
kombinovat.
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Kalkulace vstupních cen, konečná editace a uložení dokladu

Po výběru položek následuje obrazovka s oknem, kde operátor ještě  může
zkor igovat ceny a množství u jednotl ivých položek. Zde je též možno kalkulovat
rabaty a/nebo množstevní s levy na jednotl ivé položky nebo pomocí horkých
k láves <F5,F6> na celý dok lad (dojde k  přepoč tu nákupních cen na konečné
hodnoty po s levách). Omylem zařazenou položku lze pomocí horké k lávesy
<F8> ještě  i  v této fázi zpracování z dokumentu vyřadit .

Poté se dok lad uloží F10. Jakmile je poř izování dok ladu skončeno, vypíše
se na obrazovku. K dok ladu se lze vždy vrát i t  a navázat na p řerušenou práci
(systém ohlásí,  že zadané č ís lo dok ladu našel a nabídne pokračování
v zápisu).

Kalkulace výstupních cen

Systém umožňuje po zápisu nákupních cen ve všech třech druzích zápisu
následně  kalkulovat a uložit  prodejní (expediční)  cenu zadáním druhu kalku-
lace a výstupní sazby DPH (opě t  nabídnuté z centrální databanky sort imentu).
Standardně  jsou nabízeny tyto tř i  kalkulace expedičních cen z nákupních:

 1  - % sazbou k  nákupní ceně  (zisk)

 2 - absolutní částkou k  jednotkové ceně  -  dle podílu na celkovém množství
položek na dok ladu (používá se vyj ímečně  neboť  se sč í taj í  odl išné
druhy zboží)

 3 - absolutní částkou k  jednotkové ceně  -  dle podílu ceny položky na
celkové ceně  dok ladu (používá se často pro vážené rozpuštění
dodatkových nák ladů ,  např .dopravy, do ceny položky).

Na požádání lze též do systému integrovat j iné kalkulační vzorce dle
požadavků  uživatele.

Další zpracování př í jemky a navazující  moduly

 Hotový dok lad je možno dále zpracovat třemi způsoby:

1)  Přesunout do l ibovolného sk ladu 0-999 (dle konf igurace).

 POZOR - Pokud chceme př i  přesunu zapisovat do sk ladu expediční ceny,
je nutno proj í t  výše uvedenou kalkulací výstupních cen.
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Pokud chceme vydávat ze sk ladu např .pro interní potřebu za nákupní
ceny, zadáme zisk=0% (expediční cena=nákupní ceně) .

Informace o prodejních cenách je zapsána př i  přesunu položek do
sk ladu automaticky u nových položek, odkud se pak nabízí ve výdej i .

Pro př ípad, kdy dok lad obsahuje položky, k teré j iž ve sk ladu jsou,
systém nabízí dvě  možnost i :

a. do sk ladu bude zapsána expediční cena z př í jemky jen u nových
položek

b. ve sk ladu bude změněna expediční cena u všech položek dle cen
př í jemky (on- l ine přecenění)

To znamená, že pokud př i  přesunu výslovně  neuvedeme      (volba
2),že chceme zapsat do sk ladu nové expediční ceny z právě
přesouvaného dok ladu u druhů ,  k teré j iž ve sk ladu jsou, zůstává
ve sk ladu dř ívě jš í  expediční cena. Nově  se přepoč í tá vždy
množství a průměrná vážená nákupní cena ve sk ladu.

Během přesunu se všechny položky př í jemky označ í  typem akce
(sk lad).  Takto označenou př í jemku j iž nelze znovu přesouvat do
sk ladu nebo j i  zpracovat jako průběžku. Př i  převádění položek do
sk ladu lze rovněž zadat umístění položky v rámci sk ladu ( jedná se
o další k l íč  tř ídění s možností  rychlého vyhledání umístění
položky v rozsáhlých sk ladech).

2) Označ i t  př í jemku jako průběžku a zboží rovnou vydat,  aniž by prošlo
sk ladem. Výdejový dok lad je v tomto př ípadě  vystaven automatickou
provolbou a nakonec trvale spárován s př í jemkou (spárované dok lady lze
vypsat v operaci 0.) .  Během spárování se všechny položky př í jemky označ í
typem akce (průběžka).

Takto označenou př í jemku j iž nelze znovu přesouvat do sk ladu nebo j i
zpracovat jako průběžku.

3) Za třetí  je možné ponechat zboží na cestě  (dodatečně  může být zpracována
jedním ze dvou uvedených způsobů) .  To umožňuje dopředu zapsat
avizované zboží a posléze potvrdi t  jeho př í jem přesunem př í jemky do
sk ladu.

 4.3.3. Příjem a výdej průběžkou

Zkrácený postup pro s ituace, kdy je předem známo, že celý dok lad bude
rovnou vydán (nabízí se rovnou př ís lušné volby pro průběžku a poté i
automatické vystavení vydané fak tury, popř .  i  zápis fak tury došlé, pokud je
systém využíván pro přefakturaci -  v iz úvod).
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 4.3.4. Přehledy včetně  položek

Rekapitulace, prováděná položkově  podle jednotl ivých dok ladů .  Klíč
k výběru je opě t  zadáván ze stejného menu jako v operaci "0" (obr.  4-10).

Způsob použit í  je analogický s př ík ladem, popsaným u obecných dok ladů
v kapitole 4.2.4.

 4.3.5. Okno korekcí a výmazu položek příjemky

V režimu okna můžeme v jednotl ivých dok ladech mazat položky ( řádky).
Takto vymazané položky lze obnovit  po opě tovném zavolání této operace
(funkční k lapky k  těmto úkonům jsou vždy popsány ve spodním řádku
obrazovky).

Lze zvol i t  i  druhý režim okna -  režim oprav. Zde je možné př ímo v okně
opravovat řádky př í jemky včetně  množství a nákupní ceny. Je třeba s i
uvědomit,  že pokud této s lužby využi jeme po převedení zboží do sk ladu,
opravíme sice dok lad, ale tato oprava se nám j iž nepromítne do sk ladu.
Opravy, k teré potřebujeme promítnout do sk ladu doporučujeme proto provádě t
operací "2" dopsáním rozdí lových řádků  ( lze použít  i  znaménka "-") .  Nové řádky
př í jemky se pak automaticky do sk ladu promítnou.

 4.3.6. Výpis dle druhů (kumulativně  nebo všechny položky)

Tato s lužba je určena pro vyhodnocování nákupu a různé stat is t iky (zvláště
ve spojení se stejnou s lužbou ve výdej i) .

Položková rekapitulace př í jmu. Zák ladem je opě t  určení k l íče výběru (obr.
4-10). Tentokrát jsou vysč í távány jednotl ivé položky např íč  všemi dok lady
splňuj ícími zadanou podmínku k líče. Můžeme tak  kupř .  zj is t i t ,  kol ik  urč i té
komodity zboží jsme v j is tém časovém období odebral i ,  ev. podmínku dále zúžit
na jednotl ivého hospodářského partnera apod.

Výpis lze vol i t  ve dvou var iantách: kumulat ivně ,  kdy se zobrazí vždy jen
množstevní součet a průběžná cena pro danou položku, nebo podrobně ,  kdy
dostaneme přehled o každé položce př í jmu včetně  informace o hospodářském
partnerovi apod. Tento výpis tedy může s loužit  kupř .  pro porovnání nákupních
cen od různých výrobců  apod.
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 4.3.7. Dodatečné zpracování příjemek ponechaných na
cestě

Služba umožňuj ící  zpracovat př í jemku na cestě  (sk lad nebo průběžka) bez
předchozí editace dok ladu, jako je tomu v operaci "2".

Seznam nepřevedených př í jemek lze získat v operaci "0" (k l íč  "P" v menu
tř ídění -  v iz obr.  4-10).

 4.3.8. Komprese databáze

Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání
z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též kapitola 4.1 .1 .8).

Teprve tato operace def ini t ivně  odstraňuje položky ( řádky) z formuláře.
Tento dvoustupňový způsob mazání (napřed jsme položky musel i  označ i t
k  výmazu operací "5")  byl zvolen pro vě tš í  komfort  uživatele. Důvodem nebyla
jen nepř í l iš  často využívaná možnost zpě tného oživení položek, ale především
mnohem častě jš í  požadavek na zpě tné prohlédnutí  s i  toho, co jsme z formulářů
odstrani l i .  Systém tedy dovoluje pracovat bez vymazaných řádků  (ve formulář i
se neobjeví)  a zároveň  mít  ve s lužbách výmazu tyto řádky k  dispozic i .

V síťovém provozu k  těmto požadavkům navíc př is tupuje skutečnost,  že
fyzický výmaz lze provádě t  pouze v s i tuaci,  kdy žádný j iný uživatel
s programem nepracuje ( tento výmaz zpravidla provádí pouze správce sítě) .
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4.4. Sklady - skupina služeb "S"
(obr.  4-11)

Položky jsou zde tř íděny dle sk ladů  a skupin sort imentu. U jednotl ivých
položek je poč í tána průměrná vážená nákupní cena. Na sk ladové kartě  lze
evidovat též umístění položky ve sk ladových prostorách a expediční (prodejní)
cenu, k terá se pak nabízí ve výdej i .  Expediční ceny ve sk ladu lze zadat j iž
během př í jmu a přesunu do sk ladu viz.  kap.4.3.2.

Přehled o sk ladu lze získat dle nejrůzně jš ích kr i tér i í ,  kupř .  dle f rekvence
pohybu, dle stavu zásob (výpis všech položek s množstvím pod normou
zadanou uživatelem) atd. Abecední výpisy, přehledy dle druhu, dle kódu a další
jsou pak standardní pro všechny druhy agend, k teré s položkami pracuj í .

Př ímý vstup do sk ladu, opravy a zásahy do jeho evidence mimo vstupu
položek z př í jmu a vydání některým legálním způsobem výdeje, je možný pouze
na nejvyšší (univerzální)  heslo.

obrázek 4-11

 4.4.0. Rekapitulace, přehledy skladů

Přehledy sk ladů  (výběry do sestav) na zák ladě  kombinace zvolených k líčů .
Jedná se o s lužbu se standardní obsluhou, známou ze všech ostatních agend.

Jak je patrné z obrázku 4-12, má uživatel  celou škálu možností ,  jak  svů j
výběr  hledané informace specif ikovat.

Kromě  s tandardních a očekávaných k líčů  lze zadat kupř .  i  dotaz podle
zásob ve sk ladu (k l íč  "J" na obr.  4-12) nebo rešerši  s lovního k líče ve
specif ikaci položky (k l íč  "E") ,  př ípadně  rešerši  podle katalogového č ís la (k l íč
"M").
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K dispozic i  je řada sestav (v závorce je jej ich délka v poč tu znaků) :

 1  = sk lad se všemi cenami (144)
 2 = sk lad bez nákupních cen (122)
 3 = katalog -  ceny včetně  a bez DPH bez množství (79)
 4 = katalog -  pouze cena včetně  DPH bez množství (75)
 5 = sk lad bez nákup.cen + rezervace (131)
 6 = sk lad, místo, množství,  cena+DPH (75)

Uspořádání sestav lze vol i t  z těchto možností :

 1  = výpis abecedně  dle sk ladů  a skupin sort imentu
 2 = výpis abecedně  dle sk ladů  bez ohledu na skupinu
 3 = výpis pouze abecedně
 4 = výpis dle kódu
 5 = výpis dle umístění

Tato s lužba je natol ik  f lex ibi lní ,  že způsob jej ího využit í  závisí  z velké část i
na způsobu práce a požadavcích uživatele.

 obrázek 4-12

 4.4.1 . Výpis, tisk skladové karty, listování

Rychlé l is tování sk ladovými kartami s možností  t isku.

Po zvolení této operace se volbou položky v okně  sk ladu nastavíme na
urč i té místo v seznamu sk ladových karet.  Kartotékou pak můžeme l is tovat
oběma směry.  Sk ladové karty jsou řazeny dle skupin sort imentu abecedně ,
v př ípadě  potřeby je možné zvol i t  i  j iný způsob řazení.
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V okně  výběru sk ladových karet je třeba dále upozornit  na možnost použit í
horkých k láves <F4>, <F5>, <F7>, k teré umožňuj í  on- l ine zobrazení pohybů
dané položky. První z k l íčů  vypíše zvlášť  př í jmy a výdeje za zvolené období,
druhý pak vypíše jednotl ivé dok lady v řazení dle data (pohyb sk ladové položky).
Klávesa <F7> zobrazuje ak tuální stav rezervací dané položky. Klávesa <F3>
pak umožňuje nastavení na zvolenou dealerskou cenu, pokud je systém
zkonf igurován s vě tš ím poč tem cen ve sk ladu.

Pohyb po kartách se dě je pouze pomocí kursorových š ipek, práci ukonč íme
k lávesou <ESC>.

obrázek 4-13

 4.4.2. Aktualizace listováním

Aktual izace údajů  probíhá po jednotl ivých sk ladových kartách jako
v předchozí s lužbě ,  nyní však s vysvícenými položkami k  editaci .  Pokud systém
nenalezne odkaz dle zadaného názvu, nabídne zápis nové položky. Př i  plném
"on- l ine" nasazení systému by mě la být tato s lužba využívána vel ice
sporadicky, protože údaje o množství i  cenách se průběžně  mění na zák ladě
př í jmů  (viz kapitola 4.3.2.) ,  kalkulací cen i  výdejů .

Jedná se o nestandardní zásah do stavu sk ladu a proto -  jako vě tš ina
operací v tomto menu -  je chráněn nejvyšším př ís tupovým heslem systému.
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 4.4.3. Přímý zápis / aktualizace

Aktual izace údajů  probíhá po jednotl ivých sk ladových kartách, k teré
operátor vybírá zadáním skupiny sort imentu a vyhledáním položky, p ř ípadně
př ímým zápisem položky nové (provolba do databanky sort imentu).  Tato s lužba
- př ís tupná pouze na nejvyšší heslo -  se používá především př i  počátečním
nabíhání systému, kdy lze t ímto způsobem efekt ivně  spoj i t  zápis inventury -
stavu sk ladu se současným naplňováním databanky sort imentu.

 4.4.4. Okno - výmaz, korekce položek

Obvyk lá s lužba pro výmaz nebo korekci položek. Editovat lze ceny,
množství i  umístění položky ve sk ladu. I  tato s lužba je samozřejmě  vázána na
nejvyšší př ís tupové heslo.

I  zde probíhá samotný výmaz ve dvou krocích, v této operaci jde tedy o
označení k  výmazu, fyzický výmaz z pevného disku zaj išťuje operace 6.

 4.4.5. Výmaz položek s nulovým množstvím

Zvláště  př i  s labší konf iguraci hardware a rozsáhlých sk ladových databází
lze využít  tuto s lužbu k  fyzickému výmazu položek s nulovým množstvím ze
sk ladů .  Je třeba s i uvědomit,  že t ím zároveň  uživatel př ichází o informaci o
aktuálních cenách (průměrné nákupní a vlastních výdejových) i  u položek,
k teré nemusí být na sk ladě  pouze dočasně .

Po výpisu těchto položek a nabídnutí  možnost i  vyt iš tění seznamu následuje
dotaz na uskutečnění fyzického výmazu. Po potvrzení volby jsou položky
nevratně  odstraněny ze sk ladové databáze.

 4.4.6. Komprese databáze

Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání
z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též kapitola 4.1 .1 .8).

 4.4.7. Výpis skladů a rezervací dle sortimentu

Speciální sestava do k teré se lze vybírat dle kombinace výše uvedených
k líčů  (obr.4-12.) .  Sleduje se rezervované množství a množství ve sk ladu. Př i
výpisu systém prochází celým sort imentem (č i  jeho zvolenou částí  -  t j . i
položkami, k teré nejsou ve sk ladu, ale mohou být rezervovány). Lze vol i t  výpis
všech (celý sort iment)  nebo jen nenulových ( jedno z množství je nenulové)
v tř ídění: 1  = výpis abecedně  po skupinách

2 = výpis pouze abecedně
3 = výpis dle katalog. č .
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4.5. Výdej - skupina služeb "V" –
(obr.  4-14)

Systém umožňuje běžné druhy výdeje ze sk ladu. Po skončení zápisu
dok ladu lze (pokud je př ipojen modul fak turace) př ímo vystavit  fak turu.

Systém umožňuje def inovat deset typů  výdejových dok ladů ,  s tandardně  jsou
dodávány tyto dvě  nejvíce žádané konf igurace:

 A) 1  dodací l is t

2 výdej  na prodejny

3 procentní odpis

4 odpis ze zisku

5 přecenění

6 převod

7 výdej  do spotřeby

8 rezervace

9 prodejka

 B) 1  dodací l is t

2 výdej  na prodejny

3 zási lka

4 montážní l is t

5 přecenění

6 převod

7 výdej  do spotřeby

8 rezervace

9 prodejka

Pevně  s tanoveny (neměnné) jsou :

 1-dodací l is t  (následuje automatické vystavení fak tury)

 8-rezervace (pevně  nastavený typ pro makrooperace a sk lady)

U všech druhů  výdeje lze kromě  výdeje ze sk ladů  zapisovat i  položky ze
sort imentu -  ceníku kupř .  prací č i  s lužeb, a kombinovat tak  dodací l is ty za
mater iál  s  ceníkovými položkami, č ímž lze už na výdej i  př ipravovat kompletní
podk lady pro fak turaci.  Položkový prodej  probíhá formou dodacích l is tů  a nebo
prodejek .

U zboží,  k teré na prodejně  nelze s ledovat položkově ,  je vydáváno toto
zboží za maloobchodní cenu na prodejnu ( jej í  kalkulaci je možno provést př ímo
v průběhu zápisu dok ladu), kde lze dále s ledovány tržby pok laden     (kap 4.9.) ,
takže systém dovoluje na prodejně  alespoň  f inanční kontrolu.
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Dialog s obsluhou př i  tvorbě  dodacího l is tu a dalších druhů  výdeje probíhá
analogicky jako u př í jmu, lze tedy pracovat s jednotl ivými položkami,
předdef inovanými zásobníky nebo l ibovolnými dř íve zapsanými dok lady. Systém
dle nastavení dovolí  nebo nedovolí  vydávat ze sk ladu položky, k terých tam není
požadované množství a kontroluje další logické vazby.

Všechny typy výdeje jsou provázeny t iš těnými dok lady.

Po skončení zápisu dodacího l is tu lze, pokud je p ř ipojen modul fak turace,
př ímo vystavi t  fak turu troj ím způsobem:

 1 . automatické vystavení fak tury na tento dodací l is t .

Systém vystaví fak turu následuj ícího pořadového č ís la automaticky bez
dalších dotazů  na partnera dle dodacího l is tu s dnešním dnem
vystavení,  a daň .plnění,  zí třejším datem odeslání a splatností  dle
partnera pokud je počet dnů  vyplněn. Není- l i  určena splatnost u
partnera je vzat počet dnů  ze setupu, (viz.  uživatelská konf igurace).

 2. poloautomatické vystavení fak tury na tento dod.l is t .

Systém vystaví fak turu následuj ícího pořadového č ís la na partnera dle
dodacího l is tu. Na ostatní údaje (všechny datumy a počet dnů
splatnost i)  se ptá.

 3. manuální vystavení fak tury s kontrolou dok ladů .

Systém se ptá na všechny údaje včetně  pořadového č ís la fak tury.
Rovněž dodací l is t  je vybírán z nabídky dosud nevyfakturovaných
dok ladů  tohoto partnera podobně  jako u př ímého zápisu fak tury (kap.
4.7.)

 4.5.0. Přehledy bez výpisu položek

Standardní s lužba ve všech menu, týkaj ících se jednotl ivých dok ladů .
V operaci "0" můžeme vol i t  nejrůzně jš í  k l íče a jej ich kombinace (viz obr.  4-15)
jako podmínku pro výpis seznamu dok ladů  daného typu.

Jednotl ivé výdejky jsou vypisovány v řádcích se jménem dodavatele a
s prodejní cenou bez DPH i  s DPH. V souč tových řádcích jsou od sebe
oddě leny f in.  sumy DPH pro jej í  různé sazby a teprve potom jsou seč teny do
výsledného č ís la. Systém lze zkonf igurovat i  pro uživatele, k teř í  nejsou plátc i
DPH.
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obrázek 4-14

obrázek 4-15
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 4.5.1 . Výpis, tisk výdejky, označení k výmazu, ukončení
rezervace

Pro nalezení dok ladu se standardně  nabízí tř i  možnosti :

 1 . výběr  oknem ze všech -  v okně ,  kde jsou všechny výdejové dok lady se
nastavíme na požadovaný a potvrdíme F10.

 2. výběr  oknem dle k l íčů  -  v okně  jsou pouze výdejové dok lady dle
zvolené kombinace k líčů  -  dále jako výše.

 3. interní pořadové č ís lo -  zadává se typ výdeje, pořadové č ís lo,  útvar a
rok

Po potvrzení se dok lad vypíše na obrazovku,p ř ípadně  vyt iskne na t iskárně .
Dok lad je možné zrušit  (vymazat)  nebo oživi t ,  pokud byl k  výmazu dř íve
označen.

Jedná- l i  se o rezervaci (viz dále),  lze j i  zde též ukonč i t .

 4.5.2. Výdej - všechny typy

Zapisujeme-l i  výdejový dok lad, musíme zaprvé urč i t  jeho typ. Jednotl ivé
typy výdeje jsou popsány v záhlaví této kapitoly (4.5.) .  Po zadání typu výdeje
však probíhá další  dialog až na některé drobné odchylky pro jednotl ivé typy
výdeje shodně .  Po zadání typu výdeje a pořadového č ís la dok ladu následuje
dotaz na odběratele, k terého operátor vybírá z databanky hospodářských
partnerů  obvyk lým postupem (provolba). Následuje dotaz na výběr  akce
(zakázky),  k  níž bude výdej  vázán (pokud systém tuto databanku obsahuje -  viz
kap. 4.10.)  a potom už zák ladní poř izovací obrazovka hlavičky. Poř izovací
obrazovka hlavičky dok ladu dále standardně  obsahuje jména osob
odpovědných za výdej  a za zápis dok ladu (nabízí se z konf iguračního souboru -
viz kapitola 5.1 .3.) ,  ev. č ís lo objednávky odběratele. U některých výdejových
typů  (dodací l is t ,  prodejka) se program ptá na způsob úhrady
(bezhotovostně /hotově) .  Následně  je pak eventuelně  požadována bl ižší
specif ikace (u bezhotovostní prodejky kupř .  typ a č ís lo platební karty nebo
šeku apod.)

Posledními údaj i ,  k teré musí uživatel v hlavičce zvol i t ,  jsou způsob dopravy
( jedná se opě t  o volbu z uživatelsky př ís tupného č íselníku).  Po dopsání
hlavičky se zápis potvrdí,  eventuelně  opraví,  pokud uživatel  př i jde v zápisu na
chybu (k l íč  <F10>).

Dále následuje dotaz na způsob poř izování položek dok ladu ( ten lze
v průběhu zápisu dok ladu i  měnit) .

Především se operátor musí rozhodnout,  zda položky na výdejce budou
odepisovat množství ze sk ladu nebo zda se bude jednat jen o zápis bez vazby
na sk lad (odkaz jen na sort iment) .

Dále pak s i vybírá jeden ze tř í  způsobů  režimu práce (podobně  jako u
př í jmu):  jednotl ivě ,  přes zásobník  položek, nebo pomocí l ibovolného dř íve
poř ízeného dok ladu.
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Vlastní zápis výdejového dok ladu se opě t  provádí třemi možnými způsoby:

 1) položkově  s  odkazem na sk lad nebo př ípadně  i  pouze na sort iment (př i
zápisu s lužeb nebo práce, nepodléhaj ících sk ladovému hospodářství) .
V poř izovací obrazovce je třeba zadat množství a dále cenu. U dodacího
l is tu a dalších obdobných dok ladů  (výdej  na prodejnu, odpis,  převod,
výdej  do spotřeby) je třeba vždy rozhodnout,  zda bude uživatel  zadávat
cenu bez daně  nebo s DPH (pokud je jej ím plátcem - v opačném př ípadě
se automaticky nabízí pouze cena s DPH). Po zadání zvolené ceny (př i
výdej i  ze sk ladu se automaticky nabídne cena zde zaznamenaná, p ř i
odkazu na sort iment se nabízí tzv. cena ceníková -  zaznamenaná u
položky sort imentu),  s levy a výstupního % DPH (nabízí se ze sort imentu)
dopoč í tá systém ostatní hodnoty (DPH v korunách, druhou z cen,
př ípadně  přepoč í tání po s levě  a celkové částky pronásobením se
zadaným množstvím). Všechny tyto informace se objeví na obrazovce a
následuje ve spodním řádku dotaz, zda je poř ízená informace v pořádku.
Pokud se operátor v zadání splet l ,  je možné se ještě  v této chví l i
k  zadaným údajům vrát i t  a opravit  je.

Trochu j iná je s i tuace u dok ladu, k terý jsme nazval i  prodejka
(paragon). Zde se zadává kromě  množství jen cena prodejní včetně  DPH
(opě t  se samozřejmě  nabídne ze sk ladu),  ostatní informace s i systém
dopoč í tává sám. Dále zde lze zadat př i rážku (kupř .  ve velkoobchodě  př i
prodej i  malého množství)  nebo s levu (př i  s levě  v prodejně  v iz kap.
5.1 .3).

Prodejka je určena především k  rychlému, operat ivnímu výdej i  "on-
l ine", lze j i  úspěšně  použít  př ímo v maloobchodním prodej i ,  kde pak
poč í tač  s louží místo pok ladny, a předpok ládá se tedy, že ve sk ladu (č i
na prodejně)  jsou určeny správné výdejové ceny. Úlohu lze zkonf igurovat
i  jako "prodejnu", kdy výdejové ceny operátor nemusí potvrzovat a po
zadání množství vydávaného zboží lze př ímo t isknout dok lad -
"paragon".

 2) výběrem položek do zásobníku.

Na počátku je nutno zvol i t ,  zda budeme zapisovat ceny s DPH nebo
bez daně .  Zvolené položky se označuj í  k lávesou F9 v okně  sort imentu.

Ihned po označení se zapisuje též množství,  ceny se berou ze
zvoleného sk ladu č i  sort imentu. Dosud vybrané položky (rozpracovaný
dok lad včetně  množství a cen lze kdykol i  zobrazit  horkou k lávesou F2).

 Po skončení výběru <F10> ( informace o možnostech uživatele jsou
jako obvyk le uvedeny ve spodní části  obrazovky),  se vybrané položky
objeví na obrazovce (v pořadí,  v k terém jsme je vybíral i )  s  vysvícenými
okénky pro korekci/zápis množství a ceny ( té, k terou jsme vybral i  -  t j .
včetně  DPH nebo bez; opě t  př ipomínáme, že to se týká pouze plátců
DPH). Omylem vybranou položku můžeme ještě  v této chví l i  ze
zpracování vyřadit  (horká k lávesa F8).

Můžeme zadat i  s levu (výrobce dodává konf iguraci se s levou
v zásobnících na položku i  na celý dok lad), ev. př i rážku (u prodejky).

 3) Podobně  jako u př í jmu lze okopírovat celý l ibovolný dok lad a editovat
v něm množství a cenu.
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 4.5.3. Přímý prodej

Rychlý (zkrácený) zápis dok ladu typu prodejka (paragon).  Př i  konf iguraci
systému na prodejně  nelze vstupovat do předem zadaných cen a dok lad se
vystaví po výběru položek a zadání odebraného množství.

 4.5.4. Přehledy včetně  položek

Rekapitulace, prováděná položkově  podle jednotl ivých dok ladů .  Klíč
k výběru je opě t  zadáván ze stejného menu jako v operaci "0" (obr. 4-15).
Výstupní sestavu lze vol i t  "úzkou" (79 znaků  na řádek) nebo "š irokou" včetně
informace o průměrných sk ladových cenách (125 znaků) .  I  tuto podrobně jš í
sestavu lze t isknout na běžný formát A4, př i  t isku je však třeba zvol i t  písmo
per l ičku ("condensed") .

 4.5.5. Okno korekce a výmazu položek výdejky

V režimu okna můžeme v jednotl ivých dok ladech mazat položky ( řádky).
Takto vymazané položky lze obnovit  (platí  to i  o předchozí s lužbě)  po
opě tovném zavolání některé z těchto operací ( funkční k lapky k  těmto úkonům
jsou vždy popsány ve spodním řádku obrazovky).

Lze zvol i t  i  druhý režim okna -  režim oprav. Zde je možné př ímo v okně
opravovat řádky výdejky včetně  množství a ceny. Je třeba s i uvědomit,  že
pokud této s lužby využi jeme, opravíme sice dok lad, ale tato oprava se nám j iž
nepromítne do sk ladu. Opravy, k teré potřebujeme promítnout do sk ladu
doporučujeme proto provádě t  operací "2" dopsáním rozdí lových řádků  ( lze
použít  i  znaménka "-" u množství) .  Nové řádky výdejky se pak do sk ladu
promítnou automaticky.

 4.5.6. Přehledy dle druhů (kumulativně  nebo všechny

 položky)
Tato s lužba je určena pro vyhodnocování obrátky zboží,  bi lanci výdeje a

různé další  stat is t iky.

Položková rekapitulace výdeje. Zák ladem je opě t  určení k l íče výběru (obr.
4-15). Tentokrát jsou vysč í távány jednotl ivé položky např íč  všemi dok lady
splňuj ícími zadanou podmínku k líče. Můžeme tak  kupř .  zj is t i t ,  kol ik  urč i té
komodity zboží jsme v j is tém časovém období prodal i ,  ev. podmínku dále zúžit
na jednotl ivého hospodářského partnera apod.

Dů ležitou informací zde je ak tuální sk ladové množství položky v době
výpisu.

Výpis lze vol i t  kumulat ivně ,  můžeme však zvol i t  i  výpis všech položek po
jednotl ivých řádcích a získat tak  podrobný přehled kupř .  časového s ledu
prodeje jediné položky různým partnerům, nebo naopak vol i t  výpis dle partnerů
atp.,  celkem je k  dispozic i  pě t  sestav.
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 4.5.7. Výmaz / oživení zvoleného výběru

Tato s lužba umožňuje označ i t  k  výmazu celé bloky dok ladů .  K použit í  by
mě lo docházet po předchozím zálohování dat,  když chce uživatel  zrušit  kupř .
s taré záznamy, k teré jen zabíraj í  místo na pevném disku a př i tom je zřejmé, že
se j iž s nimi nebude pracovat.  K def ini t ivnímu fyzickému výmazu dochází až př i
současném použit í  s lužby následuj ící .

4.5.8. Výpis výdejů označených k výmazu - komprese
databáze

Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání
z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též kapitola 4.1 .1 .8).

 Teprve tato operace def ini t ivně  odstraňuje položky ( řádky) z formuláře.
Tento dvoustupňový způsob mazání (napřed jsme položky musel i  označ i t
k  výmazu operací "5" nebo "7")  byl zvolen pro vě tš í  komfort  uživatele. Důvodem
nebyla jen nepř í l iš  často využívaná možnost zpě tného oživení položek, ale
především mnohem častě jš í  požadavek na zpě tné prohlédnutí  s i  toho, co jsme
z formulářů  odstrani l i .  Systém tedy dovoluje pracovat bez vymazaných řádků
(ve formulář i  se neobjeví)  a zároveň  mít  ve s lužbách výmazu tyto řádky
k dispozic i .

 4.5.9. Výdej dle rezervací

Speciální s lužba výdeje (vě tš inou pravděpodobně  pů jde o dodací l is t)  dle
předem zapsané rezervace. Po volbě  rezervace (vybírá se v okně  rezervací
př ís lušného partnera) potvrdíme, eventuelně  přepíšeme v okně  množství a
ceny jednotl ivých položek. Po dopsání dok ladu můžeme použitou rezervaci
rovnou označ i t  za ukončenou, př ípadně  z ní odstranit  vydané položky. (Stejně
jako v operaci V1  i  zde použi jeme k  označení k l íč  <F8> po vypsání dok ladu
rezervace na obrazovku.)  Systém tak  umožňuje on- l ine rezervování zboží ve
sk ladu pro zákazníky, př ípadně  i  zboží,  k teré zrovna ve sk ladu není.
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4.6. Inventury a uzávěrky - skupina služeb "I"
(obr.  4-16)

Fyzická inventura sk ladu je zapisována do databáze sk ladu do zvláštního
pole pro množství.  Systém si proto pamatuje vždy pouze jednu inventuru pro
daný sk lad, nová inventura starou PŘEMAŽE.

Uvedené řešení dovoluje komfortní zápis a rychlé porovnání s ak tuálním
stavem sk ladu a další  operace.

K pouhému zápisu f inanční hodnoty inventury lze též použít  k  tomuto účelu
určené pole v okně  databáze inventur a uzávěrek  v operaci "9" -                   viz
kap. 4.6.9.)  Po vzájemném doladění lze od zvoleného data zaháj i t  provoz
sk ladu po provedené inventuře (přesun inventury do sk ladu viz.kap 4.6.5.)

obrázek 4-16

 4.6.0. Přehledy bez výpisu položek

Přehledy inventur ve sk ladech na zák ladě  zvolených k líčů .  Jedná se o
službu se standardní obsluhou, známou ze všech ostatních menu "0".  Jak je
patrné z obrázku 4-17, má uživatel  opě t  celou škálu možností ,  jak  výběr
hledané informace specif ikovat.



  -  UNO                                   str .  4-34                                               -  UNO

obrázek 4-17

 4.6.1 . Vyhledání, listování dle položek

Rychlé l is tování inventurními kartami s možností  t isku. Po zvolení této
operace se volbou položky v okně  nastavíme na urč i té místo v seznamu
inventurních karet.  Kartotékou pak můžeme l is tovat oběma směry.  Inventurní
karty jsou řazeny dle skupin sort imentu abecedně ,  v př ípadě  potřeby je možné
dohodnout i  j iný způsob řazení.

Pohyb po kartách se dě je pouze pomocí kursorových š ipek, práci ukonč íme
k lávesou <Escape>.

 4.6.2. Aktualizace listováním

Aktual izace údajů  probíhá po jednotl ivých inventurních kartách jako
v předchozí s lužbě ,  nyní však s vysvícenými položkami k  editaci .  Pokud systém
nenalezne odkaz dle zadaného názvu, nabídne zápis nové položky. Př i  plném
"on- l ine" nasazení systému by mě la být tato s lužba využívána vel ice
sporadicky, neboť  provedená a zapsaná inventura sk ladu by mě la být opěrným
pil ířem celého systému.

Jedná se o nestandardní zásah do systému a proto je tato s lužba chráněna
nejvyšším př ís tupovým heslem systému.
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 4.6.3. Přímý zápis / aktualizace inventur skladů

Tato s lužba je př ís tupná pouze na nejvyšší heslo. Může se použít  kupř .  př i
počátečním nabíhání systému. Vstupní inventuru systému můžeme obdobným
způsobem provést i  př ímým zápisem do sk ladu (viz kapitola 4.4.) .

Aktual izace údajů  probíhá po jednotl ivých inventurních kartách, k teré
operátor vybírá zadáním skupiny sort imentu a vyhledáním položky, př ípadně
př ímým zápisem položky nové (provolba do databanky sort imentu).

 4.6.4. Okno - nastavení počátečního stavu, aktualizace

Běžný zápis inventury pokud je j iž sk lad naplněn. Na počátku se nabízí dvě
možnost i  nastavení počátečního stavu (obě  možnost i  lze použít  pouze pokud j iž
není inventura rozepsána ! ! ! ) :

 1) vynulování předchozí inventury ( jsou vynulovány všechna inventurní
množství ve zvoleném sk ladu)

 2) přenos stavu sk ladu jako výchozí stav inventury (všechna inventurní
množství budou nahrazena sk ladovými hodnotami) .  Během fyzické
inventury se pak vyplňuj í  jen položky s odl išnou hodnotou.

Na obrazovce jsou v okně  k  dispozic i  veškeré sk ladové informace a po
řádcích je možno dopisovat skutečný stav zj iš těný př i  inventuře.

Způsob zápisu usnadňuje interakt ivní př ís tup a dohledání položek.

 4.6.5. Porovnání inventury se stavem v poč ítač i a přesun do
skladu

Zobrazí (a vyt iskne) formulář  pro porovnání provedené fyzické inventury se
stavem sk ladu v poč í tač i .  Klíč  k  výběru je opě t  zadáván ze stejného menu jako
v operaci "0" (obr. 4-17).

Je- l i  tento formulář  v souladu se skutečným stavem a chceme-l i
provedenou inventuru prohlásit  za nový, skutečný stav sk ladu, můžeme tak
uč in i t  k ladným zodpovězením dotazu:

 „Chcete inventuru prohlásit  za stav sk ladu?“

POZOR  - tato operace je nevratná, tzn. že nebude možné se vrát i t  k  původním
množstvím ve sk ladu před inventurou. Operace je vázána na
nejvyšší př ís tupové heslo.
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 4.6.6. Přehled o finančních inventurách a uzávěrkách

Po obvyk lém zužuj ícím výběru,  k terý je v této s lužbě  představován pouze
dvěma k líč i  (útvar a časové omezení) ,  dostáváme přehled o f inančních
inventurách a uzávěrkách jednotl ivých středisek, pokud je uživatel  provádí.
(Není kupř .  nutné zač ínat práci se systémem fyzickou inventurou sk ladu, stač í
zápis počátečního stavu. Pozor:  nejedná se zde však o účetnictví .)

 4.6.7. Deníky, uzávěrky, hospodaření

Systém nabízí celkem č tyř i  typy uzávěrek :

 1) deník  prodejny je určen především pro konf iguraci systému se
sk ladem, k terý vydává zboží na prodejnu, k terá není dále položkově
sledována ( jedná se o porovnání tohoto výdeje na prodejnu
v prodejních cenách a tržeb -  s louží tedy především ke kontrole
prodejny).  Deník  prodejny lze získat pro l ibovolný časový úsek po
poslední zapsané uzávěrce.

Tato s lužba nachází uplatnění pouze př i  specif ické konf iguraci úlohy
v obchodních organizacích. Jedná se o s ituaci,  kdy je program
zkonf igurovaný jako prů točný, tedy se sk ladem, a zároveň  je na výdej i
používána s lužba "Výdej  na prodejnu", kde j iž nadále není možné
prodej  položkově  s ledovat.

Deník  prodejny v tomto př ípadě  tedy znamená uzávěrku, kdy se za
určené období porovná př í jem prodejny ( tedy výdej  ze sk ladu na
prodejnu) s tržbami za stejné období (viz menu "prodejny" -  kapitola
4.9.) .  Předpok ladem je, aby v databance inventur a uzávěrek  byla
inventura prodejny (stač í  f inanční částkou) zanesena. Systém pak na
zák ladě  této původní inventury spoč í tá hospodaření prodejny za
l ibovolný časový úsek. Nemůže se tedy stát,  aby se omylem provedla
jedna uzávěrka chybně ,  protože systém vždy poč í tá tzv. "od nuly".

2) uzávěrka střediska pro konf iguraci se sk ladem (př í jem a výdej  probíhá
v zásadě  vždy přes sk lad).  Jedná se o sk ladovou uzávěrku (porovnání
př í jmů  a výdejů ,  s  počátečním stavem v podobě  ně jakého typu
inventurního zápisu -  bez tohoto zápisu systém uzávěrku nemůže
udě lat) .  Systém porovnává rozdí l  nákupních a prodejních cen a dostává
se tak  k  teoret ickému hospodářskému výsledku sk ladu (uzávěrka není
provázána dále na saldo fak tur,  pok ladny atd.) .

Po vyt iš tění uzávěrky je možné j i  potvrdi t  zápisem do databanky
uzávěrek  (další  uzávěrka je pak poč í tána od zapsaného stavu).

3) uzávěrka střediska určená především pro konf iguraci systému bez
sk ladu (úspěšně  j i  však lze použít  i  př i  konf iguraci se sk ladem).
Porovnává př í jem a bezhotovostní výdej  v prodejních cenách spolu
s tržbami v hotovost i  ku hospodaření,  tedy porovnání f inanční
(porovnání došlých fak tur spolu s př í jmem za hotové prot i  fak turám
vydaným [a zaplaceným] spolu s prodejem za hotové.

Uzávěrka je koncipována jako porovnání př í jmů ,  jednotl ivých typů
výdejů  (převody zde jsou na př í jmové straně)  spolu s tržbami na
pok ladnách.
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Po vyt iš tění uzávěrky je možné j i  potvrdi t  zápisem do databanky
uzávěrek  (další  uzávěrka je pak poč í tána od zapsaného stavu).

 4) hospodaření střediska. Tento formulář  lze zadat pro l ibovolné časové
období.  Jedná se o přehled všech dů ležitých hospodářských ukazatelů ,
k teré může systém poskytnout.  Formulář  je př ís tupný jako soubor na
pevném disku.

Na všech formulář ích jsou oddě leně  s ledovány dok lady placené
hotově  a bezhotovostně .

Formulář  hospodaření střediska porovnává po dnech veškeré
f inanční pohyby zanesené v systému, včetně  fak turace. Jedná se o
výstup užitečný především pro podnikatele vedoucí jednoduché
účetnictví.  V podvojném účetnictví doporučujeme spíše export  do
programového modulu podvojného účetnictví (viz kap. 6.1 . ) .

U všech souč tových položek je v př ípadě ,  že je uživatel  plátcem
DPH, zvlášť  hodnota DPH uváděna.

 4.6.8. rezerva

 4.6.9. Zápis/zrušení počátečního stavu uzávěrek

Formou okna zde můžeme zaznamenat,  př ípadně  opravit  automaticky
poř ízené záznamy systému do databanky inventur a uzávěrek . K editaci je
př ipraveno datum operace (uzávěrka, inventura) a f inanční částka. U f irem
s velkým obratem lze tuto částku vydě l i t  (kupř .  10) a dě l i te l  potom zapsat do
kolonky množství.

 Př i  správném běhu systému by tato s lužba téměř  nemě la být používána.
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4.7. Faktury vydané (odběratelské) - skupina služeb "F"
Agenda vydaných fak tur.  (obr.4-18)

 1) Obecně  lze vydat dok lad s l ibovolným textem, k terý ručně  zapíšeme do
položky fak tury bez dalších systémových vazeb.

Počet položek fak tury není omezen. Ke každé položce lze zapsat
l ibovolně  dlouhý text (memo).

 2) Pokud je př ipojen modul MTZ (výdej)  může probíhat fak turace
automaticky na zák ladě  vydaných dodacích l is tů .  Lze též fak turovat
současně  l ibovolný počet dodacích l is tů  určených jednomu odběratel i
(sběrné fak tury)  nebo jediný dodací l is t .

Systém hlídá správnost fak turace z hlediska cen i  z hlediska skutečně
vydaného zboží,  práce atd. (vylučuje možnost dvoj í  fak turace i  je j í  opomenutí  u
dodacích l is tů) .

Vydaná fak tura obsahuje všechny náležitost i  vyžadované p ř ís lušnými
předpisy. Konečného př í jemce fak tury lze odl iš i t  od př í jemce dodacího l is tu
(odběratele) .  Doba splatnost i  ve dnech se č te z př ís lušného pole partnera.
Pokud zde není počet dnů  vyplněn, bere se hodnota nastavená v uživatelské
konf iguraci systému (kapitola 5.1 .3.) .Všechny údaje se pouze nabízí a lze je
změnit .

Systém obsahuje kompletní saldo fak tur.  Je možno zapisovat úhrady a
sledovat proplacení fak tury odběratelem.

Př i  nedodržení splatnost i  systém vystaví př ís lušný pokus o smír,  smluvní
pokutu, př ípadně  vyúč tování poplatků  z prodlení (penále).

Systém může automaticky vést řadu PROFORMA faktur pro útvar,  k terý se
nastaví v konf iguraci.  Lze též vystavit  proforma FA dle rezervace, viz MTZ.

Proforma a zálohové FA jsou bez data zdaň .plnění.

Fakturu lze stornovat buď  je j ím označením ke stornováním nebo
vystavením dalšího dok ladu viz.dále.

Oddě leně  jsou s ledovány všechny daňové zák lady, k teré lze přenést do
modulu daňové stat is t iky v účetnictví.

4.7.0. Sumární přehledy

Standardní s lužba ve všech menu, týkaj ících se jednotl ivých dok ladů .
V operaci "0" můžeme vol i t  nejrůzně jš í  k l íče a jej ich kombinace (viz obr.  4-19)
jako podmínku pro výpis seznamu dok ladů  daného typu. Výběru je předřazena
volba, zda se budou vypisovat pouze nestornované, stornované nebo všechny
faktury, a dále s i  vybíráme z pě t i  předdef inovaných typů  sestav výpisu, včetně
bi lance DPH. Faktury lze na výpisu setř ídi t  dle pořadí,  data splatnost i  nebo
hospodářských partnerů .  Sestavy je možno modif ikovat dle požadavků
uživatele.

Jednotl ivé fak tury jsou vypisovány v řádcích se jménem dodavatele a
s prodejní cenou bez DPH i  s DPH. V souč tových řádcích jsou od sebe
oddě leny f inanční sumy DPH pro jej í  různé sazby i  daňové zák lady k  těmto
jednotl ivým sazbám.
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obrázek 4-18

obrázek 4-19
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 4.7.1 . Výpis, tisk faktury, označení k výmazu

K jednotl ivým fak turám se dostaneme přes interní pořadové č ís lo, podobně
jako u všech ostatních dok ladů .

Neznáme-l i  toto č ís lo, můžeme si fak turu vybrat oknem buď  ze všech fak tur
nebo z fak tur vybraných podle zvoleného k líče.

Jedná se o stejný k líč  výběru jako v kapitole 4.7.0. (viz obr.  4-19). Volbu
v okně  provádíme jako vždy horkou k lávesou <F10>. Na obrazovkovém
formulář i  se po vyvolání fak tury dozvíme zároveň  s tav salda fak tury, tedy zda,
kol ik  a kdy nám j iž odběratel  za danou fak turu zaplat i l .

Po vypsání na obrazovku lze fak turu vyt isknout ( t iskne se pochopitelně  bez
salda), vymazat nebo -  byla- l i  naopak vymazána dř íve -  oživi t .

Hlavička formuláře je navržena tak , že př i  přeložení na čáře oddě lu j íc í
hlavičku fak tury od textu se dostane adresa odběratele přesně  do okénka
bankovní poštovní obálky.

 4.7.2. Zápis / korekce faktury

Jako obvyk le i  v menu fak tur je operace "2" určena především k  zápisu
nových dok ladů .  Po nabídce interního pořadového č ís la, k teré lze jako vždy
přepsat,  se zapisuje hlavička fak tury. Především je třeba urč i t  s tandardním
způsobem hospodářského partnera (provolba), v tomto př ípadě  odběratele. Po
potvrzení,  ev. přepsání konečného př í jemce následuje standardní nabídka
výběru akce (zakázky),  pokud systém tyto databanky obsahuje (viz kap. 4.10.) .
Dále je možno vyplni t  nák ladový útvar a kalkulační jednice (nabízí se pouze,
jsou- l i  nastaveny v konf iguraci pro účetní k l íčování) .

Datum vystavení se nabízí podle systémového data poč í tače. Po zapsání
tohoto data se nabídne k  zápisu zbytek údajů .  Datum zdanitelného plnění se př i
běžném on- l ine nasazení nabízí stejné jako datum vystavení fak tury. Den
splatnost i  je spoč í tán podle údaje z partnera nebo uživatelské konf igurace, viz
výše. Následuj í  údaje o tom, kdo fak turu vystavi l  a kdo j i  zapsal,  údaj  o měně ,
konstantní symbol (nabízí se hodnota z uživatelské konf igurace). Dalším
údajem, k terý je třeba vyplnit  v hlavičce fak tury, je druh fak tury. Tento údaj  se
vybírá z vestavěného č íselníku (viz obr.  4-18 a kapitola 6.3. o údržbě
č íselníků)  a je opě t  nutný především pro napojení na účetnictví podniku.

Zvolíme-l i  v následuj ícím dotazu pokračování,  hlavička fak tury se zapíše a
následuje vyplňování položek (řádků)  fak tury. Systém lze nakonf igurovat tak ,
že určujeme pro každou položku zvlášť  je j í  typ ze standardního uživatelského
č íselníku (nestač í - l i  nám označení typu fak tury jako celku v hlavičce -  s i tuace,
kdy se bude rozúč továvat fak tura na jednotl ivé položky).  Tato volba je
nepovinná a odvisí od potřeb evidence.

V př ípadě ,  kdy je př ipojen modul MTZ systém nabízí volbu:

 1 . do fak tury bude zapsán náš dok lad

 2. jedná se o položku nezapsanou ve výdej i .

J inak pouze volbu 2, k terá se ovšem neobjevuje.
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Volba 1:

Systém nabízí fak turaci j iž vydaných dodacích l is tů  danému odběratel i ,  lze
však též zapsat l ibovolný řádek j iný.

Slovní znění položky lze zapsat ručně  ( fak turujeme-l i  dodací l is t ,  nabídne
se zde automaticky znění "dle dodacího l is tu")  nebo vybrat ze sort imentu,
pokud chceme mít takovéto opakuj ící  se položky, nefakturované přes dodací
l is t ,  v sort imentu zapsány.

 Sběrné fak tury : uživatel  položku fak tury volí  z okna v levém horním rohu,
kde se objeví přehled dodacích l is tů  ( lze vol i t  všechny
nebo jen nefakturované) danému odběratel i .

Údaje ze zvoleného dodacího l is tu (volíme k lávesou <Enter>) se přenesou
do řádku fak tury a operátor má ještě  možnost konečnou cenu zkor igovat.  Dále
se nabídne k  volbě ,  zda tuto položku chceme do fak tury skutečně  zapsat.

Volba 2:

Před vlastní zápis řádku je u ručně  psaných položek předřazena možnost
zápisu l ibovolně  dlouhého textu (memo pole),  (např .  podrobný rozpis prací,
zdůvodnění atd.)  Jako vě tš inu podobných možností ,  i  tuto lze pot lač i t
v uživatelské konf iguraci (program se pak na zápis dlouhého textu nedotazuje)
-  viz kapitola 5.1 .3.  V dlouhém textu fak tur lze hledat rešerší.

Př i  ručním zápisu systém vypoč te DPH. Tyto hodnoty systém nabízí,  avšak
lze je l ibovolně  přepsat,  což umožňuje kupř .  zápis zálohových fak tur (bez DPH)
nebo naopak fak tury pouze na DPH, c lo apod. tuto položku (dok lad) opravdu
chceme do fak tury zanést.

Vstupy jsou logicky kontrolovány (k  dani chybí zák lad, nesouhlasí souč ty
atp.)  Je s ledován daňový typ fak tury pro daňovou stat is t iku. Tabulka, ze k teré
se vybírá důvod nulové sazby DPH, odpovídá daňovému př iznání.

Daňové typy položek vydaných fak tur:

 kód popis

 1 běžná fak tura s DPH

 13 nedaňová operace (daň  na vstupu, zálohová fak tura, . . . )  do daňové
stat is t iky nebude zapsána

 21 od dně  osvobozeno (dotace, . . . )  zák lad v daňové stat is t ice je vyplněn
a ovl ivní přepoč í tací koef ic ient

 22 vývoz zboží zák lad v daňové stat is t ice = 0

 23 vývoz s lužeb zák lad v daňové stat is t ice = 0

 24 mezinárodní přeprava zák lad v daňové stat is t ice = 0

Daňový typ hlavičky fak tury ( je př iřazen automaticky)

 1-24 homogenní dok lad

 99 nehomogenní ( fak tura obsahuje položky více než jednoho typu).
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Dotaz na daňový typ je ak t ivován automaticky př i  zápisu položky fak tury ve
všech př ípadech kromě  1 .  Př i  automatickém vystavení FA vydané po dodacím
listu provolbou je vždy vystaven typ 1 .  Dle daňového typu lze tř ídi t  hlavičky i
položky fak tur v tabulkách výběrů ,  hlavní efek t je však v daňové stat is t ice po
přenosu do účetnictví.  Dále je možno vyplni t  nák ladový útvar a kalkulační
jednice (nabízí se pouze, jsou- l i  nastaveny v konf iguraci pro účetní k l íčování) .

Po skončeném zápisu položky můžeme psát další řádky fak tury. Je- l i
fak tura hotova, vypíše se na obrazovku a nabídne k  t isku (s obdobnými
funkcemi t isku jako v kapitole 4.7.1 . ) .

Zvolíme-l i  na začátku zápisu č ís lo j iž existuj íc í  fak tury, nabídne se nám
k dok lad k  opravě  : 1  -  př idání nových položek

2 -  korekce, výmaz položek

3 -  korekce hlavičky fak tury

Položky se opravuj í  ručně  formou okna ( lze kor igovat př ímo všechny údaje,
ceny, zák lady DPH a dále též dlouhý text přes k lávesu F9 v dalším okně)  .Po
skončené editaci  dochází k  přepoč í tání hlavičky fak tury. Správnost DPH
v kor igovaných položkách se j iž nekontroluje.

 4.7.3. Zápis / korekce salda, proplacení

V této operaci se zapisuj í  úhrady. Po volbě  zda se jedná o:

 a) nový zápis vě ty salda

 b) opravu zápisu dř ívě jš ího

Standardním způsobem vybereme př ís lušnou fak turu.

Poř izovací obrazovka požaduje vyplnění všech údajů  podle bankovního
výpisu, ev. částečných údajů  př i  p lacení s loženkou, v hotovost i  apod. ( typ
úhrady je nadef inován v uživatelsky př ís tupném č íselníku).  Tyto údaje nejsou
povinné, pokud podle nich uživatel  dále netř ídí  a nehledá v databance.

Systém umožní zapsat i  částečné proplacení do salda fak tury.
V obrazovkovém formulář i  fak tury se pak objevuj í  údaje o jej ím splácení a
především i  to, kol ik  zbývá odběratel i  uhradit .

J iž zapsané úhrady lze kor igovat a doplňovat oknem (volba ad b).

Po skončení zápisu je možné pokračovat zápisem do salda další fak tury
nebo operaci ukonč i t .
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 4.7.4. Zápis / korekce penále, smluvní pokuty, pokusy o
smír, upomínky

Systém automaticky vystavuje formuláře upomínek a pokusů  o smír  na
danou fak turu. Vystaví též smluvní pokutu, protokol o penále a ze zadaných
údajů  (období,  za něž chceme penal izovat,  počet dnů  z toho bez penále,
v neposlední řadě  též procentuelní výši penále) spoč í tá jeho výši.  Koef ic ient
penále v absolutní hodnotě  se č te z př ís lušného pole partnera. Pokud zde není
koef ic ient vyplněn, bere se hodnota nastavená v uživatelské konf iguraci
systému (kapitola 5.1 .3.) .  Všechny údaje se pouze nabízí a lze je změnit .

Údaje o penal izaci se rovněž přehledně  objeví v obrazovkovém formulář i
fak tury př i  je j ím vyhledání v databance.

Obdobně  jako př i  fak tuře samotné, i  na dok ladech o pokusech o smír,
upomínkách a penal izačních protokolech se vyt iskne adresa odběratele tak , jak
je popsáno v kapitole 4.7.1 .

 4.7.5. Přehledy položek faktur

Položkový přehled o fak turách. Vzhledem k tomu, že zde nejsou k  dispozic i
sumární údaje z hlavičky fak tury, je i  menu tř ídění položek omezeně jš í  (viz obr.
4-20).

Službu lze použít  především př i  vyhledávání urč i tého druhu položky (kupř .
chceme zodpovědě t  dotaz, kol ik  jsme za urč i té období na úč toval i  za dopravu
apod.) .

obrázek 4-20
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 4.7.6. Přehledy salda faktur

Klíč  k  tř ídění fak tur viz obr.  4-21 .  Tento přehled podrobně  rozvádí stav
úhrad jednotl ivých fak tur.  U každé fak tury je v prvním, řádku zobrazen celkový
stav proplácení fak tury a následuj í  jednotl ivé řádky př ípadných částečných
úhrad. U fak tur,  k teré byly proplaceny najednou, se zobrazí řádek s textem
"proplaceno -  vyrovnáno. Na rozdí l  od kratšího sdě lení o stavu proplacení
fak tury v přehledu v operaci "0" se zde uživatel dozvídá podrobnost i  o stavu
salda.

Speciálně  pro vyhledávání v saldu fak tur jsou určeny k líče "G" a "H", kde
můžeme vyhledávat fak tury podle způsobu jej ich úhrady, respekt ive podle č ís la
bankovního výpisu.

Lze též modelovat stav salda k  l ibovolnému minulému datu.

obrázek 4-21

 4.7.7. Storno faktur

Jak jsme se zmíni l i  j iž výše, storno fak tury lze provádě t  t roj ím způsobem:
př íznakem, zápornou položkou nebo vystavením nového dok ladu. Všechny tř i
způsoby jsou podrobně  popsány před vlastním zadáním storna.

Nej jednodušší způsob představuje storno př íznakem. Po výběru př ís lušné
faktury se provede automaticky. Ke stornu označená fak tura se nepřenáší do
účetnictví .  Př íznak storna lze následně  kdykol i  opě t  zruši t .  Druhým způsobem
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je př idání záporné položky do fak tury ve výši celkové částky, na niž je fak tura
vystavena. Faktura tak  zní v konečném souč tu na nulovou částku. Pokud
uživatel  provozuje agendu účetnictví s přenosem dat,  nelze tento způsob př í l iš
doporuč i t ,  neboť  je možné, že původní fak tura j iž byla přenesena. Přenos lze
zablokovat (pokud j iž nebyl proveden) označením př íznakem dle prvního
způsobu.

Pro instalace s napojením systému na účetnictví (podvojné nebo
jednoduché) je nej lépe provádě t  s torno vystavením nového dok ladu. Provolbou
se tak to vystaví nová fak tura, k terá je přesnou kopií  původní,  pouze f inanční
částky jsou záporné. Do popisu první položky je vhodné př idat č ís lo původní
fak tury pro usnadnění spárování.  Pokud je prováděn přenos do účetnictví,
nesmí být použit  př íznak storno, protože se všechny dok lady přenášej í .  Byl- l i
fak turován dodací l is t ,  je třeba výběr  provést ze všech dodacích l is tů  (v
nefakturovaných by se samozřejmě  neobjevi l ) .  Položky uvedené ve fak tuře je
třeba vypsat se zápornou částkou.
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4.8. Faktury došlé (přijaté) - skupina služeb "D"
(obr.4-22)

Agenda došlých fak tur.  Zápis i  l ikvidace fak tur probíhá obdobným
způsobem jako u fak tur vydaných, možné je s ledování došlých fak tur
v návaznost i  na bankovní operace (saldo).  Je možno zapisovat úhrady a
sledovat proplacení fak tury odběratelem.

Počet položek fak tury není omezen. Ke každé položce lze zapsat l ibovolně
dlouhý text (memo). Oddě leně  jsou s ledovány všechny daňové zák lady, k teré
lze přenést do modulu daňové stat is t iky v účetnictví.

Na došlé fak tury lze dávkově  vystavit  hromadný bankovní př íkaz k  úhradě .

Přehled o fak turách lze tř ídi t  obdobně  jako ve všech ostatních databankách
podle nejrůzně jš ích k líčů ,  je j ichž kombinacemi lze dosáhnout požadovanou
informaci př i  prak t icky l ibovolně  def inované vstupní podmínce.

Pokud je př ipojen modul MTZ (př í jem), systém hlídá správnost fak turace
z hlediska cen i  z hlediska skutečně  př i jatého zboží,  s lužeb atd.,  a vylučuje
možnost dvoj í  fak turace.

obrázek 4-22

 4.8.0. Sumární přehledy

Standardní s lužba ve všech menu, týkaj ících se jednotl ivých dok ladů .
V operaci "0" můžeme vol i t  nejrůzně jš í  k l íče a jej ich kombinace (viz obr.  4-23)
jako podmínku pro výpis seznamu dok ladů  daného typu. Výběru je předřazena
volba, zda se budou vypisovat pouze nestornované, stornované nebo všechny
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fak tury, a dále s i  vybíráme z pě t i  předdef inovaných t iskopisů  sestav, obdobně
jako u fak tur vydaných (č tyř i  typy deníků  fak tur a bi lance DPH). Výpis je rovněž
možné setř ídi t  dle č ísel  fak tur,  dle data splatnost i ,  eventuelně  dle
hospodářských partnerů .

Jednotl ivé fak tury jsou vypisovány v řádcích se jménem dodavatele a
s prodejní cenou bez DPH i  s DPH. V souč tových řádcích jsou od sebe
oddě leny f inanční sumy DPH pro jej í  různé sazby i  jednotl ivé daňové zák lady.

Funkce je shodná s obdobnou funkcí u odběratelských fak tur (kapitola
4.7.0.) .

obrázek 4-23

 4.8.1 . Výběr, výpis, výmaz faktury

K jednotl ivým fak turám se dostaneme přes interní pořadové č ís lo nebo
výběrem v okně  fak tur (viz kap. 4.7.1 . ) .  Na obrazovce se po vyvolání fak tury
dozvíme zároveň  zprávu o saldu fak tury, tedy zda a kol ik  jsme j iž odběratel i  za
danou fak turu zaplat i l i  ( to pochopitelně  předpok ládá peč l ivou evidenci o
proplácení fak tur viz kapitola 4.8.3.) .  Pokud neznáme pořadové č ís lo fak tury,
máme možnost vybrat s i  buď  z celé databáze hlaviček fak tur nebo po zadání
omezuj ících podmínek (viz obr.  4-23).

Po vypsání na obrazovku lze fak turu vymazat nebo (pokud byla naopak
vymazána dř íve) j i  oživi t .  Fakturu můžeme i  vyt isknout -  jedná se vlastně  o
kopi i  or iginálu zaslaného dodavatelem.

Kromě  malých odl išností  je i  tato operace prakt icky shodná s výpisem
faktury vydané (viz kapitola 4.7.1 . ) .
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 4.8.2. Zápis / korekce faktury

Poř ízení informace o dodavatelské fak tuře. Zápis probíhá obdobným
způsobem jako př i  poř izování dok ladu fak tury odběratelské. I  zde můžeme
nalézt vazbu na dodací l is t ,  k terý jsme dř íve zapsal i  jako př í jmový dok lad. Tato
možnost je dána t ím, že jsme př i  zápisu př í jmu poznač i l i  i  dodavatelovo č ís lo
dok ladu.

Po zadání interního pořadového č ís la (č .v deníku FD), urč íme standardním
výběrem z databanky hospodářských partnerů  dodavatele (provolba) a po
eventuálním výběru akce (zakázky),  k  níž fak tura patř í  (viz kapitola 4.10.)
následuje dotaz na č ís lo fak tury dodavatele k teré budeme př i  proplácení uvádě t
jako var iabi lní symbol.  Dále zadáváme datum, kdy fak tura došla (nabízí se
systémové datum poč í tače), datum zdanitelného plnění a datum splatnost i ,
jméno zapisuj ící  osoby (z konf iguračního souboru),  měnu a konstantní symbol
(označuj ící ,  jakým způsobem budeme fak turu proplácet) .  Posledním údajem
hlavičky je i  zde kód druhu fak tury z nabídnutého uživatelského č íselníku (viz
obr.  4-24).

Dále je možno vyplni t  nák ladový útvar a kalkulační jednice (nabízí se
pouze, jsou- l i  nastaveny v konf iguraci pro účetní k l íčování) .

obrázek 4-24

 Po dopsání hlavičky nabídne systém v př ípadě ,  kdy je př ipojen modul MTZ
volbu:

 1 . vyhledání př í jemky -  náš dok lad

 2. jedná se o položku nezapsanou v př í jmu

Jinak pouze volbu 2, k terá se ovšem neobjevuje.
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V prvním př ípadě ,  kdy existuje př í jmový dok lad o dodacím l is tu dodavatele,
nabídne systém v levém horním okně  seznam dosud nefakturovaných př í jemek
od daného dodavatele a uživatel  zvolí  ten, k terý je uvedený na fak tuře. Tak
zároveň  proběhne kontrola, zda se shoduj í  na fak tuře uvedené částky
s dodacím l is tem nebo zda není omylem fak turováno podruhé apod. V okně  lze
označ i t  k  fak turaci i  více dodacích l is tů  téhož dodavatele najednou ( jedná- l i  se
o hromadnou fak turu).  Částka z př í jemky je nabídnuta k  zápisu do řádku
faktury (rozdě lena na vlastní sumu, DPH a zák lady).  Zde je možné j i  v př ípadě
potřeby i  přepsat.  Po výběru př í jemky opě t  vol íme, co napíšeme do řádku,
automaticky se nabízí text "dle př í jemky". Je- l i  fak turováno více dok ladů  nebo
obecně  více položek, opakujeme zápis řádku, dokud fak turu nenapíšeme celou.

Před vlastní zápis řádku je u ručně  psaných položek předřazena možnost
zápisu l ibovolně  dlouhého textu (memo pole),  Jako vě tš inu podobných
možností ,  i  tuto lze pot lač i t  v uživatelské konf iguraci (program se pak na zápis
dlouhého textu nedotazuje) -  v iz kapitola 5.1 .3.  V dlouhém textu fak tur lze
hledat rešerší .

Př i  ručním zápisu systém vypoč te DPH. Tyto hodnoty systém nabízí,  avšak
lze je l ibovolně  přepsat,  což umožňuje kupř .  zápis zálohových fak tur (bez DPH)
nebo naopak fak tury pouze na DPH, c lo apod. tuto položku (dok lad) opravdu
chceme do fak tury zanést.

Vstupy jsou logicky kontrolovány (k  dani chybí zák lad, nesouhlasí souč ty
atp.)

Dále je možno vyplni t  nák ladový útvar a kalkulační jednice (nabízí se
pouze, jsou- l i  nastaveny v konf iguraci pro účetní k l íčování) .

Po skončeném zápisu položky můžeme psát další řádky fak tury. Je- l i
fak tura hotova, vypíše se na obrazovku a nabídne k  t isku (s obdobnými
funkcemi t isku jako v kapitole 4.7.1 . ) .

Zvolíme-l i  na začátku zápisu č ís lo j iž existuj íc í  fak tury, nabídne se nám
k dok lad k  opravě  : 1  -  př idání nových položek

2 -  korekce, výmaz položek

3 -  korekce hlavičky fak tury

Položky se opravuj í  ručně  formou okna ( lze kor igovat př ímo všechny údaje,
ceny, zák lady DPH a dále též dlouhý text přes k lávesu F9 v dalším okně)  .Po
skončené editaci  dochází k  přepoč í tání hlavičky fak tury. Správnost DPH
v kor igovaných položkách se j iž nekontroluje.

 4.8.3. Zápis / korekce salda, proplacení

V této operaci se zapisuj í  úhrady. Po volbě  zda se jedná o:

 a)  nový zápis vě ty salda

 b) opravu zápisu dř ívě jš ího,

standardním způsobem vybereme př ís lušnou fak turu.
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Nyní se rozhodneme, zda budeme vydávat:

 1) hromadný př íkaz bance (peníze na cestě) ,  nebo

 2) poř ídíme zápis o j iž provedeném proplacení dle došlého bankovního
výpisu.

ad 1)  - Výběr  do př íkazu se provádí v okně ,  kde pomocí def inovaných
k láves označujeme j iž existuj íc í  vě ty salda do aktuálního př íkazu,
viz.  též kapitola 4.8.8.

ad 2) - Zápis o proplacení můžeme provést buď  pomocí jednotl ivých
poř izovacích obrazovek (nové záznamy v saldu) nebo v okně ,  kde
pomocí def inovaných k láves označujeme j iž existuj íc í  vě ty salda
(např .  předchozí př íkazy k  úhradě)  za zaplacené a dopisujeme
datum bankovní operace,č ís la výpisů  atd. Poř izovací obrazovka o
proplacení požaduje vyplnění všech údajů  dle bankovního výpisu.

Systém umožní zapsat i  částečné proplacení do salda fak tury.
V obrazovkovém formulář i  fak tury se pak objevuj í  údaje o jej ím splácení a i  to,
kol ik  zbývá odběratel i  uhradit .

Je- l i  před započetím práce prázdná dávka formuláře hromadného př íkazu
k úhradě  (viz kapitola 4.8.7.) ,  můžeme po označení někol ika (ale třeba i  jediné)
fak tur k  úhradě  operací 8/D (viz obr.  4-24) hromadný př íkaz pro banku rovnou
vyt isknout.

obrázek 4-24
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 4.8.4. Zápis / korekce došlého penále

Systém umožňuje vést podobně  jako u fak tur odběratelských penále u
fak tury, k  níž náleží.  Samozřejmě  je možné vést penále i  zvlášť  jako další
došlou fak turu.

 4.8.5. Přehledy položek faktur

Položkový přehled o fak turách. Vzhledem k tomu, že zde nejsou k  dispozic i
sumární údaje z hlavičky fak tury, je i  menu tř ídění položek omezeně jš í  (viz obr.
4-25).

Službu lze použít  především př i  vyhledávání urč i tého typu položky (kupř .
chceme zodpovědě t  dotaz, kol ik  nám za urč i té období úč toval i  dodavatelé za
dopravu apod.) .

obrázek 4-25

 4.8.6. Přehledy salda došlých faktur

Klíč  k  tř ídění fak tur viz obr.  4-26. Tento přehled podrobně  rozvádí stav
v saldu jednotl ivých fak tur.  U každé fak tury je v prvním, barevně  odl išeném
řádku zobrazen celkový stav proplácení fak tury a následuj í  jednotl ivé řádky
př ípadných částečných úhrad. Faktury, k teré byly proplaceny najednou, jsou
zobrazeny řádkem, pod nímž je informace "vyrovnáno" -  obdobně  jako u fak tur
odběratelských.
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Speciálně  pro vyhledávání v saldu fak tur jsou určeny k líče "G" a "H", kde
můžeme vyhledávat fak tury podle způsobu jej ich úhrady, respekt ive podle č ís la
bankovního výpisu.

Lze též modelovat stav salda k  l ibovolnému minulému datu.

 4.8.7. Storno došlých faktur

Storno fak tury lze provádě t  t roj ím způsobem: př íznakem, zápornou
položkou nebo vystavením nového dok ladu.

Všechny tř i  způsoby jsou podrobně  popsány před vlastním zadáním storna.
Operace je shodná s obdobnou s lužbou u fak tur odběratelských (viz kap.
4.7.1 . ) .

obrázek 4-26

 4.8.8. Příkazy k úhradě

Po volbě  této operace se objeví obrazovka s menu a doprovodným textem
(viz obr.  4-24):

1  přehled splatných fak tur s neuzavřeným saldem

2 výběr  ze salda fak tur do dávky př íkazu k  úhradě

3 výpis ak tuálního př íkazu v dávce

4 výpis a t isk  hromadného př íkazu k  úhradě

5 označení ak tuálního př íkazu za provedený a vynulování dávky



  -  UNO                                   str .  4-53                                               -  UNO

Do př íkazu lze zařadit  jen existuj íc í  vě tu salda zvolené fak tury. Zápis salda
č i  korekce bankovních symbolů  v iz.op.3. Označení do př íkazu je přechodné
( jedna dávka) pro každý převodní př íkaz.

 Jedná se o dvě  situace.

1 .  Nový př íkaz -  vě ty v předchozí dávce jsou označeny za j iž jednou
zpracované a dávka je vynulována. Takto označené záznamy se j iž do
nového př íkazu nenabízí,  pokud není změněno označení (pole PB) v
okně  salda došlých fak tur (op.3-1)  zpě t  z Y na N. Pak lze tyto oživené
záznamy znovu označovat (  vybírat  )  do př íkazu operací 2. v menu
př íkazů .

2.  Doplnění rozdě laného př íkazu -  nic se nenuluje a pokračuje se výběrem
dalších fak tur.

Formulář  hromadného př íkazu k  úhradě  je latentní formulář ,  k terý se t iskne
z dávky vytvořené pouze pro jeden př íkaz.

Operací 2 vybíráme do př íkazu k  úhradě  z okna vě t  salda.

Operace 1  zaj išťuje výpis všech fak tur s neuzavřeným saldem a operace 3
výpis všech položek ( řádků) ,  k teré jsou právě  vybrány k  úhradě  hromadným
př íkazem.

Samotný hromadný př íkaz je t iš těn operací 4 po dotazu na datum zúč tování
a datum vystavení.  Do spodního řádku př íkazu se vypíše informace o místě
vystavení podle uživatelova konf iguračního souboru (viz kapitola 5.1 .3.) .

V př ípadě  speciálních požadavků  na formulář  hromadného př íkazu k  úhradě
(kupř .  pro zahraniční banky) je třeba spoj i t  se s výrobcem programu.
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4.9. Deníky tržeb a odvodů - skupina služeb "K"
(obr.4-27)

Vol i telný modul.  U obchodních organizací,  k teré nesleduj í  prodej
položkově ,  je možná kontrola prodeje přes hotovostní i  bezhotovostní (v šecích
nebo kartách) tržby na pok ladnách.

Menu prodejny obsahuje obsluhu dvou malých podpůrných databank pro
systémy, kde nelze s ledovat tok  zboží na prodejně  položkově .

Databanka pok laden je určena k  zápisu denních tržeb ( jeden zápis denně)
v hotovost i ,  databanka šeků  k  zápisům bezhotovostních plateb na těchto
pok ladnách.

Pok ladny každé prodejny (útvaru) jsou č ís lovány (celkem může útvar
obsahovat až deset pok laden).

Tržby z pok laden jsou př i  konf iguraci úlohy bez sk ladů ,  nebo př i  konf iguraci
s nepoložkovou prodejnou ( tzn.,  že se používá výdej  typu "Výdej  na prodejnu")
nasč í távány do uzávěrky střediska.

Je- l i  to přáním uživatele, lze samozřejmě  používat korunovou pok ladnu
k zápisu tržeb i  v př ípadě ,  že př i tom probíhá položkový prodej .  Korunová denní
tržba pak musí souhlasit  s  odpovídaj ícím sumárním přehledem výdeje (kupř .
prodejek  č i  v hotovost i  placených dodacích l is tů)  a jedná se tedy o dupl ic i tní
údaj .

 obrázek 4-27
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 4.9.0. Pokladny - zápis denní tržby

Zápis denní tržby se provádí po zvolení útvaru (prodejny),  č ís la pok ladny a
data (nabídne se systémové datum z poč í tače). Existuje- l i  během posledního
měsíce na této pok ladně  zápis,  přepoč í tá se zůstatek  na pok ladně  dle minulého
odvodu. V př ípadě ,  že je uživatel  plátcem DPH, nabídne systém po zápisu tržby
částku rozk líčovat do tř í  pásem DPH (1 .  a 2. sazba [ tedy kupř .  5% a 22%] a
částka tržeb nepodléhaj ící  DPH), př ičemž je kontrolován součet jednotl ivých
částek tak , aby souhlasi l  s  tržbou. (Po zápisu první z částek systém nabízí
dopočet dalších pásem sazby.)  Dále se zapíše odvod, jméno pok ladní a
zapisuj ícího ( to se nabídne z konf iguračního souboru -  viz kapitola 5.1 .3.) .
V kolonce nákup lze zapsat i  př ípadně  vydané prostředky z pok ladny ( týká se
malých f irem, kde má prodejna př ípadnou samostatnost v nákupu zboží) .
Nákup lze zapsat pouze jednou, souhrnou částkou denně .  Př i  požadavku na
detai lní  vedení peněžní pok ladny doporučujeme produkt pd-Pok ladna, k terý
tuto oblast detai lně  pokrývá. Po souhlasu s napsaným je možné pokračovat
dalším zápisem nebo operaci opust i t  (Esc).

Zápis tržby je možné provést i  z druhé úrovně  př ís tupu, pro opravu j iž
zapsaného údaje je třeba znát nejvyšší př ís tupové heslo.

 4.9.1 . Pokladny - přehled tržeb v hotovosti

Přehled tržeb je podáván na formulář i  po zvolení č ís la útvaru (prodejny) a
pok ladny a po zadání rozmezí dat,  mezi k terými přehled o tržbách požadujeme.

Přehled udává informace o tržbách, nákupech, odvodech a zůstatcích
v denním sledu za zadané období.  V souč tových řádcích jsou vypsány i  hodnoty
DPH př i  různých úrovních sazby. U každého řádku jsou též jména osob, k terá
za zápis odpovídaj í  (pok ladní,  zapisuj ící) .

Formulář  lze v této podobě  i  vyt isknout.

 4.9.2. Šeky - zápis denní tržby

Zápis šeků  se provádí společně  pro celý útvar (prodejnu). U jednotl ivých
šeků  se kontroluje dupl ic i ta (dle sér ie a č ís la),  č ímž je zabráněno možnost i
zaznamenat šek omylem dvakrát.

U šeku se uvedou všechny jeho náležitost i  (banka, směrový kód, č ís lo
úč tu),  včetně  sazby DPH za odebrané zboží.

Tato databanka je využívána prakt icky pouze u konf igurace bez sk ladu,
zápis tot iž lze dobře nahradit  i  bezhotovostní prodejkou (viz kapitola 4.5.2.) .
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 4.9.3. Šeky - přehled tržeb v šecích

Jedná se o obdobný přehled jako u tržeb v hotovost i ,  včetně  sazeb DPH.
Formulář  lze opě t  t isknout obvyk lým způsobem.

 4.9.4. rezerva

 4.9.5. Okno výmazu

Po volbě  databanky tržeb v hotovost i  nebo v šecích lze označ i t  jednotl ivé
zápisy k  výmazu. Př ís tup jen na nejvyšší heslo.

 4.9.6. Výpis a definitivní výmaz označených tržeb

Opě t  vol íme databanku, v níž chceme provést def ini t ivní výmaz (kompresi
báze).

Po vypsání označených položek následuje dotaz, zda je chceme def ini t ivně
odstranit  z databáze.

Jedná se o standardní postup shodný s ostatními obdobnými menu v j iných
databázích.
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4.10. Zakázky, akce, subdodávky - skupina služeb "L"

(obr.4-28)

Vol i telný modul.  Jedná se o databanku kalkulačních jednic (systém
umožňuje i  přenesení informace o dané kalkulační jednic i  do systému
podvojného účetnictví) .  Obsahuje- l i  systém tuto s lužbu, lze veškeré př í jmy,
výdeje i  fak turaci k l íčovat k  jednotl ivým zapsaným zakázkám, obecně  akcím.
Jednotl ivé akce lze dále tř ídi t  dle typu (uživatelský č íselník)  a systém tudíž
umožňuje k líčování v někol ika dalších úrovních. Jednotl ivé akce lze dále dě l i t
do l ibovolného poč tu etap, př ičemž systém umožní přehled o akci č i  etapě
z takového úhlu pohledu, jaký s i uživatel  právě  přeje.

obrázek 4-28

 4.10.0. Přehledy bez výpisu etap

Standardní s lužba ve všech menu, týkaj ících se jednotl ivých dok ladů .
V operaci "0" můžeme vol i t  nejrůzně jš í  k l íče a jej ich kombinace (viz obr.  4-29)
jako podmínku pro výpis seznamu dok ladů  daného typu.

Jednotl ivé akce jsou vypisovány v řádcích se jménem hospodářského
partnera, smluvní cenou, č ís lem hospodářské smlouvy, datumy zahájení i
ukončení akce. V posledním sloupečku je vypsáno jméno zodpovědného
pracovníka.
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obrázek 4-29

 4.10.1 . Výpis, tisk akce, označení k výmazu

Výpis formuláře se záznamem zadání akce, včetně  jednotl ivých etap. Jsou
zde zaznamenány všeobecné údaje vztahuj ící  se k  dané akci.

 4.10.2. Zápis / aktualizace akcí a jejich etap

Poř ízení záznamu o akci nebo jej í  etapě .  Po výběru typu akce se
automaticky nabídne pořadové č ís lo akce ( lze přepsat) .  Následuje standardní
provolba do databanky hospodářských partnerů .  Po jeho volbě  se nabídne
poř izovací obrazovka k  vyplnění údajů  o akci (název akce, název a č ís lo etapy,
cena, objednávka, smlouva, datum zahájení a ukončení akce, př ípadně
splatnost a jméno odpovědného pracovníka).

Kromě  toho, že všechny zde poř ízené údaje mohou s loužit  jako tř ídící  k l íče
v nejrůzně jš ích přehledech, lze na tak to poř ízený zápis o akci směrovat další
poř izované dok lady př í jmu, výdeje a fak turace (viz kapitoly 4.3.,  4.5.,  4.7.,
4.8.) .

Akce (kalkulační jednice) se tak  stává univerzálním prostředkem -
nadstavbou k  dí lč ím přehledům v jednotl ivých databankách př í jmu, výdeje a
fak turace.
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 4.10.3. Doplnění údajů akce

V okně  s  přehledem akcí a jej ich etap můžeme v této s lužbě  poř ídi t
záznamy o ukončení,  fak turaci a zaplacení jednotl ivých etap akce (není
povinné, s ledujeme-l i  podrobně  výdeje a fak turaci) .  Zápis se provede
vyplněním T(True) do př ís lušného políčka.

 4.10.4. Přehledy včetně  etap

Služba obdobná přehledům v operaci "O". Klíče k  výběru se zadávaj í  ze
stejného menu (obr. 4-29). Jednotl ivé akce jsou vypsány podrobně  včetně
př ís lušných etap.

 4.10.5. Okno výmazu etap akce

Označení etap akce určených k  výmazu (nesprávně  poř ízených).
Označování se dě je standardním způsobem (k lávesa F8).

 4.10.6. Komprese báze

Po výpisu etap označených k  výmazu a k ladné odpovědi na dotaz, zda
chceme vypsané řádky opravdu zrušit ,  následuje fyzický výmaz z databáze, jak
je to obvyk lé v této s lužbě  ve všech menu, včetně  omezení př i  práci na sít i .

 4.10.7. Bilance akce

Formulář ,  k terý přehledně  uvádí bi lanci zvolené akce. Přehled lze omezit
kalendářním rozmezím. Lze poř ídi t  výpis sum za celou akci nebo jen
jednotl ivou jej í  etapu. Dále je možné urč i t ,  zda chceme, aby se na výpisu
objevi ly jen skutečné peníze ( tedy proplacené fak tury)  nebo všechny vydané
dok lady.

 4.10.8. Položkový přehled výdejů na akci

Jedná se o obdobný přehled jako v kapitole 4.5.4. Hlavní rozdí l  spoč ívá
v tom, že před zadáním k líčem k přehledu musíme povinně  urč i t  zakázku, o
k terou se jedná. Hospodářský partner a další údaje z hlavičky akce jsou na
přehledu zapsány v záhlaví.  Položky jsou v přehledu řazeny po jednotl ivých
výdej ích (dodacích l is tech) a na rozdí l  od přehledu z kapitoly 4.5.4. zde není
v řádcích uveden odběratel ( ten je v hlavičce) a datum. Rozšířen je podrobný
popis položky, a tudíž je tento formulář  možno použít  kupř .  po skončení akce
jako hromadný dodací l is t  pro odběratele, jemuž jsme předtím dí lč í  dodací l is ty
nezasí lal i  ( funkce je užitečná zvláště  př i  velkém množství dodacích l is tů  na
jednu akci,  k teré fak turujeme hromadně) .
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5. Uživatelské služby

5.1 . Konfigurace, oživení - skupina služeb "T"
(obr.  5-1)

  5.1 .0. rezerva

  5.1 .1 . Indexování všech databází

Systém využívá pro efek t ivní chod indexy seřazení jednotl ivých databází.
Dojde- l i  k  jej ich narušení (výpadkem elek tr ického proudu, neodbornou
obsluhou -  kupř .  vypnutím poč í tače uprostřed chodu programu apod.) ,  začne se
systém chovat nestandardně :  nenalézaj í  se odpovídaj ící  odkazy, "ztrácej í  se"
zapsané dok lady z poč í tače apod.

Služba indexování s louží k  opě tovnému urovnání rejstř íků  a dalšímu
bezchybnému chodu systému. Na sít i  j i  může provádě t  jen jeden k l ient.  Ostatní
nesmí být v programu, neboť  se jedná o exk luzivní operaci (mohou využít
skupinu s lužeb “N“-síťové s lužby; volbu 1)

Jedná se tedy o jakýsi druh oživení systému na uživatelské úrovni.
Nepomůže- l i  tato s lužba k  odstranění závad, je třeba se spoj i t  s  výrobcem
programu.

obrázek 5-1

 5.1 .2. Nastavení tiskárny

Zř ídka využívaná volba, neboť  vě tš ina výstupů  systému má buď  předem
nadef inovaný typ znaků  ve formulář ích nebo lze typ písma ovl ivňovat z menu
těsně  před t iskem (v př ípadě  t isků  do souboru).
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K povšimnutí doporučujeme volbu "6",  k terá umožňuje za chodu programu
instalovat sof twarovou podporu češt iny do devít i jehl ičkových t iskáren běžného
standardu (emulace Epson). Pro instalaci češt iny tedy není nutno opouště t  pro-
středí programu.

Systémovou instalaci českých znaků  do t iskárny řeší výrobce individuálně  s
každým uživatelem programu.

 5.1 .3. Uživatelská konfigurace

Menu uživatelské konf igurace se rozpadá do tř í  dalších podvoleb, jak  je
patrné z obrázku 5-2. Volba 1  zpř ís tupňuje velké množství parametrů ,  je j ichž
nastavením je systém implementován na konkrétního uživatele, pro i lustraci viz
obr.5-3 a 5-4.

Popis všech var iant nastavení přesahuje rámec tohoto manuálu. Zák ladní
konf iguraci systému dle konkrétních podmínek provádí př i  instalaci dodavatel
současně  se zaškolením obsluhy.

 V submenu "2" lze nastavit  různé úrovně  hesel systému. Celá konf igurace
je samozřejmě  př ís tupná pouze na nejvyšší heslo -  i  to lze změnit .  Úroveň
hesel je tř ís tupňová.

Jednotl ivé databanky systému mohou být sdí leny s j inými úlohami v poč í tač i
nebo v sít i  poč í tačů ,  a pak je třeba k  těmto databankám (kupř .  k  hospodářským
partnerům a sort imentu),  č íselníkům a ř ídícím souborům (programům) zvol i t
př ís tupové cesty (viz obr. 5-5 -  volba "3" v submenu na obr.  5-2).  Tyto cesty se
vypisuj í  včetně  zpě tných lomítek  (backslash):  jedná se o zápis cesty v
operačním systému DOS. Konf iguraci provádí dodavatel,  pracovník  uživatele
pouze na zák ladě  znalostí  operačního systému a na vlastní odpovědnost
(neodborným zásahem v tomto menu lze tot iž systém uvést mimo provoz).  V
síťovém provozu tuto s lužbu využívá správce sítě .

obrázek 5-2
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obrázek 5-3

obrázek 5-4



  -  UNO                                   str .  5-4                                                  -  UNO

obrázek 5-5

 5.1 .4. Služby pro supervizora

Z prostředí programu lze spust i t  jakýkol i  externí modul př íkazem z
prostředí FoxPro ( tedy kupř .  RUN...) .  Předpok ládá se, že tuto s lužbu bude
využívat správce systému.

5.2. Zálohování práce - skupina služeb "Z" (obr. 5-6)

Všechny zálohovací práce vyžaduj í  na sít i  exk luzivní př ís tup (smí být pouze
jeden k l ient v programu)
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obrázek 5-6

 5.2.0. Záložní kopie všech dat na disketu

Pro př ípad havár ie pevného disku poč í tače se doporučuje v závis lost i  na
četnost i  využívání systému provádě t  př ib l ižně  jednou denně  zálohování dat na
diskety č i  j iná media. Po dotazu na adresu mechaniky je proveden p řesun dat
na medium. V př ípadě ,  že uživatel  provozuje sharewarové kompresní programy
PKZIP, systém jej ich př í tomnost využi je a provede export  dat v komprimované
podobě .  Po dotazu lze zálohovat i  č íselníky.

Tyto pravidelně  uschovávané záložní kopie mohou s loužit  i  pro přenos dat
mezi jednotl ivými pracovišt i ,  pokud nemá uživatel nainstalovánu síťovou verzi
programu (viz kapitola 6.2. o importu dat) .

Jak j iž bylo uvedeno výše, př i  rozsáhlých apl ikacích a obzvláště  v síťovém
provozu doporučujeme i  j iné způsoby zálohování (další  pevné disky, Iomega
Zip, CD-RW  apod.) .

 5.2.1 . Rekonstrukce dat z diskety do poč ítače

Tato s lužba umožňuje obnovit  data po technické havár i i  poč í tače,
eventuelně  selek t ivní přepsání některé databanky ze záložní kopie na disketě .

POZOR - Před využit ím této s lužby doporučujeme zvláště  př i  rozsáhlejších
datových souborech spoj i t  se alespoň  telefonicky s výrobcem
programu.
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Obsluha by se mě la před provedením této operace vždy přesvědč i t ,  že
systém je zálohován alespoň  na dvou disketách, k teré lze v mechanice
poč í tače přeč ís t .

 5.2.2. Záložní kopie všech dat na druhý pevný disk

Podpora uživatelského kopírování dat na druhý pevný disk . Službu lze
samozřejmě  provést i  přepsáním cesty ve s lužbě  5.2.0.,  zde je však možno
zálohu na druhý pevný disk  provést bez jakékol i  znalost i  operačního systému,
aby zálohování dat mohl provádě t  i  neškolený uživatel .

 5.2.3. Rekonstrukce všech dat z druhého disku

Reciproční s lužba k  předchozí operaci,  obdobná rekonstrukci dat z diskety
popsané v kapitole 5.2.1 .
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6. Vnější vazby systému

6.1 . Export do účetnictví - skupina služeb "E"
(obr.  6-1)

Systém je schopen vytvářet podk lady pro vstup do podvojného účetnictví,
př ípadně  do peněžního deníku v soustavě  jednoduchého účetnictví.  Tento
modul je dodáván především uživatelům provozuj ícím PD-Účetnictví ,  respekt ive
PD-Finanční deník .

Služba exportu do podvojného účetnictví je ze standardní nabídky
dolaďována pro potřeby jednotl ivých uživatelů .  Tento export  spolupracuje
s programem PD-účetnictví,  vstup dat do j iného programového vybavení
v j iném formátu je řešen vždy individuálně  po dohodě  s  výrobcem
provozovaného sof tware.

Na uživatelské úrovni stač í  ke správnému vstupu do podvojného účetnictví,
aby uživatel správně  nadef inoval č ís la úč tů  v př ís lušných č íselnících. Pro vstup
do Finančního deníku je obdobně  třeba nadef inovat př ís lušné typy dok ladů ,
eventuelně  př í jmů  a výdejů .

Data z př ís lušné agendy jsou do účetnictví přenášena pomocí mezisouboru,
k terý vstupuje do def inované účetní dávky v agendě  účetnictví .  Data se
kontroluj í ,  aby je nebylo možno přenášet dupl ic i tně .

Uživatelé, provozuj ící  oba systémy, dostávaj í  samostatný manuál k  exportu
dat do agendy účetnictví.  Zde jsou podrobně  vysvě t leny všechny funkce tohoto
vol i telného modulu programu.

 obrázek 6-1
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6.2. Import z externích agend - skupina služeb "R" (obr. 6-2)

Př i  rozsáhlých apl ikacích systému na oddě lených pracovištích
nepropojených poč í tačovou sít í  lze zaj is t i t  přenos dat na disketách a
vzájemnou komunikaci jednotl ivých instalací,  jak  j iž bylo zmíněno v kapitole
5.2.0.

Operace "0" zaj išťuje kompletní import všech databází.  Program porovnává
př inesená data na disketě  s  obsahem databází na pevném disku a př idá
všechny nové vě ty.  Obsah vě t  je porovnáván dle požadavků  uživatele (vždy
jsou vyměňována data v jednotl ivých položkách sk ladu).  Je- l i  systém zkonf i-
gurován př ísně  hierarchicky a neumožňuje- l i  pozdě jš í  úpravu dat na
poř izovacích místech, lze do supervizoru systému př inesená data pouze
př idávat,  č ímž se rychlost přenosu značně  zvýší.

Př i  rozsáhlých nesíťových instalacích je třeba dohodnout organizaci
podniku tak , aby nedocházelo k  dupl ic i tnímu č ís lování položek sort imentu,
hospodářských partnerů  nebo jednotl ivých dok ladů  ( je nutné def inovat č ís la
středisek apod.) .

Vzhledem k tomu, že operace importu nových dat bývá př i  velkém objemu
dat  časově  náročná, lze v operacích "1"-"9" přenášet rovněž pouze jednotl ivé
databanky a t ím kupř .  využívat k ratší  časové úseky, kdy se systémem nikdo
nepracuje.

Po výběru externího zař ízení (A, B, G, . . . ) ,  do něhož jsme uloži l i  zálohu,
vykoná po potvrzení č inností  systém veškeré další úkony automaticky. Pro
integr i tu dat je třeba, aby systém vždy dokonč i l  zadanou práci ( import může u
velkého objemu dat probíhat i  někol ik  desítek  minut).

Tuto s lužbu je v každém př ípadě  třeba vždy považovat za méně  komfortní
náhradu síťového řešení úlohy.

obrázek 6-2
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6.3. Data Manager - údržba č íselníků - skupina služeb "Y"

Tato s lužba volá externí systém pd-Data Manager. Modul s louží ke
komfortní údržbě  ř ídících č íselníků  systému a mě l  by být obsluhován kval i f iko-
vaným pracovníkem uživatele.

Modul pd-Data Manager je dodáván samostatně  jako obecný nástroj  k
údržbě  systémového prostředí programů  f i rmy PragData.

Podrobné informace o práci tohoto modulu dostávaj í  legální uživatelé v
samostatném manuálu pd-Data Manager.

6.4. Síťové služby - skupina služeb "N"  (obr. 6-3)

Skupina s lužeb je součástí  programu v př ípadě  s íťového provozu. Jedná se
o vědomé využívání síťové nadstavby systému. Je možné uvolni t  soubory pro
j iné pracovní stanice, dle typu provozované sítě .

obrázek 6-3

6.5. Volání externích agend - skupina služeb "X"

Do programu lze na přání uživatele nakonf igurovat provolbu do j iných
ekonomických agend, aniž by bylo nutné opust i t  prostředí.  Systém je běžně
dodáván s provolbou do agendy pd-Pok ladna, k terá s t ímto systémem úzce
souvisí.  Možné je na přání uživatele instalovat i  j iné provolby pomocí produktu
pd -  System Manager.
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7. Ukončení práce

 Práci konč íme postupným odchodem k lávesou <Esc> z jednotl ivých
podř ízených menu až po hlavní nabídku (obrázek 1) .  Po opuštění tohoto
zák ladního menu vypíše program zprávu o skončení práce v prostředí FoxPro a
vrátí  se do operačního systému.

 Př i  vě tš ím množství provedené práce doporučujeme před ukončením běhu
programu poř ídi t  záložní kopi i  (viz kapitola 5.2.0.) .

V síťovém provozu je třeba pracovní stanic i  před vypnutím odhlásit  podle
zvyk lostí  dané sítě .

Práci neukončujeme př i  k rátkých pracovních přestávkách, víme-l i ,  že
program nemůže být zneužit .
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8. Závěrem

Uživatelská př í ručka subsystému PD-UNO by mě la s loužit  všem uživatelům
subsystému především jako manuál k  nahlédnutí  př i  potížích s obsluhou
programu. Díky jednotnému způsobu komunikace je subsystém autodidakt ivní a
nevyžaduje detai lní studium manuálu .  Program je možné od prvního dne
používat v reálném čase. V př ípadě  potřeby dodavatel zaj išťuje konzultace a
odborné školení.



D O D A T E K     A

Popis databází systému PD-UNO

Jak j iž bylo v textu př í ručky někol ik rát uvedeno, systém PD-UNO používá
ke svému chodu někol ik  databází (skupin údajů) .  Tyto jsou obsaženy v adresář i
systému na pevném disku (zpravidla "C:\PRAGDATA\UNO\DATA").  Jedná se o
tyto soubory:

DINST.DBF - záznamy o hospodářských partnerech uživatele

počet vě t  odpovídá poč tu hospodářských partnerů

SORTIM.DBF - položky sort imentu

počet vě t  odpovídá poč tu položek sort imentu

OBJEDN.DBF - položky ( řádky) obecných dok ladů

počet vě t  odpovídá poč tu řádků  obecných dok ladů

PRIJEM.DBF - položky (řádky) př í jmových dok ladů

počet vě t  odpovídá poč tu řádků  př í jemek

SKLAD.DBF - položky sk ladu

počet vě t  odpovídá poč tu položek ve sk ladech

VYDEJ.DBF - položky ( řádky) výdejových dok ladů

počet vě t  odpovídá poč tu řádků  výdejek

ISKLAD.DBF - položky uzávěrek

počet vě t  odpovídá poč tu inventur a uzávěrek

FAKHLAV.DBF - hlavičky fak tur (vydaných i  došlých)

počet vě t  odpovídá poč tu fak tur došlých i  vydaných

FAKPOL.DBF - položky fak tur (vydaných i  došlých)

počet vě t  odpovídá poč tu položek ( řádků)  fak tur došlých i
vydaných

POKLAD.DBF - zápisy denních tržeb korunové pok ladny

počet vě t  odpovídá poč tu zápisů

SEKY.DBF - zápisy plateb šeky na korunových pok ladnách

počet vě t  odpovídá poč tu zápisů

AKCE.DBF - zápisy akcí,  zakázek, subdodávek apod.

počet vě t  odpovídá poč tu etap všech akcí



V hlavním adresář i  systému jsou i  další  soubory nezbytné k  chodu
programu a správnému nastavení systémového prostředí (setcm.cfx,  conf ig. fp,
mt001 .exe, mt002.exe a další) .

V jednotl ivých podadresář ích jsou umístěna poř izovaná data, tř ídící
rejstř íky ( indexy),  databáze č íselníků ,  pomocné a podpůrné soubory.

Tyto soubory jsou vesměs př ís tupné z prostředí MS-DOS. Jakýkol i
neodborný zásah z prostředí operačního systému (přesun souborů ,  editace tex-
tovým editorem apod.)  může způsobit  havár i i  systému.

Dotazy, na něž uživatel  nenalezne v této př í ručce odpověď ,  je výrobce
programového vybavení př ipraven zodpovědě t  na uvedených telefonních
č ís lech, př ípadně  př i  osobních konzultacích.
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