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Úvodní informace

Stručná charakteristika systému
Systém je určený k řízení prodejního (velkoobchodního) skladu a vedení
maloobchodního prodeje včetně obsluhy pokladní zásuvky, zákaznického displeje a snímače
čárového kódu. Systém umožňuje vést evidenci zboží, zákazníků, všech dokladů, které
souvisejí s pohybem zboží, vše je možno prohlížet na obrazovce, případně tisknout na
tiskárnu. Lze vést saldo vratných obalů, to znamená hlídat, aby zákazník vracel pouze to
množství obalů, které zakoupil. U každého druhu zboží je možno stanovit až 5 různých
prodejních cen (například podle objemu zboží, které odběratel nakupuje), každý zákazník
může mít své vlastní prodejní ceny nebo mohou být prodejní ceny časově upravovány (tzv.
promoční akce). Systém umožňuje členit zboží do skupin (logických celků) například štětce,
tužky, kalendáře apod., a celý sklad rozdělit na několik podskladů. Na základě přijatých
objednávek lze rezervovat dané množství u jednotlivých druhů zboží, na základě objednávek
vydaných lze zboží objednávat u dodavatelů. V oblasti objednávek je možné sledovat
pomocí nejrůznějších sestav a přehledů plnění jednotlivých objednávek. Volba pro nastavení
přístupových práv zamezí přístup nepovolaným osobám spouštět programy, které by mohly
například ovlivnit další chod systému. Některé funkce systému jsou nastavitelné pomocí
parametrů, například způsoby zaokrouhlování, ochrana heslem, různé kontroly a další.
Velmi silným nástrojem je možnost výběrových přehledů pohybu zboží nebo dokladů,
případně i stornovaných dokladů. Lze sledovat pohyb jednoho druhu zboží nebo celé
skupiny například v rámci měsíce, stanoveného rozsahu dnů, z hlediska dodavatelů,
odběratelů a dalších hledisek. Kombinace různých kritérií výběru poskytuje možnost tvorby
nepřeberného množství přehledů podle nejrůznějších hledisek. Při prohlížení sestav na
obrazovce je k dispozici mnoho dalších funkcí tak zvané prohlížečky sestav, která je
společná všem programům a poskytuje obsluze vysoký komfort.
V systému se používají tyto základní doklady: příjemky, výdejky, převodky, návratky,
dodací listy, faktury, doklady o platbě v hotovosti, objednávky přijaté a vydané, zálohové
faktury. Doklady o platbě v hotovosti jsou: běžný daňový doklad, zjednodušený daňový
doklad, účtenka.
Dle výběru je dodávána verze česká (kód Kamenických nebo Latin2) nebo nečeská
(bez diakritiky). Systém neřeší problém češtiny na tiskárně, ta musí být upravena buď
pomocí speciálního programu nebo pomocí výměny paměti, lze však při tisku provádět
konverzi z Latin2 do Kamenických a naopak.
Jednotlivé programy pracují jak na jednotlivém počítači, tak v síťovém prostředí. Celý
systém je řízen pomocí systému menu, pomocí nichž jsou spouštěny jednotlivé konkrétní
akce. Potřebné informace k řízení jednotlivých programů jsou umístěny na obrazovce. Celý
systém lze přizpůsobit pomocí systému parametrů. Pro správné fungování systému je nutné
po instalaci naplnit správnými údaji všechny potřebné parametry, viz část příručky
"Nastavení hlavních parametrů systému".

II-6

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

Systém obsahuje prostředky pro archivaci dat a zajišťuje tak spolehlivou ochranu před
ztrátou dat. Pro získání podrobnějších informací o systému je vhodné seznámit se podrobně
s jednotlivými částmi "Příručky" popisující daný systém.

Použití v síti
Pokud systém pracuje v síťovém režimu, jsou zohledněna specifika sítě. Jde
především o zablokování systému při některých akcích pro běžné uživatele, a to z důvodu
ochrany dat (zpracování, archivace).
V síti lze nejen pasivně sdílet prvotní data, tj. použít je pro tvorbu výstupů (například
sestav), ale lze realizovat i sdílení prvotních dat při jejich pořizování, tj. lze současně
pořizovat prvotní data.
Systém je spolehlivě funkční na sítích typu NOVELL, NOVELL Lite, LINUX, MS
Windows 9x/2000/NT/XP/ME a jim podobných.
UPOZORŇUJEME na chybu v síti MS Windows 95 OSR2 !!! Pokud jsou na hlavním
počítači (serveru) nainstalovány MS Windows 95 OSR2, nedochází korektně k aktualizaci
počtu záznamů v jednotlivých datových souborech (viz. níže) a to způsobí přepis nově
napořízených záznamů z jiného, síťově připojeného, počítače. Z uvedeného důvodu
NEDOPORUČUJEME provozovat systém v síti na platformě MS Windows 95 OSR2 !!!

Technické požadavky
Systém je schopen provozu již na PC-286, nasazení na PC 386 a vyšší je však z
hlediska rychlosti žádoucí. Pro rychlé zpracování některých volitelných funkcí (součtování v
přehledném listování) je vhodné používání matematického koprocesoru, který je integrální
součástí procesorů 486 DX a vyšších. Potřeba volného prostoru je 15 MB na pevném disku
pro instalaci systému a dle rozsahu zpracovávaných dat další místo pro vlastní práci
systému (obvykle 20 – 50 MB). V souboru CONFIG.SYS je nutno nastavit parametr FILES
minimálně na hodnotu 100.
Výjimečně může nastat po instalaci systému situace, že z menu systému nelze spustit
žádný program. V tomto případě může být příčinou, že v souboru AUTOEXEC.BAT je
nastaveno příliš mnoho systémových proměnných operačního systému MS-DOS typu SET,
PATH atd. Nezbývá žádné místo pro proměnné systému. Stačí některé nadbytečné
proměnné ze souboru AUTOEXEC.BAT zrušit a restartovat počítač.
Pokud je systém spouštěn na platformě Windows 9x/2000/NT/XP/ME a je spouštěn z
ikony, je potřeba mít tuto ikonu zkonfigurovánu pro spouštění programu dle následujícího
ukázkového nastavení (konfigurace = vlastnosti – pravé tlačítko myši na ikoně):
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V tomto příkladě je systém DeCe SKLAD nainstalován na disku F:\ v adresáři
DCSKLAD, spouští se příkazem SKLAD.BAT.
Pod Windows 2000/NT/XP/ME je z důvodu nastavení systémových proměnných pro
ovládání menu nutné spouštět systém příkazem SKLADNT.BAT.
Ikona programu na plochu je dodávána, v tomto příkladě je použit soubor
DCCOMP2.ICO.

Pokud systém pracuje v síti, doporučujeme pro stanici, kde je systém nainstalován
(server), využít PC 486 DX a vyšší (zvýšení rychlosti práce). Pokud je systém instalován v
síti, musí mít uživatel v adresáři, kam je systém instalován, všechna práva.
V případě používání české verze se doporučuje odpovídající kód češtiny mít předem
nainstalován v tiskárně. V případě, že tiskárna české znaky neobsahuje, je možné diakritiku
při tisku pomocí volby v nastavení parametrů systému odfiltrovat nebo konvertovat na jiný typ
češtiny. České znaky pro obrazovku a ovladač klávesnice jsou součásti systému. Vzhledem
ke zvýšení rychlosti práce je vhodné uvolnit pro práci systému maximum konvenční paměti
počítače, obvyklá potřeba volné konvenční paměti je 580 KB. Modul pro vystavování dokladů
(obecně všech typů dokladů) dokáže využívat i EMS paměť, tzn. veškerou dostupnou paměť,
která je instalována v počítači (obvykle 16 MB a více).
Tisky všech sestav jsou především určeny pro jehličkové tiskárny formátu A4 nebo A3.
Nastavení typu tiskárny (jehličková, inkoustová, laserová) se provede pomocí programu pro
nastavení tiskárny. Vzhledem k předpokládanému rozsahu tisku dokladů i tiskových sestav
doporučujeme tisk na nekonečný papír (tj. používat traktory). Délka stránky by při použití
tohoto papíru měla být nastavena na 12 inch (tj. 12 palců). Pokud nebude dodrženo toto
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nastavení tiskárny, může dojít ke špatnému odstránkování při tisku sestav !!! Pro tisky
dokladů lze též využívat účtenkové tiskárny s možností tisku na pokladní roličky, požadavky
na češtinu jsou shodné s požadavky na tiskárny pro tisky sestav.

Rady na úvod
•

Celý systém je značně rozsáhlý. Je tedy obtížné při zprovoznění systému okamžitě
zvládnout, pochopit a začít provozovat všechny jednotlivé agendy. To však není
nutné !!!

•

Pro úvodní seznámení se systémem doporučujeme použít Uživatelskou příručku, ve
které je v úvodní části zjednodušeným způsobem popsán systém a dále následují
praktické příklady.

•

Pro podrobné seznámení se všemi částmi systému je nutné prostudovat Základní
příručku.

•

Vzhledem k charakteru práce je nutné naučit se správně využívat všech možností při
práci se sestavami na obrazovce, viz část VI "Popis práce se sestavami na obrazovce"
(místo se sestavami na papíře se pracuje se sestavami na obrazovce).

•

Každá obrazovka a každé políčko na zadávání údajů obsahuje nápovědu, která je vždy
zobrazena na posledním řádku obrazovky a popisuje akce, které se mohou v danou
situaci provést.

•

Pozorně čtěte veškerá upozornění a hlášky programu, některé údaje pro Vás mohou
být velice důležité a jejich opomenutí by mohlo mít závažné důsledky (např. mazání
dat, přecenění ceníku apod.) a nápovědu, která je vždy zobrazena na posledním řádku
obrazovky.

Ochrana systému
Při legálním zakoupení systému je každému uživateli přiděleno registrační číslo a
jméno. Tyto se pak tisknou v hlavičce vybraných sestav. Registrovaným uživatelům je
poskytován hot-line, možnost objednávky placených služeb, nabídka upgrade.
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Kompatibilita s rokem 2000

Společnost DeCe COMPUTERS s.r.o., se sídlem Žerotínova 378, 405 01 Děčín 3, IČ
44567626, garantuje, že dodaný softwarový produkt DeCe SKLAD 5.20 pro MS–DOS a
verze vyšší je plně kompatibilní s rokem 2000, což znamená, že funkčnost ani výkon
nebudou ohroženy se změnou data před, během a po roce 2000.
Zejména, že
-

hodnoty udávající současné datum nezpůsobí poruchu služeb

-

funkčnost data je konzistentní před, během i po roce 2000

-

rok 2000 je definován jako rok přestupný
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Základní pojmy

Přechod na novou verzi programu
Od druhé poloviny roku 2001 je dodávána nová, rozšířená verze systému. V této verzi
došlo ke změnám ve struktuře dat, proto je nutné v případě, že existující data mají rozdílnou
strukturu, stávající data zkonvertovat. Konverze se provádí dle potřeby automaticky nebo
v případě nutnosti pomocí volby z hlavního menu. Automaticky se konverze provede při
instalaci upgrade a potom tehdy, byla-li provedena obnova starých dat z diskety. Obecně lze
říci, že konverzi provedeme vždy poté, co nějaký program nelze spustit, protože hlásí
rozdílnou délku vět. Je-li instalován UPGRADE 3.00 (a vyšší) na verzi 2.50, není provedení
konverze nutné.

Základní datové struktury a pořizování dat
Funkce celého systému je založena na několika základních datových strukturách –
skladových kartách a číselnících. Následuje jejich stručná charakteristika, kompletní údaje
jsou uvedeny u podrobných popisů v dalších kapitolách.
 Ceník – jedná se v podstatě o skladové karty, kde jsou uloženy všechny údaje o každém
druhu zboží: název, číslo skupiny zboží, skladová cena, prodejní ceny, okamžité
množství, sazba daně a další údaje. Oproti jiným systémům podobného charakteru jsou
skladové karty zboží a ceník zboží (prodejní ceny pro odběratele) sloučeny do jediného
datového souboru.
 Číselník odběratelů, dodavatelů – zde jsou uloženy základní údaje o každém subjektu, se
kterým probíhá pohyb zboží: název, adresa, IČ, DIČ a další údaje.
 Skupiny zboží – seznam použitých skupin zboží: číslo skupiny, název.
 Číselník slev – seznam nejvíce používaných slev a přirážek k dokladům: číslo slevy, text
slevy/přirážky a procentuální vyjádření.
 Číselník podskladů – seznam čísel a názvů podskladů zavedených v systému: číslo
podskladu, název podskladu.
 Číselník dealerů – seznam všech dealerů, kteří prodávají zboží, použito při výdeji k
následnému vyhodnocení dealerů: číslo dealera, název dealera.
 Číselník fakturantů – seznam osob, které vystavují faktury odběratelům, slouží pro
zjednodušení zadávání údajů při vystavování odběratelských faktur.
 Číselník pokladen – seznam pokladen, na kterých jsou vystavovány prodejní doklady,
použito při nastavení číselných řad dokladů a při vlastním vystavování prodejních
dokladů.
 Kusovník výrobků – speciální číselník, ve kterém se definuje složení výrobků
z jednotlivých surovin (zboží v ceníku), slouží k převodu surovin do výrobků – jednotlivé
suroviny jsou převedeny do finálních výrobků.
 Číselník platebních karet – seznam platebních karet, pomocí kterých jsou placeny
vystavené prodejní doklady, slouží pro zjednodušení zadávání údajů při vystavování
prodejních dokladů.
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 Pohyby – údaje o každém jednotlivém pohybu zboží (příjem, výdej, převod): číslo
dokladu, množství, skladová cena, prodejní cena a další údaje.
 Názvy cenových kategorií – orientační pojmenování jednotlivých prodejních cen pro
snazší orientaci, např. PRODEJ, DEALER, VELKOPRODEJ atd.
 Pomocné texty pro vystavování dokladů – číselník textů, které se dají na stisknutí jediné
klávesy doplnit do vystavovaného dokladu, slouží pro zjednodušení zadávání údajů při
vystavování dokladů.
 Stornované a archivované pohyby – stejné údaje jako v pohybech, jsou však uchovávané
v oddělených souborech.
 Hlavičky pohybů, stornované a archivované hlavičky pohybů – tyto datové struktury jsou
zavedeny od verze 3.00. Slouží k výraznému urychlení tvorby různých přehledů, oprav
dokladů a dalších akcí. Obsahují nejdůležitější údaje o jednotlivých dokladech (číslo
dokladu, částka, odběratel a další údaje). S těmito datovými soubory uživatel přímo
nepracuje, systém je udržuje automaticky, pouze v mimořádném případě je nutná jejich
obnova pomocí volby z menu.
 Saldo vratných obalů – zde se uchovávají údaje o tom, kolik a které vratné obaly odebral
nebo vrátil každý odběratel: číslo odběratele, číslo zboží, okamžitý stav.
 Parametry systému – údaje o uživateli tohoto systému a parametry řídící chod systému:
jméno, adresa, bankovní spojení, číselné řady dokladů, účetní rok a další údaje.
 Přístupová práva – číselník definující jednotlivé oblasti přístupu konkrétních uživatelů
systému.
 Parametry tiskárny – údaje o nainstalované tiskárně: typ tiskárny, počet řádků tisku na
tiskovou stranu.

Práce s daty – rozdělení do ročních souborů
Od verze 4.00 jsou pohybové soubory rozděleny dle měsíce a roku, to znamená, že již
nedochází ke slučování měsíců z různých let do jednoho souboru. Tím došlo k podstatnému
zrychlení práce celého systému a k větší přehlednosti dat. Zároveň je umožněno v jedné
instalaci systému archivovat data za několik roků, zpracovávat z nich sestavy a analyzovat
chod firmy za několik let dozadu. Všechny sestavy umožňují zadávat libovolné období ke
zpracování, čistě teoreticky lze v systému uschovávat data za několik desetiletí, záleží pouze
na volné kapacitě pevného disku.
Zároveň jsou pohybové soubory rozděleny na aktivní data, stornované a archivované
pohyby a pohyby se záznamy o změnách v jednotlivých vystavených dokladech.
Každý pohybový soubor vlastní svoji hlavičku – hlavičkový soubor – ve které jsou
nejdůležitější údaje o jednotlivých vystavených dokladech pro zrychlení práce s doklady.
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Popis některých pojmů

Evidenční číslo zboží
Ke každému druhu zboží je nutno určit jeho evidenční číslo, které je s daným zbožím
nerozlučně spjato jako jeho hlavní identifikátor. Hovoříme také o přístupovém klíči. Délka
tohoto čísla je volitelná v nastavení parametrů systému v rozsahu 5-16. V převážné většině
případů postačuje délka 5 až 7. Potřebujeme-li používat číslo delší, je nutno uvážit toto: čím
delší je tento klíč, tím kratší je pak název zboží v některých přehledech nebo orientačních
výpisech na obrazovce.
Délku čísla nastavujeme před prvním spuštěním systému. Později je změna délky sice
možná, ale pouze směrem nahoru !!! V tomto případě jsou pak automaticky všechna již
používaná čísla doplněna mezerami zleva. Kdybychom v průběhu provozu změnili délku
čísla směrem dolů, systém by pravděpodobně přestal korektně fungovat, neboť evidenční
čísla by byla zleva odříznuta o počet písmen odpovídající rozdílu staré a nové délky. Při
zavedení podskladů je délka čísla zboží automaticky zvětšena o 3 (za číslo zboží je doplněn
znak „.“ a číslo podskladu, do kterého zboží patří – např. zboží s číslem D100985 je
rozšířeno na D100985.25), při zrušení vedení podskladů je délka čísla zboží automaticky
zmenšena o 3 (poslední 3 znaky z čísla zboží jsou odstraněny – D100985.25 --> D100985).

Skupina zboží
Ke každému druhu zboží (ke každé skladové kartě) musí být přiřazeno číslo skupiny
zboží. Můžeme to též nazývat druhem sortimentu. Toto číslo umožňuje členit zboží do
určitých skupin logicky spolu souvisejících. Výhoda tohoto způsobu rozdělení se osvědčí
zejména v různých výběrových opisech ceníku, pohybů, výpočtů ziskovosti atd.
Délka čísla skupiny zboží je 3. V čísle je možné používat nejen číslice, ale též
písmena. Doporučujeme věnovat přidělení čísel skupin zboží zvláštní pozornost, která se
nám pak vrátí v přehlednosti sestav. Kritéria výběrů lze zadávat nejen tak, že si vybereme
jednu skupinu zboží nebo všechny, ale je možné pomocí tak zvané hvězdičkové konvence
jedním kritériem vybrat více skupin najednou (například všechny skupiny, které začínají
stejnou číslicí nebo písmenem). Co zde bylo řečeno o číslech skupin zboží, platí i pro
evidenční čísla zboží.

Průměrná skladová cena
Cena zboží na skladě je vedena v tak zvaných průměrných cenách. Stav ve skladu se
naplňuje pomocí příjemek. Při prvním příjmu je do stavu dosazena cena zboží taková, jaká je
uvedena na příjemce. Skladovou cenu není možné v kartách libovolně měnit, pokud je stav
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zboží nenulový. Políčko, ve kterém je uvedena skladová cena, je přístupné pouze tehdy,
když okamžité množství je nula.
Při dalším příjmu stejného zboží mohou nastat dva případy. Když je cena na nové
příjemce stejná jako skladová cena v ceníku, pouze se zvýší stav, jinak se nic nemění.
Jestliže ale cena je různá, vstoupí do hry mechanismus pro výpočet průměrné skladové
ceny. Nová cena v ceníku je vytvořena jako vážený průměr současné skladové ceny a ceny
na příjemce pomocí množství ve stavu a množství přijímaného. Smyslem tohoto
mechanismu je v podstatě zachování finanční hodnoty zboží na skladě.
Osvětlíme si to na příkladu:

skladová cena:
množství ve stavu:
hodnota ve stavu:

nová cena:
množství po příjmu:
hodnota po příjmu:

100,00 Kč

cena na příjemce:

80 ks

množství na příjemce:

8.000,00 Kč

přijímaná hodnota:

(32.000,- / 200)

160,00 Kč

(80 + 120)

200 ks

(8.000,- + 24.000,-)

32.000,00 Kč

200,00 Kč
120 ks
24.000,00 Kč

(hodnota / množství)
(součet množství)
(součet hodnot)

Nová cena tedy vznikne tím, že součet hodnoty ve stavu a hodnoty přijímané vydělíme
součtem množství ve stavu a množství přijímaného ( (8000+24000) / (80+120) ).
Tento mechanismus je automatický a nelze jej měnit. Jestliže je potřeba mít ve stavu
od stejného druhu zboží různé ceny, musíme toto zboží vést pod různými evidenčními čísly.

Nulový pohyb na příjmu
Někdy je nutné mezi nějaké zboží rozpočítat určitou pevnou částku například přepravní
náklady. Toto se zrealizuje tak zvaným nulovým pohybem: Na příjemce k danému číslu zboží
uvedeme tuto částku v políčku, kam obvykle zapisujeme cenu za jednotku a množství
nevyplňujeme, ponecháme nulové. Tím se tato částka promítne do průměrné skladové ceny
– můžeme říci, že jsme na sklad přidali (při záporné částce ubrali) nějakou hodnotu. Jako
příklad nestandardního využití tohoto mechanismu uveďme změnu skladové ceny.
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Prodejní cena
Prodejní cenu je možné určit několika způsoby. Základní způsob spočívá ve stanovení
přirážky na zboží v procentech. Dále pak můžeme nastavit prodejní cenu bez DPH a
prodejní cenu s DPH. Tyto tři způsoby jsou vzájemně závislé, to znamená, že změníme-li
cenu jedním způsobem, jsou přepočítány ostatní dva údaje. Například, když nastavíme
prodejní cenu bez DPH, je podle této ceny vypočítána přirážka a následně prodejní cena s
daní.
Způsob zaokrouhlování prodejní ceny s daní i bez daně je možné nastavit v základních
parametrech systému. Nastavení je možné na desetníky, pětníky nebo bez zaokrouhlení.
Systém umožňuje pro každý druh zboží zavést pět různých prodejních cen, říkáme
také cenových kategorií. Jejich přidělení je plně v kompetenci obsluhy programu. Použití je
například vhodné v případě, kdy chceme stanovovat cenu odlišně pro různé zákazníky třeba
v závislosti na objemu zboží, které od nás odebírá v nějakém stanoveném období.
Doporučujeme vyhradit jednu cenovou kategorii s nulovou přirážkou pro převody na vlastní
střediska.
Přidělování prodejní ceny podle kategorie při výdeji zboží jednotlivým odběratelům je
automaticky řízeno. V číselníku odběratelů je totiž každému přiděleno číslo cenové
kategorie, podle kterého se pak prodejní cena na výdejce automaticky nabízí. Toto je pouze
nabídka, cenu je možné pružně měnit podle okamžitých potřeb.
Lze též přidělit prodejní ceny konkrétního zboží konkrétnímu odběrateli, případně
vybraným odběratelům, na neomezené či omezené časové období, viz. níže „Nastavení
stálých a časově omezených prodejních cen“.
Při příjmu zboží za odlišnou cenu, než je stávající cena v ceníku, vstupuje do hry
mechanismus průměrování cen. Jak se to promítne do prodejní ceny? Jsou dvě cesty. Buď
je zachována přirážka, to znamená, že změna skladové ceny se promítne do ceny prodejní.
Anebo je přirážka přepočítána tak, aby prodejní ceny ve všech pěti kategoriích byly
zachovány. Záleží na rozhodnutí uživatele tohoto systému, volba jednoho nebo druhého
způsobu je umožněna v nastavení parametrů systému. Tato změna se nepromítá do
„Stálých a časově omezených prodejních cen“.

Výdej při nulovém stavu – pod stav
V nastavování parametrů systému je jedna volba (výdej při nulovém stavu nastavíme
na “A“), kterou můžeme povolit výdej i v případě, že okamžitý stav zboží je nulový. Není to
však výdej pod stav. Výdej pod stav (do mínusu) je popsán dále. Okamžitý stav po provedení
takového výdeje zůstává nulový, ale u příslušného pohybu je poznamenáno, že určité
množství zboží bylo vydáno pod stav.
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Tento mechanismus je určen pro obchody s ovocem a zeleninou nebo obchody se
sortimentem podobných vlastností. Jestliže je ve velkoobchodě uskutečněna dodávka
například banánů, většinou je dodáno určité procento množství navíc z důvodu kazivosti
zboží a podobně. Když se ale našemu obchodu podaří dané zboží rychle prodat, najednou je
ve skutečném fyzickém skladu zboží, které vlastně nebylo papírově přijato. Parametr pro
výdej při nulovém stavu umožní i toto zboží vydat s tím, že při výpočtu ziskovosti zboží se k
běžnému zisku danému prodejní přirážkou, připočítá ještě skladová hodnota. Ve skutečnosti
je tedy celá prodejní hodnota tohoto zboží čistým ziskem.

Výdej při nulovém stavu – do mínusu
Při nastavení volby „výdej při nulovém stavu“ na „N“, je povolen tak zvaný výdej do
mínusu. Tuto vlastnost používáme v případě, že dostaneme od dodavatele zboží, ale zatím
není známa jeho cena. Provádíme tedy výdej za poslední známou cenu (nebo za takovou
cenu, jakou si nastavíme přímo v ceníku při nulovém stavu – tzv. předpokládaná cena).
Příjem tohoto zboží na sklad provedeme až tehdy, když známe jeho skutečnou cenu.
Jestliže byl proveden příjem za cenu odlišnou, než za jakou probíhaly výdeje, je nutné
na konci měsíce vytisknout sestavu cenových rozdílů jako podklad pro účetnictví!
Problematika cenových rozdílů, zapracování změn a uzávěrek měsíce je podrobněji
diskutována v kapitole „Uzavírání měsíce“.
Důležité upozornění !!!
Uvedené dva způsoby vydávání zboží, když zboží není na stavu se nedoporučuje
kombinovat !!!

Vratné obaly, počet měrných jednotek v balení
V ceníku je možné libovolné zboží pomocí příslušné indikace označit jako vratný obal.
Jestliže je nějaké zboží takto označeno, nesmí mít zároveň uvedenu ani prodejní přirážku v
žádné cenové kategorii ani sazbu DPH. U vratných obalů není též možno poskytovat slevu či
přirážku. Máme-li takto označené obaly, jejich hlavní použití je dvojí:
a) Při výdeji vratného obalu je do zvláštního souboru zapsáno, kolik a kterému
odběrateli byly obaly vydány. Při příjmu obalu na sklad, ať už formou příjemky nebo
záporného výdeje, je provedena kontrola, zda nám odběratel nechce vrátit více,
než od nás odebral. Na obrazovce se objeví upozornění se zprávou, kolik smí být
vráceno maximálně obalů. Je to pouze upozornění, obsluha programu rozhodne,
zda obaly přijme nebo ne. Při spuštění systému ovšem často bývá situace, že
obchod už je delší dobu v provozu, tudíž již mnoho obalů je mezi odběrateli. V
systému je k dispozici program, pomocí kterého lze nastavit počáteční stavy
vratných obalů u jednotlivých odběratelů.
b) Druhý způsob využití spočívá v automatickém doplňování obalů při výdeji.
U každého druhu zboží je možné zadat číslo obalu, číslo balení a počet měrných
jednotek v balení. Jako příklad uvažujme lahvové pivo. Každé pivo je v láhvi,
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v jedné přepravce je 20 láhví. U piva tedy uvedeme v políčku pro číslo obalu číslo
zboží, které jsme před tím zavedli jako vratný obal pod názvem „láhev“. Jako počet
měrných jednotek v balení uvedeme 20 a pod číslem balení zadáme zboží, které
máme vedeno jako přepravky. Nemusíme vyplňovat všechny tyto údaje, postačí mít
uvedeno alespoň jedno z čísel obalů, případně počet měrných jednotek v balení,
abychom mohli při výdeji obaly doplňovat automaticky. Vždy však zboží, které
chceme k pivu uvést jako obal, musí již v ceníku předem existovat s příslušným
označením.
Máme-li takto vše u piva uvedeno, můžeme při vydávání ze skladu využívat
mechanismus automatického doplňování obalů. Jestliže vydáváme například 50 ks piva a
zvolíme na obrazovce pro vystavování výdejky doplnění obalů, na výdejku se doplní řádek s
padesáti láhvemi a další řádek se třemi přepravkami. Tři přepravky jsou uvedeny, protože
program nemá možnost zjistit, zda si zákazník deset piv vezme do tašky, nebo zda si vezme
poloprázdnou přepravku. Zde musí zasáhnout obsluha programu a počet přepravek
případně upravit. Je-li u různých druhů zboží uveden stejný obal, program sečte všechny tyto
obaly do jedné řádky.
Je také možné vést a evidovat vratné obaly s nulovou cenou. Při příjmu obalů je
umožněno zadat nulovou cenu. Pouze však v tom případě, že na stavu není již nějaké
množství s nenulovou cenou. Při výdeji je umožněno nulovou cenu zadat u všech druhů
zboží, u obalů však není možné cenu měnit.
Počet měrných jednotek v balení, je-li uveden, se dále používá na výdejce jako
pomůcka pro vyskladnění tímto způsobem: Podle předešlého příkladu se u řádku s pivem
zobrazí, kolik přepravek má skladník vydat a kolik jednotlivých kusů mimo přepravku takto:
2∗20+10. Také je možno při výdeji namísto zadávání počtu kusů zadávat přímo počet balení,
v našem případě přepravek. Počet měrných jednotek v balení je možno využívat i v případě,
že nevyužíváme saldo vratných obalů.

Použití tisku recyklačních poplatků
Metoda práce s recyklačními poplatky byla vytvořena na základě principů práce
s vratnými obaly:
•
•

•
•
•

Jako první je potřeba do ceníku zboží založit jednotlivé finanční příspěvky podle
metodiky REMA systému
Číslování a pojmenování jednotlivých poplatků (zboží reprezentujícího recyklační
poplatek) je zcela na uvážení uživatele, skladová cena by měla odpovídat finančnímu
příplatku REMA systému a při použití přirážky 0% bude i prodejní cena bez DPH
odpovídat finančnímu příplatku REMA systému
Pro správnou práci je nutné označit na kartě zboží indikaci recyklačního poplatku, a
to tak, že do políčka „Ind. obalu“ zadáme znak „R – recyklační poplatek“
Pokud nechceme vést množstevní stavy recyklačních poplatků, lze označit políčko
„Služ/Výrob/Komis“ znakem „A“, v tomto případě bude recyklační poplatek pouze
navyšovat hodnotu dokladu bez evidence množství na skladě (podobně jako služby)
Na kartě zboží, které má používat recyklační poplatek, je potřeba zadat do políčka
„Č. obalu“ číslo recyklačního poplatku, který se k danému zboží vztahuje
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Při vystavování příjmových/výdajových dokladů lze všechny recyklační poplatky před
zápisem dokladu doplnit volbou „I“ na políčku „Zadejte“, program provede zjištění
zadaných recyklačních poplatků u zboží na dokladu a na konec dokladu doplní
všechny poplatky na dokladu (na dokladu bude u tohoto zboží doplněna značka „o“)
Pokud jsou na dokladu recyklační poplatky, při tisku dokladů bude ke každému druhu
zboží do dalšího řádku vytištěna cena recyklačního poplatku za MJ zboží, na konci
dokladu bude vyčíslena hodnota poplatků bez DPH a bude provedeno řádné
zdanění.
V nastavení hlavních parametrů systému na poslední straně lze zapnout
automatickou kontrolu doplnění obalů/recyklací na políčku „Kontrola dokladů na
doplnění obalů“. Pokud bude políčko zatrženo, při zápisu dokladu bude provedena
kontrola, zda je na dokladu zboží s obalem/recyklací a zda bylo provedeno
automatické doplnění, pokud ne, bude uživatel vyzván k provedení doplnění poplatků
Vyhodnocení pohybů recyklačních poplatků lze provést v libovolné sestavě, která
zpracovává zboží, protože poplatky jsou de facto zbožím, které je do dokladů
doplňováno automaticky

V případě potřeby je samozřejmě možné do dokladu vložit recyklační poplatek stejným
způsobem jako libovolné zboží; takto vložený poplatek nebude použit při tisku recyklačního
poplatku u zboží na dokladu (poplatek nemá indikaci „o“, viz výše).

Dodavatelé/odběratelé, horní hranice čísla vlastního odběratele
Odběratelé i dodavatelé jsou sloučeni v jednom číselníku, protože obecně lze říci, že
zboží mohu nakupovat a zpětně prodávat u jedné a té samé organizace. Pokud se týká
odběratelů, lze zde přednastavit cenovou kategorii prodejních cen pro vystavování výdejek a
faktur, a případně zakázat tvorbu faktury. Víme-li, že některý odběratel má problémy
s placením faktur, lze zařídit, aby program vystavil pouze daňový doklad o platbě v hotovosti
a nepovolil tvorbu faktury, případně aby povolil vystavení faktury pouze s platbou v hotovosti.
Každý odběratel nebo dodavatel má přiděleno interní číslo. Horní hranice čísla
odběratele znamená, že si stanovíme určitou hranici v číselníku (například 10). Všichni
odběratelé, popřípadě dodavatelé, kteří mají přiděleno interní číslo 1-10 včetně, jsou
programem považováni za vlastní střediska. To znamená, že při výdeji je na ně automaticky
vystavena převodka a při příjmu naopak návratka. Dále jsou všechny tyto pohyby zboží
i doklady ve výběrových sestavách vedeny a součtovány odděleně od ostatních pohybů.
Organizace s číslem větším než stanovená hranice slouží k vedení vlastního nákupu a
prodeje.

Výdejka, převodka, faktura, prodej za hotové, dodací list
Tyto termíny se v podstatě vztahují k jedné datové struktuře, k jedné akci. To jest k
výdeji zboží ze skladu. Základní akce je tedy výdej. Jestli bude výsledkem výdejka nebo
převodka, závisí na interním čísle odběratele a horní hranici čísla vlastního odběratele (viz
samostatný odstavec). Nejedná-li se o převod, je vždy vystavena výdejka, a to formou platby
v hotovosti, nebo se vystaví faktura pro platbu převodním příkazem či jiným způsobem
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včetně platby v hotovosti. Jestliže je vystavena faktura, je též vystavena výdejka ve formě
dodacího listu.
Výdeje jsou automaticky číslovány ve zvláštních číselných řadách podle toho, zda se
jedná o běžný daňový doklad nebo zjednodušený daňový doklad nebo o účtenku. Faktury
jsou číslovány podle vlastní číselné řady. Ve vícepracovišťové verzi je pro každé pracoviště
samostatná číselná řada dokladů, před číslo dokladu je automaticky přidáno číslo pracoviště,
ze kterého byl doklad vystaven. Na faktuře je vždy uvedeno, podle které výdejky byla
vystavena, na výdejce je uvedeno číslo příslušné faktury, pokud tato byla vystavena. Jak již
bylo řečeno, tato čísla se vztahují k jedné datové struktuře. Lze nastavit též společnou nebo
rozdílnou číselnou řadu faktur a dobropisů, číselné řady dokladů lze též nastavit pro všechna
pracoviště společné. Z toho vyplývá, že lze dodatečně vytvořit fakturu z již provedeného
výdeje (pouze však z běžného daňového dokladu, nikoliv ze zjednodušeného nebo účtenky),
na druhé straně nelze zrušit pouze fakturu samotnou. Fakturu je nutné zrušit tak, že
provedeme storno výdejky k této faktuře příslušející.

Prodej za hotové a DPH
Prodej za hotové je možno realizovat pomocí běžného daňového dokladu,
zjednodušeného daňového dokladu nebo účtenky. Rozdíl mezi těmito doklady vyplývá ze
zákona. Stručně řečeno rozdíl spočívá hlavně ve způsobu výpočtu daně. V běžných
daňových dokladech se vychází z ceny za jednotku zboží bez DPH, ve zjednodušených
daňových dokladech a účtenkách se jako základ bere cena za jednotku s DPH. S tím
souvisejí sestavy, které slouží jako podklad do účetnictví pro odvod daně. Pro běžné daňové
doklady a faktury se daň vypočítává pro každý doklad zvlášť, pro ostatní výdajové doklady za
hotové se daň počítá s každé denní tržby pomocí koeficientů, jak je stanoveno v zákoně.

Podsklady a jejich používání
Od verze 3.00 dokáže systém pracovat s více podsklady. Sklad může být rozdělen
maximálně do 99 podskladů. Dělení do podskladů poslouží např. k oddělení zboží
reklamního od zboží v prodeji se zachováním stejného číslování. K číslu zboží je pouze
doplněno číslo podskladu za oddělovací tečkou (“2445AB.01“). Aktuální podsklad se
nastavuje v nastavení parametrů. Určení aktuálního podskladu slouží k tomu, že je při
nevyplnění čísla podskladu při opravách skladových karet a při vystavování dokladů
automaticky tento doplněn. ( Příklad: jako aktuální podsklad je nastaven podsklad č. “19“. Při
zadání čísla zboží “58813“ je automaticky toto číslo rozšířeno na tvar “58813.19“). Pro každé
pracoviště je možno nastavit jiný aktuální podsklad a ve spolupráci s volbou “Zboží pouze z
aktuálního podskladu“ lze omezit výdej a příjem zboží pouze z přednastaveného (aktuálního)
podskladu.
Ve všech výběrových sestavách, které se týkají zboží je možné sestavy členit nebo
filtrovat podle zadaného podskladu. Dále je možné pomocí daného programu provádět
meziskladové převody. Tyto převody se vlastně skládají ze dvou dokladů: převodky z
výchozího podskladu a návratky na cílový podsklad. Celková hodnota skladu se při této
operaci nemění, jedná se pouze o přesun zboží v rámci celého skladu.
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Výrobní čísla a záruční doby
Program DeCe SKLAD od verze 4.00 dokáže evidovat výrobní čísla zboží a jednotlivé
záruky (příchozí i odchozí) k těmto výrobním číslům. Výrobní čísla lze používat jak při příjmu
zboží, tak při výdeji zboží a v objednávkách přijatých. Výrobní čísla lze též zakládat,
opravovat a rušit z ceníku zboží.

Ceník
Do ceníku zboží byly přidány položky „Jednotka záruky“, „Počet jednotek záruky“
„Povoleny výrobní čísla“.
{ Jednotka záruky } – pokud bude tato položka vyplněna, při pořizování nových výrobních
čísel bude jako přednastavená jednotka záruky nabízena právě tato. Vyplňují se zde
hodnoty jako: DEN, TÝD., MĚS., ROK atd.
{ Počet jednotek záruky } – pokud bude tato položka vyplněna, při pořizování nových
výrobních čísel bude jako přednastavený počet jednotek záruky nabízen právě tento.
Vyplňují se zde číselné hodnoty. Ve spojení s jednotkou záruky nám vznikne řetězec
jako např. 1 rok, 12 měs. apod.
{ Povolena výrobní čísla } – tato volba povoluje nebo zakazuje používání výrobních čísel
a záručních dob.
Pro úpravu, pořizování nebo mazání výrobních čísel použijeme kombinaci kláves
<CTRL+ALT+V> na výše zmíněných položkách („Jednotka záruky“, „Počet jednotek záruky“
a „Povoleny výrobní čísla“) nebo na položce „Zadej“. Příznak použití výrobních čísel
(„Povoleny výrobní čísla“) musí být nastaven na „A“.
V nabídce výrobních čísel přidáme novou větu pomocí kombinace kláves
<SHIFT+INS>, výrobní číslo smažeme pomocí kombinace <SHIFT+DEL>, opravovat výrobní
čísla lze v režimu editace pomocí kombinace kláves <CTRL+INS>. Program si automaticky
kontroluje duplikace výrobních čísel, datumy a jiné údaje.
{ JZ }

– jednotka záruky

{ ZP }

– záruka na příjmu

{ ZV }

– záruka na výdeji

{ Datum ZP } – datum vzniku záruky na příjmu
{ Datum ZV } – datum vzniku záruky na výdeji
Zvolíme-li na políčku zadej volbu „V“, zobrazí se všechny výrobní čísla pořízené
v ceníku.
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Příjem zboží
V příjmu zboží lze používat výrobní čísla následovně: pokud má zboží povoleno
používání výrobních čísel a záručních dob, tak na políčku s číslem zboží stiskneme
kombinaci kláves <CTRL+ALT+V> a můžeme zadávat, mazat a opravovat výrobní čísla.
Pokud výrobní číslo již máme pořízené, lze pomocí klávesy <F8> získat nabídku nepoužitých
výrobních čísel z ceníku. Jsou nabízena pouze výrobní čísla, která nebyla ještě na žádném
příjmu použita.
Pro zadávání výrobních čísel lze též použít snímač čárového kódu. Pokud výrobní číslo
ještě v ceníku není založeno, program při zapsání dokladu automaticky toto výrobní číslo do
ceníku založí. Na vytištěném dokladu budou výrobní čísla a záruka na příjmu vytištěny na
zvláštním řádku pod přijatým zbožím.
Program si automaticky kontroluje, zda jste na dokladu nepořídili k danému zboží více
výrobních čísel než je počet přijímaných kusů, pokud ano, na dokladu bude vytištěno pouze
takové množství výrobních čísel, jako je množství přijímaného zboží.
Výrobní čísla lze též zadat hromadně. Pokud přijímáme celé balení zboží, na kterém
jsou výrobní čísla v balení zadána jako první..poslední v posloupné řadě, stačí při editaci
výrobních čísel stisknou klávesu <F7>, program se zeptá na první výrobní číslo a na počet
přijímaných výrobních čísel a automaticky vygeneruje všechna výrobní čísla počínaje
prvním. Např. pokud je v balení 10 ks disketových mechanik, a první disketová mechanika
má výrobní číslo „122476547“, stačí stisknou klávesu <F7>, zadat první výrobní číslo
(122476547), počet výrobních čísel (10) a program založí výrobní čísla 122476547,
122476548, 122476549…122476556.

Výdej zboží
Ve výdeji zboží lze používat výrobní čísla následovně: pokud má zboží povoleno
používání výrobních čísel a záručních dob, tak na políčku s číslem zboží stiskneme
kombinaci kláves <CTRL+ALT+V> a můžeme zadávat, mazat a opravovat výrobní čísla.
Pokud výrobní číslo již máme pořízené, lze pomocí klávesy <F8> získat nabídku nepoužitých
výrobních čísel z ceníku. Jsou nabízeny pouze výrobní čísla, která nebyla ještě na žádném
výdeji použita.
Pro zadávání výrobních čísel lze též použít snímač čárového kódu. Pokud výrobní číslo
ještě v ceníku není založeno, program při zapsání dokladu automaticky toto výrobní číslo do
ceníku založí. Na vytištěném dokladu budou výrobní čísla a záruka na příjmu vytištěny na
zvláštním řádku pod vydaným zbožím.
Program si automaticky kontroluje, zda jste na dokladu nepořídili k danému zboží více
výrobních čísel než je počet vydávaných kusů, pokud ano, na dokladu bude vytištěno pouze
takové množství výrobních čísel, jako je množství vydávaného zboží.
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Výrobní čísla lze též zadat hromadně. Pokud vydáváme celé balení zboží, na kterém
jsou výrobní čísla v balení zadána jako první..poslední v posloupné řadě, stačí při editaci
výrobních čísel stisknou klávesu <F7>, program se zeptá na první výrobní číslo a na počet
přijímaných výrobních čísel a automaticky vygeneruje všechna výrobní čísla počínaje
prvním. Např. pokud je v balení 10 ks disketových mechanik, a první disketová mechanika
má výrobní číslo „122476547“, stačí stisknou klávesu <F7>, zadat první výrobní číslo
(122476547), počet výrobních čísel (10) a program založí výrobní čísla 122476547,
122476548, 122476549…122476556.

Objednávky přijaté
V objednávkách přijatých lze používat výrobní čísla následovně: pokud má zboží
povoleno používání výrobních čísel a záručních dob, tak na políčku s číslem zboží stiskneme
kombinaci kláves <CTRL+ALT+V> a můžeme zadávat, mazat a opravovat výrobní čísla.
Pokud výrobní číslo již máme pořízené, lze pomocí klávesy <F8> získat nabídku nepoužitých
výrobních čísel z ceníku. Jsou nabízeny pouze výrobní čísla, která nebyla ještě na žádném
výdeji nebo objednávkách přijatých použita.
Pro zadávání výrobních čísel lze též použít snímač čárového kódu. Pokud výrobní číslo
ještě v ceníku není založeno, program při zapsání dokladu automaticky toto výrobní číslo do
ceníku založí. Na vytištěném dokladu budou výrobní čísla a záruka na příjmu vytištěny na
zvláštním řádku pod vydaným zbožím.
Program si automaticky kontroluje, zda jste na dokladu nepořídili k danému zboží více
výrobních čísel než je počet vydávaných kusů, pokud ano, na dokladu bude vytištěno pouze
takové množství výrobních čísel, jako je množství vydávaného zboží.
Výrobní čísla lze též zadat hromadně. Pokud si zákazník objednává celé balení
zboží, na kterém jsou výrobní čísla v balení zadána jako první..poslední v posloupné řadě,
stačí při editaci výrobních čísel stisknou klávesu <F7>, program se zeptá na první výrobní
číslo a na počet přijímaných výrobních čísel a automaticky vygeneruje všechna výrobní čísla
počínaje prvním. Např. pokud je v balení 10 ks disketových mechanik, a první disketová
mechanika má výrobní číslo „122476547“, stačí stisknou klávesu <F7>, zadat první výrobní
číslo (122476547), počet výrobních čísel (10) a program založí výrobní čísla 122476547,
122476548, 122476549…122476556.

Označování položek – obecný popis
Od verze 3.00 je možno pracovat nejen s celými číselníky nebo konkrétním zbožím,
odběratelem, skupinou, ale i s částí číselníku. Vybrané položky je možno označit a systém
pracuje pouze s těmito označenými položkami. Označené položky jsou barevně odlišeny.
Označení je možno provést pomocí klávesy <Insert> (jednotlivé položky), <GRAY +>
(GRAY = vybraný znak stisknutý na numerické – číselné – klávesnici, která je na počítačové
klávesnici většinou vpravo) (celý číselník) nebo pomocí speciálních funkcí v každém
„BROWSE“ (nabídka číselníku), vyvolaných klávesou <GRAY /> , viz obecný popis vstupu
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dat. Odznačení se provede opět klávesou <Insert> nebo <GRAY -> . Klávesou <GRAY x>
se rozumí klávesa na numerické klávesnici.
Při označování jednotlivých řádek je v některých číselnících na spodní části obrazovky
průběžně zobrazován součet označených řádek. Toto součtování je nastavitelné
v parametrech, doporučujeme, aby tato volba byla zapnuta u počítačů s matematickým
koprocesorem (PC 486 DX a vyšší). Největší výhoda tohoto označování spočívá v tom, že s
takto označenými větami lze dále pracovat v nejrůznějších přehledech, výběrech a
sestavách. Například můžeme vyrobit přehled pohybů za označené odběratele, za označené
druhy zboží.
V programech pro tvorbu přehledových sestav poskytuje obsluze počítače vysoký
komfort. Na položkách, kde lze zadat klíčový údaj (číslo odběratele, zboží, skupiny zboží
apod.), vyvoláme příslušnou nabídku stiskem klávesy <Enter> na prázdné položce. V této
nabídce pomocí klávesy <Insert> označíme požadované věty a nabídku ukončíme stiskem
klávesy <Esc>. Pokud bychom místo <Esc> stiskli klávesu <Enter>, vybrali bychom aktuální
větu na které stálo ukazovátko nabídky a označené věty by byly ignorovány.

Plátce a neplátce daně
Systém je možno nastavit pro používání plátcem nebo neplátcem DPH. Jestliže je
nastaveno používání neplátcem daně, veškeré informace o DPH (ceník, sestavy, doklady)
jsou potlačeny. Je zapotřebí věnovat této vlastnosti systému pozornost zvláště při změně
statutu v průběhu používání. Jestliže změníme statut z plátce na neplátce nebo naopak,
musíme provést opravy všech cen v ceníku! Důvod je zřejmý: u každého zboží v ceníku je
uvedena jeho sazba DPH, která slouží pro výpočet prodejních cen.

Zboží odepisovatelné a neodepisovatelné
Pojem neodepisovatelné zboží představuje služby, které jsou poskytovány našim
zákazníkům. Například, pokud chceme evidovat službu jako je třeba doprava, spustíme
číselník zboží a zavedeme tuto službu jako jiné ostatní zboží. Pouze u položky „Služba“
nastavíme „A“. Po zápisu této věty, bude množství zavedené služby vždy nulové, kumulovat
se bude pouze hodnota. Odepisovatelné zboží je tedy veškeré ostatní zboží v číselníku,
které nemá vyplněnou položku „Služba“.

Použití hesel
Ochrana heslem je používána u některých programů z hlediska jejich důležitosti nebo
„nebezpečnosti“ (například vynulování stavů v ceníku). Je možné chránit heslem i celý
systém řízení skladu, nastavení parametrů nebo přehledy a sestavy. Ochrana pomocí hesel
se nastavuje v “Nastavení parametrů systému“. Prvotní nastavení hesla je po instalaci
systému všude, kde se vyskytuje, „DeCe“. Rozlišují se malá a velká písmena! Při psaní do
okénka, které vyžaduje heslo se místo písmen zobrazují hvězdičky „∗“, aby nepovolaná
osoba nemohla heslo na obrazovce přečíst.
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Heslo je možné nastavit podle přání uživatele. Postup je následující: Po uvedení
správného hesla příslušné okénko neukončíme klávesou <Enter>, jak je obvyklé, ale
použijeme klávesu <F10>. Zadáme znění nového hesla, pro kontrolu je vyžadováno zadání
hesla dvakrát, a potom máme možnost program ukončit nebo pokračovat dále.

Použití češtiny
Jak bylo řečeno ve stručné charakteristice systému, program je dodáván ve dvou
modifikacích: v kódu Kamenických nebo Latin2. Součástí dodávky je soubor českých znaků
pro obrazovku a ovladač klávesnice. Jestliže však na počítači již je nějaká čeština
nainstalována, není potřeba vlastní vybavení používat. V nastavení parametrů systému je
volba, která umožní využívání vlastní češtiny. Při instalaci systému je tato volba potlačena.
Jestliže pak tedy zvolíme používání vlastní češtiny, je potřeba po zapsání parametrů
systému celý systém ukončit a znovu spustit, aby došlo k aktivování českých znaků pro
obrazovku – viz kapitola „Ascii tabulka, kódování češtiny“.
Dále je možné, když používáme češtinu a nemáme k dispozici tiskárnu, která obsahuje
příslušné znaky, tisk diakritiky odfiltrovat. Na druhé stránce nastavení parametrů je volba
“Diakritika na tisk.:“, která se může nastavit na “N“. Potom při jakémkoli výstupu na tiskárnu
bude diakritika (háčky, čárky) odstraněna. V případě, že program pracuje v jiném kódu
češtiny než tiskárna, je možné nastavit konverzi pro tisk na tiskárnu – “Konv. češtiny =>
LATIN 2“ resp. “Konv. češtiny => KAMENIC.: “ (když program pracuje v kódu Kamenických,
ale tiskárna umí tisknout pouze v kódu Latin2 a opačně).
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První spuštění systému

V této kapitole jsou obsažena doporučení, s čím nejprve začít po první instalaci systému.
 Na základě seznámení se s kapitolou „Základní pojmy“ přistoupíme k nastavení
parametrů systému. Program pro toto nastavení je podrobně rozebrán v kapitole
„Nastavení parametrů systému“. Je potřeba pečlivě rozmyslet nastavení údajů v něm
obsažených.
 Jako druhý krok je potřeba naplnit základní číselníky. U všech číselníků platí, že je možné
je naplňovat pomocí voleb z hlavního menu, nebo přímo z výkonných programů pro
příjem a výdej. Zde platí: vyplníme-li v příslušném okénku na výdejce nebo příjemce
evidenční číslo zboží nebo odběratele, jehož nemáme dosud v seznamu, je nám
nabídnuto jeho okamžité pořízení přímo z daného programu :
a)

číselník odběratelů, dodavatelů

b)

ceník zboží

c)

číselník skupin zboží: tento číselník nemá samostatný vstup z menu, jeho položky se
pořizují přímo z obrazovky pro pořizování a opravy ceníku zboží.

 Pokud se rozhodneme využívat možností vratných obalů, je nejlépe při pořizování ceníku
nejprve pořídit vratné obaly (včetně příslušné skupiny zboží) a pak teprve vlastní zboží,
kterému jsou tyto obaly přiřazeny. Jestliže totiž pořizujeme nejprve vlastní zboží a v
ceníku není žádný obal, políčka určená pro čísla obalů jsou nepřístupná a museli bychom
je doplňovat později v režimu oprav.
 Vždy po nějakém rozsáhlejším počátečním pořizování dat doporučujeme provést jejich
zálohu.
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Nastavení parametrů systému

Nastavení hlavních parametrů systému
Program pro nastavení parametrů systému má šest obrazovek pro vstup dat. Jako
důležitý program s údaji, které umožňují nastavovat nebo potlačovat některé funkce a
činnosti systému je volitelně chráněn heslem.
 První obrazovka nastavení parametrů slouží k nastavení základních parametrů uživatele
systému

•

Údaje nastavované při síťové verzi systému:

{ Číslo pracoviště, název pracoviště } – údaje důležité pro nastavení identifikace pracoviště
při vícepracovišťové a síťové verzi systému.
•

Základní údaje o firmě:

{ Název, adresa, telefon,fax... } – hlavní údaje o firmě.
{ Název pro sestavy } – název firmy, který se bude tisknout v záhlaví tiskových sestav. Jedná
se vlastně o zkrácený název firmy.
{ Místo vyskladnění } – tiskne se na příslušném místě ve faktuře.
{ IČ } – identifikační číslo organizace.
{ DIČ } – daňové identifikační číslo organizace.
{ Bankovní spojení } – číslo bankovního účtu včetně bankovního ústavu (např. /0100).
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{ Název banky } – název bankovního ústavu.
{ Konstantní symbol } – konstantní symbol pro tisk na faktuře.
{ Spisová značka } – spisová značka je interní identifikace spisového materiálu příslušného
subjektu u rejstříkového soudu.
 Druhá obrazovka nastavení parametrů slouží k nastavení základních parametrů celého
systému DeCe SKLAD:

•

Údaje nastavované pouze při startu systému
!!! Tyto údaje nedoporučujeme v průběhu provozu systému měnit !!!.

{ Číslo skladu } – tento údaj prozatím slouží pouze k zobrazení v hlavičkách sestav. Jinak je
určen pro budoucí použití ve verzi, která bude umět ovládat více skladů.
{ Vedení podskladů } – „A“ – systém bude pracovat s podsklady. Od verze 3.00 dokáže
systém DeCe Sklad pracovat s více podsklady. Sklad může být rozdělen maximálně do
99 podskladů. Dělení do podskladů slouží např. k oddělení zboží reklamního od zboží
v prodeji se zachováním stejného číslování. K číslu zboží je pouze doplněno číslo
podskladu za oddělovací tečkou („2445AB.01“). Aktuální podsklad se nastavuje v
nastavení parametrů. Určení aktuálního podskladu slouží k tomu, že je při nevyplnění
čísla podskladu při opravách skladových karet a při vystavování dokladů automaticky
tento doplněn. ( Příklad: jako aktuální podsklad je nastaven podsklad č. „19“. Při zadání
čísla zboží „58813“ je automaticky toto číslo rozšířeno na tvar „58813.19“). Pro každé
pracoviště je možno nastavit jiný aktuální podsklad a ve spolupráci s volbou „Zboží
pouze z aktuálního podskladu“ lze omezit výdej a příjem zboží pouze z
přednastaveného (aktuálního) podskladu.
{ Plátce daně } – nastavení systému pro používání systému plátcem nebo neplátcem DPH.
Jestliže je nastaveno používání neplátcem daně, veškeré informace o DPH (ceník,
sestavy, doklady) jsou potlačeny. Je zapotřebí věnovat této vlastnosti systému
pozornost zvláště při změně statutu v průběhu používání. Jestliže změníme statut z
plátce na neplátce nebo naopak, musíme provést opravy všech cen v ceníku! Důvod
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je zřejmý: u každého zboží v ceníku je uvedena jeho sazba DPH, která slouží pro
výpočet prodejních cen.
{ Stejná číselní řada faktur a dobropisů } – faktury a dobropisy budou používat stejnou
číselnou řadu při automatickém číslování dokladů.
{ Délka čísla zboží } – délku čísla je možné nastavit v rozsahu 5-16. Podrobně jsou možnosti
změny tohoto údaje diskutovány při vysvětlení pojmu „Evidenční číslo suroviny“.
{ Hranice čísla vlastního odběratele } – tento údaj je vysvětlen v sekci definic pojmů. Zde
jenom doplníme, že změna tohoto údaje je později, než po prvním spuštění systému,
nepřípustná. Došlo by ke smíchání výdejek a převodek!!!
•

Údaje pro start systému nebo pro přechod na nový rok

Tyto údaje lze nastavovat pouze při prvním spuštění systému nebo při přechodu na
nový rok. Jejich změny při běžném provozu by mohly vést k duplicitě čísel dokladů, k
chybějícím číslům v číselných řadách, popřípadě k dalším těžko předvídatelným důsledkům.
{ Účetní rok } – tento údaj je používán pro čísla příjemek a výdejek a k dalším vnitřním
kontrolám a akcím.
{ Poslední číslo příjemky, výdejky, účtenky, návratky, … } – vlastní čísla těchto dokladů mají
velikost pěti znaků. Skutečné číslo dokladu je pak vytvořeno ve tvaru ddddd/rr, kde za
rr je dosazen účetní rok. Číslo zde vyplňujeme o jednu menší, než má být počáteční
číslo dokladu. Například chceme-li číslovat od jedné nastavíme číslo zde na nulu.
{ Poslední číslo faktury, dobropisu } – číslo faktury je dlouhé šest znaků. Není složeno jako je
tomu u čísel příjemek a výdejek.
UPOZORNĚNÍ:
Při používání převodů do účetnictví se doporučuje zadat různé číselné řady faktur a
dobropisů, aby nedošlo k součtování částek za stejná čísla u faktur a dobropisů.
 Třetí obrazovka nastavení parametrů slouží k nastavení tiskáren, tisku dokladů, ovladačů
češtiny a ostatních připojených periférií.
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Nastavení českého prostředí

{ Vlastní čeština, Diakritika na tiskárnu, Konverze češtiny } – viz kapitola „Základní pojmy“ –
„Použití češtiny“. Volby jsou v demoverzi potlačeny.
{ Prohození "Z" a "Y" na klávesnici } – „A“ přehodí klávesy „Z“ a „Y“ na klávesnici (QWERTZ
nebo QWERTY).
•

Nastavení tisku dokladů

{ Potvrzení zápisu na tiskárnu } – „A” – při zápisu dokladu se na obrazovce zobrazí dotaz
„Proběhl tisk bez závad ?“. Pokud na tento dotaz odpovíme záporně, nebude doklad
zapsán do databáze počítače. V opačném případě se doklad při zápisu vytiskne, bez
uvedeného dotazu.
{ Počet řádek posunu papíru } – tento údaj je nutné nastavit až při zkoušce s konkrétní
tiskárnou, která bude s tímto systémem používána. Jde o to, aby po tisku dokladu
došlo k posunu papíru o stanovený počet řádek tak, aby bylo možné odtrhnout doklad
o hranu tiskárny. Tento údaj má účinnost při tisku výdejek a příjemek. V případě
nastavení odstránkování po tisku je údaj o posunu papíru ignorován.
{ Tisk účtenky souvisle } – platí pro pořizování účtenek a zjednodušených daňových dokladů
na souvislý pás papíru (bloček). Zvolíme-li „A“, není prováděno odstránkování papíru
na tiskárně jako u ostatních dokladů.
{ Odstránkování po tisku } – jestliže nastavíme tuto volbu, bude ignorován předchozí údaj o
posunu papíru a po výtisku každého dokladu bude proveden přechod na novou
stránku. U laserových a inkoustových je doporučeno nastavit „A“.
•

Nastavení ostatních periférií

{ Typ ovládání pokladní zásuvky } – nastavení typu komunikace počítače s pokladní
zásuvkou. 0 = zásuvka není instalována.
{ Port připojení pokladní zásuvky } – číslo portu, na kterém je připojena pokladní zásuvka.
{ Typ ovládání zákaznického displeje } – nastavení typu komunikace počítače se
zákaznickým displejem. 0 = DSP800, 1 = emuluje DSP800 na CD5220, 2 = IPC POS.
{ Port připojení zákaznického displeje } – číslo portu, na kterém je připojen zákaznický
displej, prázdné = displej není nainstalován.
{ Typ tisku českých znaků na displeji } – nastavení znakové sady pro displej. „A” – s
diakritikou, „N” – bez diakritiky, „K“ – s diakritikou + konverze do znakové sady
(Kamenický nebo Latin 2 – dle jazykové verze systému ).
{ Port připojení snímače čárového kódu } – číslo portu, na kterém je připojen snímač
čárového kódu, prázdné = displej není nainstalován, „K“ = snímač je připojen přes
klávesnici.
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 Čtvrtá obrazovka nastavení parametrů slouží k nastavení ostatních parametrů skladu.

•

Zaokrouhlování

{ Zaokrouhlení prodejních cen bez daně a s daní } – zde zadáme způsob zaokrouhlení ceny
za měrnou jednotku. Lze zadat tyto možnosti:
1 – na desetníky
2 – na haléře neboli bez zaokrouhlení
5 – na padesátníky
A – na koruny
B – na pětikoruny
C – na desetikoruny
D – na padesátikoruny
E – na stokoruny
F – na pětisetkoruny
G – na tisícikoruny
{ Zaokrouhlení dokladu } – tento údaj určuje způsob zaokrouhlení celkové částky na
daňovém dokladu.
0 – na celé koruny
1 – na desetníky
2 – na haléře neboli bez zaokrouhlení
•

Pořizování dokladů

{ Zrychlený pohyb po výdejce } – pořizování výdeje: dříve po stisku klávesy <Enter> se
muselo přejít na prodejní cenu a přirážku. Nyní při nastavení této volby je proveden
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odskok rovnou na pořízení dalšího zboží. Na prodejní cenu je možné se i na dále
dostat pomocí tabulátoru (klávesa <TAB>).
{ Zachovat hlavičku dokladu } – platí pro pořizování výdejů. Zvolíme-li „A“, není po zápisu
dokladu vymazána hlavička dokladu – odběratel a ostatní údaje.
{ Alternativní uspořádání položek } – jiné uspořádání položek na obrazovkách vystavování
dokladů.
{ Zvětšit cenu po zápisu } – „A“ – po zadání volby „Zápis dokladu“ se na obrazovce zobrazí
velkým písmem celková cena dokladu, popř. u výdeje celková částka k vrácení.
{ Rastr písmen velké ceny } – velikost (rastr) písma pro volbu „Zvětšit cenu po zápisu“.
•

Ostatní nastavení

{ Uschovat nastavení sestav } – tvar většiny tiskových sestav a přehledů je řízen pomocí
různých voleb a filtrů. Zvolíme-li zde volbu „A“, budou si příslušné programy po jejich
ukončení pamatovat poslední nastavení. Totéž platí i o uschování údajů v
prohlížečkách a výběrech (BROWSE). Uschování je prováděno pro každé pracoviště
zvlášť.
{ Přednastavený podsklad } – číslo podskladu, který bude hlavní (přednastavený) pro dané
pracoviště. Vyplněné číslo podskladu, pokud je aktivováno vedení podskladů, bude
automaticky doplňováno k číslu zboží.
{ Dotaz na platbu platební kartou } – při zavedeném číselníku platebních karet bude obsluha
automaticky při zápisu dokladu dotázána, zda je hotovostní doklad placen platební
kartou či nikoli. Při zápisu dokladu placeného platební kartou je částka platby
odpočítána od stavu hotovosti za příslušný den.
•

Hesla

{ Přístup do skladu heslem } – ochrana heslem celého systému řízení skladu se nastavuje je
zde volbou „A“.
{ Přehledy na heslo } – tisky a přehledy je možné proti prohlížení neoprávněnou osobou
chránit heslem vyplněním znakem „A“ v položce.
{ Ochrana parametrů heslem } – tento program (nastavení parametrů systému) lze ochránit
proti neoprávněnému spuštění heslem.
•

Kontroly

{ Povolení zápisu do jiného měsíce } – při nastavené volbě „A“, program povolí zadat
příjemku nebo výdejku s datumem, které nepatří do zadaného účetního měsíce.
Nastavíme-li „N“, zápis takového pohybu nebude povolen.
{ Zákaz výdeje při nulovém stavu, Výdej při nulovém stavu } – na tomto místě lze zvolit jednu
z možností výdeje v případě, že na stavu není zboží. „A“ znamená takový výdej, že na
stavu stále zůstává nulový stav. „N“ znamená skutečný výdej do mínusu.
{ Kontrola pohybů při mazání zboží } – volba „N“ potlačí kontrolu výdejů a příjmů zboží při
mazání skladové karty. Tzn. pokud je mazána skladová karta, nebude prováděna
kontrola na existenci daného zboží v pořízených dokladech.

VII-33

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

{ Zboží pouze z přednast.podskladu } – volba „A“ povolí výdej zboží pouze z přednastaveného podskladu. „N“ umožní výdej na daném pracovišti ze všech zavedených
podskladů.
{ Kontrola duplikace dodavatelské faktury } – při zápisu přijaté faktury je provedena kontrola,
zda se již v pohybech nevyskytuje příjemka se zadaným číslem faktury. Slouží ke
kontrole, zda již nebyla dodavatelská faktura již zapracována.
{ Zákaz opravy již pořízených položek } – při opravě dokladu je povoleno pouze přidávat
nové položky.
{ Kontrola salda obalů při vrácení } – nepovolí vrácení více obalů od odběratele než je stav
salda obalů.
{ Kontrola výdej=odběratel, příjem=dodavatel } – při příjmu kontroluje, zda je zadaný
obchodní partner dodavatel, při výdeji odběratel.
{ Používat soubory sledování změn } – pokud je tato volba zapnutá, veškeré změny
v číselnících a dokladech (opravy, pořizování, mazání) jsou archivovány a lze je
zobrazit speciální volbou v menu.
 Pátá obrazovka nastavení parametrů slouží k nastavení specialit systému.

•

Nastavení nabídek a sestav

{ Alternativní barvy browse } – výběr barevného schématu pro všechny nabídky a
prohlížečky.
{ Součty v browse } – „A“ při označování zboží ve výběru se budou zobrazovat součty
skladových a prodejních cen. Při provozu na pomalém počítači bez matematického
koprocesoru se doporučuje nastavit na „N“.
{ Výpis nulového množství jako „---“ } – v browse ceníku bude množství u zboží, které není
na stavu vypsáno jako „---“.
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{ Odříznutí desetinných míst množství } – u zboží, které bude mít množství zaokrouhlené na
celky (desetinná část bude nulová) bude tato desetinná část odříznuta.
{ Oddělování tisíců v číslech, Oddělovací znak tisíců } – v zobrazování čísel bude opticky
oddělen každý tisíc (např. 12345.60 => 12,345.60) předem určeným oddělovacím
znakem.
{ Cyklování browse } – znak „A“ určuje, že na poslední položce v nabídce (browse) při
zmáčknutí klávesy <Down> ukazovátko přejde na první položku, při zmáčknutí klávesy
<Up> na první položce ukazovátko přejde na poslední položku. Znak „N“ určuje, že
klávesy <Down> (poslední položka) a <Up> (první položka) nebudou reagovat.
{ Používání CTRL+ENTER jako CTRL+END } – kombinace kláves <CTRL>+<ENTER> bude
reagovat jako kombinace kláves <CTRL>+<END> (spouštění sestav...).
{ Vyhledávání v browse od první položky } – „A“ – v nabídce bude text při vyhledávání na
písmeno hledán vždy od první položky v nabídce.
{ V sestavách nastavit systémové datum } – v sestavách bude první datum (datum od)
přednastaven podle systémového data v počítači.
{ V sestavách nastavit prázdné pracoviště } – „A“ – v sestavě při vícepracovišťové verzi
nebude přednastaveno aktuální pracoviště.
{ Tisk kritérií sestav } – každé vytištěné sestavě bude předcházet samostatná stránka
obsahující veškerá kritéria sestavy, lze tedy i zpětně určit, dle jakých parametrů byla
konkrétní sestava zpracována.
•

Efekty

{ Zvuková signalizace } – povolení nebo potlačení zvukové signalizace při chybových
hlášeních a podobně.
{ Zhasínání obrazovky } – nastavení intervalu v minutách, po kterém je aktivován režim
šetření obrazovky. Zadáme-li nulu, je režim šetření potlačen.
{ Zoom obrazovek a oken } – přemísťování, otevírání a zavírání oken a obrazovek s
vizuálními efekty nebo bez nich. Potlačení zoomu zrychlí výměny a zobrazování oken.
•

Přepočet cen

{ Přepočtení prodejní přirážky při příjmu } – zadáme-li „A“, bude zachována prodejní cena
„N“ – bude zachována přirážka. Podrobně je tento mechanismus vysvětlen u popisu
prodejní ceny.
{ Tisk převodek bez daně } – zde je předdefinováno „A“. Takto se tisknou převodky pouze
prodejními cenami bez daně. Zadáme-li „N“, převodka bude tisknuta ve stejném tvaru
jako normální doklad o platbě v hotovosti.
{ Skladová cena na převodkách } – pokud je tato volba nastavena na „A“, bude na převodce
jako zvláštní sloupec tisknuta i skladová cena zboží na dokladu. Tato volba slouží
pouze pro převodky, převodka je také jediným výdejovým dokladem, kde lze tisknout
skladovou cenu.
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Speciální nastavení

{ Použití ročních hlaviček } – používání speciálních indexových souborů připravené pro
kompaktní verzi systému DeCe SKLAD, která je ve vývoji a kterou si bude možno
přikoupit jako Upgrade systému DeCe SKLAD – Integrovaný modul.
{ Číslo faktury s rokem } – k číslu vystavené faktury (dobropisu) bude přidáván účetní rok
(např. 000125 => 000125/97), doporučujeme změnit při přechodu na nový účetní rok.
 Šestá obrazovka nastavení parametrů obsahuje speciality systému verze 3.90 a vyšší.

•

Nastavení verze 3.90 a větší

{ Vyhrazení dokladů pro 1 pracoviště } – „A“ povolí opravy a storno pouze těch dokladů, které
byly vystaveny na přihlášeném pracovišti.
{ Automaticky načíst filtr ceníku } – tato volba automaticky při prvním vstupu do ceníku
zavolá předdefinovaný filtr zboží, viz „Uschování v sestavách, filtr ceníku“.
{ Přednastavovat číslo pokladny } – při zavedení pokladen pro výdej bude pro dané
pracoviště automaticky přiřazeno zde zadané číslo pokladny.
{ Používání nastavení přístupových práv } – pokud je vyplněno „A“ lze jednotlivé programy
systému DeCe SKLAD volitelně zpřístupnit nebo zakázat pro každé pracoviště zvlášť,
pomocí speciálního programu v podmenu „Nastavení parametrů – Nastavení
přístupových práv“, který je popsán v kapitole „Nastavení práv“. „N“ – neomezený
přístup ke všem oblastem systému.
{ Označení měny pro tisk dokladů } – označení měny při tisku celkové částky vystavených
dokladů
{ Typ dopočítávání balení } – tento údaj určí jak má systém doplňovat obaly při výdeji zboží.
Podrobně je vysvětleno na příkladu s láhvemi s pivem. Předpokládáme, že v jedné
přepravce je 20 kusů láhví piva.
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0 – zvětší množství balení při překročení počtu kusů v balení. Pokud například vydáme
21 až 39 láhví piva, doplní se 1 přepravka, dvě přepravky se doplní při 41-59 láhví,
atd.
1 – množství balení se zvýší již při překročení poloviny počtu kusů v balení, takže při
výdeji 11 až 30 láhví piv se automaticky doplní jedna přepravka, dvě přepravky se
doplní při výdeji 31 až 50 láhví, atd.
{ Kontrola dokladů na doplnění obalů } – pomocí této volby je možné aktivovat kontrolu na
obaly při vystavování dokladů. V případě „A“ budou při zápisu v dokladu vyhledány
všechny zboží, které mají návaznost s obaly, pokud budou některé obaly chybět, je
zobrazen dotaz na dodatečné doplnění.
{ Použití čárového kódů v ceníku } – při vystavování dokladů lze využívat snímač čárového
kódu, který může pomoci k rychlejší práci v zadávání zboží při pořizování dokladů.
Jednotlivé kódy zboží lze naplnit v programu „Pořízení čárových kódů“ v podmenu
„Operace s ceníkem“.
{ Použití čárového kódů v odběr./dodav. } – pokud je zadán znak „A“, pak při vystavování
dokladů lze zadat odběratele/dodavatele pomocí zákaznické karty. Tato volba je
vhodná například v maloobchodě, kdy po vyplnění odebraného zboží předloží zákazník
svojí kartu a pomocí snímače čárového kódu je určen daný odběratel a sním i případná
sleva.

Jednotné číselné řady dokladů
Od verze 4.00 dokáže systém DeCe SKLAD pracovat se společnými číselnými
řadami dokladů ve vícepracovišťové verzi. To znamená, že při více zavedených pracovištích
lze doklady číslovat nezávisle na tom, z jakého byly vystaveny pracoviště jednotnou číselnou
řadou. Dále lze nastavit, zda bude používána společná číselná řada faktur a dobropisů, nebo
zda tyto dva typy dokladů budou mít oddělené číselné řady.
Upozornění: JEDNOTNÉ ČÍSELNÉ ŘADY DOKLADŮ LZE POUŽÍVAT POUZE PRO
SKLAD V RÁMCI JEDNÉ FIRMY A JEDNÉ HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI !!!

Počet desetinných míst prodejní ceny
Volba určuje, na kolik desetinných míst bude počítána prodejní cena bez DPH.
Upozornění: POUŽÍVÁNÍ VÍCE DESETINNÝCH MÍST NEŽ 2 (DVĚ) V HODNOTĚ
DOKLADU NENÍ V SOULADU SE SOUČASNOU LEGISLATIVOU !!!
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Používání nastavení přístupových práv
V systému lze každému pracovišti přiřadit právo používání jednotlivých částí programu.
Pokud je vyplněno „A“ v nastavení parametrů, lze jednotlivé programy systému DeCe
SKLAD volitelně zpřístupnit nebo zakázat pro každé pracoviště zvlášť, pomocí speciálního
programu v podmenu „Nastavení parametrů – Nastavení přístupových práv“, který je
popsán v kapitole „Nastavení práv“. „N“ – neomezený přístup ke všem oblastem systému.

Nastavení tvaru dokladů
Program umožňuje nastavit výsledný tvar příjmových a výdejových dokladů, tak aby
pokud možno tisk odpovídal požadavkům nebo zvyklostem uživatele. Nastavuje se tisk údajů
o zboží a velikost (hustota) tisku na tiskárně.
 Obrazovka pro nastavení tvaru dokladů

{ Typ dokladu } – pomocí kurzorových šipek (šipka nahoru či dolů) je možné zvolit
požadovaný typ dokladu, u kterého chceme modifikovat některé vlastnosti.
{ Položky } – u jednotlivých typů dokladů lze určit jaké položky se budou na vytištěných
dokladech tisknout. Pokud se některá z položek nedá zapnout nebo vypnout pomocí
klávesy <Insert> popř. mezerníkem, znamená to, že daná položka je striktně přiřazena
a její modifikace není žádoucí a je zbarvena do fialova.
{ Doklad } –
•

Tisknout doklad – [x] při pořizování dokladů je přednastaven tisk na tiskárnu,
v opačném případě bude tisk potlačen.
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•

Široká hlavička – [x] úvodní hlavička výstupního dokladu bude o šířce archu A4.

•

Polož. na 2 řádky – [x] rozdělí tisk jednoho zboží v dokladu na dva řádky, vhodné
například při tisku účtenky.

•

Tisk txt položek – [x] na dokladu budou vytištěny textové položky vepsané v dokladu.

{ Zhuštění } – nastavuje hustota tisku na tiskárně. Nastavuje se zvlášť pro hlavičku dokladu,
textové položky, dodatečný text na závěr dokladu a zvlášť pro tisk jednotlivých položek.
{ Tiskárna } –
•

Označení tiskového portu – na zadaný tiskový port, na kterém bude doklad vytištěn.

•

Soubor s řídícími znaky tiskárny – název souboru, ve kterém jsou uloženy řídící
znaky pro danou tiskárnu.

Je možné též nastavit, jak dlouhá část názvu zboží se má tisknout. Pro každý typ
dokladu je při změně okamžitě vypočítána délka tiskové řádky, aby bylo možno
odpovídajícím způsobem nastavit zhuštění tisku. Pro lepší orientaci je možné pomocí
klávesy <F1> vyvolat na obrazovku nápovědu, ve které jsou vypsány maximální délky
tiskových řádek. Tyto délky jsou platné pro většinu běžných tiskáren. Maximální délka řádky
u jehličkové tiskárny normálním písmem je: Formát papíru A4 – 80 znaků na řádek, A3 –
134 znaky na řádek.
Je možné též nastavit speciální ovládání účtenkových tiskáren – tisk zjednodušeného
daňového dokladu a účtenky – odřezávání papíru, vzhled hlavičky dokladu… Nastavení
provedeme řídícím znakem „S“ ve volbě prováděných akcí.
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Nastavení zákaznického displeje
V tomto programu se nastavuje text, který bude spuštěn na zákaznickém displeji při
startu systému. Může se nastavit např. logo firmy, uvítací text apod., maximálně však 2 x 20
znaků. Tento program neřeší problém češtiny na displeji, toto je nutno vyřešit pomocí
programového vybavení dodávaného výrobcem displeje.

Nastavení DPH
 Obrazovka nastavení DPH
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Program funguje tak, že musíme zadat nejprve dosud platné sazby daně, první 5% a
druhá 22%, a pak nové sazby. Jestliže zadáte chybně staré sazby, nebudou provedeny
změny v ceníku!
Upozorňujeme, že od chvíle změny daňových sazeb nebudou korektní opisy dokladů
se starými sazbami. Pro takové případy je však možné tímto programem provést změnu
zpět, opsat starý doklad nebo sestavu a daňové sazby vrátit na původní hodnotu. V tomto
případě ovšem postačí provést zápis sazeb do systému, změna sazeb v ceníku není nutná.
Dle současně platných daňových zákonů lze vystavit zjednodušený daňový doklad do
částky 10 000 Kč. Pro případ novelizace zákona je zde možnost tuto hranici nastavovat.
Volby
Z -

Zápis sazeb DPH do systému. Nové sazby od tohoto okamžiku budou fungovat při
tvorbě daňových dokladů, na všech opisech dokladů a jako kontrola sazeb v ceníku.

C - Zápis sazeb do systému stejně jako u volby “Z “ a dále nahrazení starých daňových
sazeb novými v celém ceníku.
∗ -

Ukončení programu.

Nastavení přístupových práv
Pomocí tohoto programu lze zamezit přístup do jednotlivých oblastí systému pro
jednotlivá pracoviště. Lze zde nastavit též přirážku na rozvoz, která bude připočítána k výdeji
a minimální přirážku na zboží při prodeji.
 Obrazovka nastavení přístupových práv
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{ Číslo pracoviště } – číslo pracoviště, na které se dané nastavení vztahuje. Klávesa
<ENTER> na prázdné položce vyvolá nabídku pořízených pracovišť.
{ Přirážka na rozvoz } – nastavení přirážky na rozvoz v procentech – bude připočítáno
k výdeji.
{ Minimální prod.přir. } – minimální přirážka (marže) na zboží pří prodeji.
Volby
K-

kopie nastavení z jiného pracoviště.

F8 - vyvolá seznam všech oblastí systému. Stiskem kláves <Shift> + <Insert> aktivuje
editační sloupec „Přístup“. Zde pak lze znakem „A“ povolit nebo „N“ zakázat danému
pracovišti přístup do jednotlivých oblastí. Ukončení zadávání provede stisk klávesy
<Esc>.

Založení souboru uzávěrek
Toto založení je operace náročná na zvýšenou pozornost obsluhy, na správném
načasování akce. Je třeba pečlivě ohlídat splnění několika podmínek, které nám nejlépe
osvětlí příklad: Máme pořízen a ukončen měsíc 2, od měsíce 3 chceme spustit mechanismus
pro uzavírání měsíců. Je potřeba dodržet následující podmínky a kroky:
•

v měsíci 3 nesmí být pořízeny žádné pohyby.

•

v měsíci 2 je potřeba mít pořízeny veškeré pohyby, které tam patří, protože další zápisy
nebudou umožněny.

•

opravy dokladů v měsíci 2 a starších nebudou umožněny.

•

spustit program “Založení souboru uzávěrek“ a jako měsíc uvést měsíc 3.

Těmito kroky bude založen uzávěrkový soubor “uzav02.txt“ a budou uzamčeny
všechny ostatní měsíce. To znamená, že všechny měsíční soubory s pohyby budou
považovány za účetně uzavřené a nebude do nich nadále povolen jakýkoli zápis s výjimkou
pořizování údajů o platbách faktur ať už přijatých či vydaných. Nadále je umožněno
pořizování dat do měsíce 3 a dále následujících, u kterých bude však nutné provádět akce
zapracování a uzavírání jak bude popsáno v kapitole „Uzavírání měsíce“.

Kredit odběratelů
Od verze 5.00 bylo doplněno sledování „Kreditu odběratelů/dodavatelů“ – odebraná
hodnota, zaplacené a nezaplacené faktury apod. Pokud chce uživatel tuto funkce používat,
je nutné při přechodu na novou verzi přepočítat odběry odběratelů, a to od začátku chodu
systému ! Program zkontroluje všechny prodeje odběratelům a poznamená si hodnoty pro
další použití.
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 Obrazovka výpočtu kreditu odběratelů, volba v menu „Pomocné agendy  Záloha,
obnova, konverze dat  Výpočet odběrů odběratelů dle výdejek“

Po tomto zpracování je Vám k dispozici okamžitý stav kreditu odběratele na
kombinaci kláves <ALT>+<F> v nabídce odběratelů nebo na řídící znak <K> v „pořizováku“
odběratelů a dodavatelů
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Popis vstupu dat – obecně

Popis práce při zadávání jednotlivých údajů, ať už při běhu jednotlivých programů nebo
v rámci pořizování vstupních dat ("pořizováky") a popis vlastního ovládání "pořizováku"
v programovém systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o.

Popis zadávání
Při zadávání jednotlivých vstupních údajů je aktuální zadávaná položka barevně
odlišena a je zobrazen kurzor (blikající znak). Obecně platí, že pokud je v zadané položce
zobrazen správný údaj (je tam předepsán), stačí jej potvrdit stiskem klávesy <Enter>, jinak
je nutno zapsat správný údaj a pokud nedojde k automatickému ukončení vstupu (provedeno
u vstupu jednoho znaku typu "Tisk na obrazovku A/N ?"), potvrdit jej stiskem klávesy
<Enter> !!!
Pro pohyb v rámci zadávané položky (políčka), mazání a přepisování údajů jsou
používány standardní klávesy <šipky vlevo>, <vpravo>, <BackSpace>, <Delete>,
<Insert> a speciální <Home>, <End>. Při zadávání položky jsou prováděny různé kontroly
a v případě špatného zadání je zobrazena příslušná zpráva.
Akce provedená po stisku klávesy
<←>, <Left>

- šipka vlevo, posun o jedno písmeno (znak) vlevo,

<→>, <Right> - šipka vpravo, posun o jedno písmeno (znak) vpravo,
<End>

- skok na konec políčka,

<Home>

- skok na počátek políčka,

<BackSpace> - výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu
"Insert" posun kurzoru a zbytku políčka vlevo,
<Delete>

- výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor,
posun zbytku políčka vlevo, kurzor zůstává na místě,

<Insert>

- přepínání mezi režimem Insert (vkládání)
a Overwrite (přepisování).

V režimu Overwrite (indikován velkým kurzorem) při vkládání znaků nejsou tyto za
kurzorem posunovány vpravo (jako při režimu Insert), ale přepisovány.
Pokud zadáváme položky v rámci programu pro vstup prvotních dat ("pořizováku"),
je zde několik odlišností. Akce provedené po stisku výše uvedených kláves mohou být
poněkud jiné a je zde možno použít některých dalších kláves, tj. <Ctrl>+<Left>,
<Ctrl>+<Right>, <Alt>+<H>, <Ctrl>+<R>.
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Akce provedená po stisku klávesy:
<Left>,<←>

- šipka vlevo, posun o jedno písmeno vlevo, nebo je-li kurzor na
počátku políčka, účinek jako Up (viz klávesy pro pohyb
v "pořizováku") s tím rozdílem, že kurzor na předešlém políčku je
umístěn na konec,

<Right>,<→>

- šipka vpravo, posun o jedno písmeno vpravo, nebo je-li kurzor na
konci políčka,účinek jako Down (viz klávesy pro pohyb
v "pořizováku"),

<Ctrl>+<Left>

- skok o slovo vlevo, na začátku políčka jako Left,

<Ctrl>+<Right>

- skok o slovo vpravo, na konci políčka jako Right,

<Home>

- skok na počátek políčka,

<End>

- skok na konec políčka,

<BackSpace>,

- výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu Insert,

(<←>)
<Delete>

posun kurzoru a zbytku políčka vlevo,
- výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor, posun zbytku políčka
vlevo, kurzor zůstává na místě,

<Insert>

- přepínání mezi režimem "Insert" (vkládání) a "Overwrite"
přepisování). V režimu "Overwrite" (indikován velkým kurzorem)
při vkládání znaků nejsou znaky za kurzorem posunovány vpravo
(jako při režimu "Insert"), ale přepisovány,

<Alt+H>

- u některých políček je hodnota obsahu kontrolována seznamem
povolených hodnot. Tato funkce seznam zobrazí a je možné
posunem zvýrazněného políčka nahoru nebo dolů hodnotu vybrat,

<Ctrl+R>

- při jakýchkoli změnách v políčku (pokud jsme jej zatím neopustili)
tato funkce políčko vyplní hodnotou, která v něm byla při vstupu.

Při zadávání položky jsou prováděny různé kontroly, podle typu položky. V případě
špatného zadání je zobrazena příslušná zpráva.

Popis ovládání
Základní funkcí programů pro pořizování vstupních dat ("pořizováků") je zadávání dat,
jejich prohlížení, opravy a tisk.
Pokud jde o vlastní zadávání jednotlivých položek (políček), používá se příslušných
kláves (viz "Popis zadávání"). Po vstupní obrazovce se lze pohybovat pomocí <šipek vlevo,
vpravo, nahoru a dolů>. Tento pohyb však není příliš rychlý a je vhodné používat různé
zrychlující klávesy.
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Jde o následující klávesy:
<PgUp>,
(<PageUp>
<PgDn>,

- (stránka nahoru) skok na počátek obrazovky nebo nějakého
logického celku,
- (stránka dolů) skok na konec obrazovky nebo nějakého

(<PageDown>) logického celku,
<Tab>

- běžně má účinek jako <Down>, odlišný účinek má ve zvlášť
popsaných případech u jednotlivých programů,

<Shift+Tab>

- běžně má účinek jako Up, odlišný účinek má ve zvlášť popsaných
případech u jednotlivých programů

<F7>,<F8>,

- ve zvlášť popsaných případech skok na určené políčko nebo

<F9>,<F10>

nějaké speciální akce.

Doporučujeme zvláště používat klávesu <PgDn>, která provede skok na poslední
položku na obrazovce (zadání příslušné akce, viz popis dále) a pokud jsou popsány, klávesy
<F..>.

Přehledné listování
 Ukázka obrazovky přehledného listování:

V rámci práce "pořizováku" používáme tzv. přehledné listování (viz popis akce 'L'),
při kterém si lze prohlížet pořízená data ve formě přehledné tabulky (vybrané údaje se
zobrazí ve formě řádků).
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V horní části tabulky jsou názvy jednotlivých položek v řádku (názvy sloupců). V levém
dolním rohu je zobrazena informace o aktivní větě v dávce (deníku) ve tvaru [číslo aktivní
věty / celkový počet vět].
Aktuální věta je barevně zvýrazněna.
V rámci této tabulky se můžeme pohybovat pomocí následujících kláves:
<Up<,<↑>

- šipka nahoru, přesun o jeden řádek směrem nahoru,

<Down>,<↓>

- šipka dolů, přesun o jeden řádek směrem dolů,

<PgUp>,

- (stránka nahoru) skok o stránku nahoru v rámci

(<PageUp>)

dávky deníku
- (stránka dolů) skok o stránku dolů v rámci

< PgDn>,
(<PageDown>)

dávky (deníku),

<Ctrl+Home>

- skok na první větu,

<Ctrl+End>

- skok na poslední větu.

<Shift+šipky do stran>

- označení znaků pro vyhledání <Ctrl+L>

<Ctrl+šipky do stran>

- posun zobrazovaných sloupců do stran (dle
konkrétní prohlížečky).

<Insert>

- označení/odznačení aktuální položky.

<Gray / >

- rozšířené označení dle kontextu

<Gray +/->

- označení/odznačení všech řádků.

<Gray ∗ >

- inverze označení všech řádků.

<Shift+Ins>

- přepnutí do editování položek (dle
konkrétní prohlížečky).

<Ctrl+Shift+šipky>

- změna políčka pro vyhledávání.

<Tabulátor>

- zobrazení doplňujících údajů (dle
konkrétní prohlížečky).

<Ctrl+L>

- opakované vyhledávání řetězce

<Ctrl+D>

- export aktuálně prohlížené nabídky do souboru DBF

Ukončení přehledného prohlížení lze provést dvěma způsoby :
<Enter>, (<↵>)

- ukončení přehledného prohlížení s potvrzením aktuální věty (ta
je načtena a zobrazena),

<Esc>

- ukončení přehledného prohlížení bez potvrzení aktuální věty (věta
není načtena).
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 Obrazovka s rozšířenou nápovědou nabídky číselníků
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 Obrazovka s nápovědou nabídky číselníků týkající se schránky (ClipBoardu)

Další možnosti přehledného listování:
-

Při přehledném listování se zobrazí jednotlivé věty setříděně dle klíčové položky.
Stiskem klávesy <F9> při listování se toto setřídění zruší (položky budou seřazeny
v tom pořadí, v jakém byly pořízeny).

-

Položka, podle které lze vyhledávat je označena pomocí malých šipek

→
→
→

Stiskem kláves <Shift + Ctrl + šipka vlevo, šipka vpravo> lze toto označení
přesunout na jakoukoliv položku zobrazenou v přehledném listování, a pak dle ní
vyhledávat (vyhledávat např. dle částky atd.).
-

Stiskem klávesy <Tab> při listování se v dolní části obrazovky zobrazí položky
s doplňkovými údaji o větě, které se do základní přehledové tabulky nevejdou (např.
Bankovní spojení, datum splatnosti atd.)

-

Při listování v rámci jednoho dokladu se při přepínání mezi úplnou obrazovkou a
listováním vrací na správné místo, tj. pamatuje si pozici kde opravujeme a nevrací se
vždy na začátek.

-

V přehledném listování lze v některých případech přímo opravovat zobrazené
údaje. Po běžném najetí do tabulky přehledného listování se stiskem kláves
<Shift>+<Ins> přepne do režimu oprav. Všechny položky, které lze opravovat, se
zabarví bíle. Položka, kterou aktuálně opravujeme, se zabarví zeleně. Pro pohyb
v tabulce používáme běžné klávesy (viz popis v Základní příručce). Navíc lze používat
klávesy <Enter>, <Tab>, <Shift>+<Tab> pro vodorovný pohyb mezi položkami
(obdoba pohybu po položkách v základní obrazovce "pořizováku"). Po opravě
(přepsání) opravované položky je nutné‚ stisknout klávesu <Enter>. Tím se opravený
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údaj automaticky zapíše (není nutné zadávat 'Z'). Režim oprav se ukončí stiskem
klávesy <Esc>.
-

I v tomto speciálním režimu oprav fungují základní kontroly zadávaných dat ze strany
systému. Vzhledem k podstatně jednoduššímu způsobu opravy je však nutné provádět
mnohem pečlivější kontrolu ze strany uživatele (větší možnost přehlédnout chybně
zadaný údaj než v základní obrazovce).

-

Tato možnost byla zatím zpřístupněna pro oblast nejčastěji opravovaných oblastí a
položek. Je tedy možno ji použít při pořízení účetních dokladů (všechny typy), došlých
faktur, vystavených faktur a při pořízení speciální pokladny.

V přehledném listování existuje možnost vyhledávat potřebný záznam pomocí tzv.
"přiblížení". Postupně lze zadávat jednotlivá písmena (od leva) hledaného údaje (sloupec
pro vyhledání je označen šipkami). Aktuální větou se stane první věta, u které začíná text v
položce do dané chvíle zadaným počtem písmen a nalezený řetězec je barevně zvýrazněn.
Pokud není nalezena žádná věta, která by vyhovovala, neprovede se žádná akce.
Písmena se zadávají postupně a maximálně do délky dané položky. Pokud dojde k chybě
nebo pouze chceme začít vyhledávání znovu, je nutno přesunout se na jinou větu, než byla
dosud vyhledána (např. šipkou dolů). V tomto okamžiku zmizí zvýrazněný řetězec a lze opět
použít vyhledávání. Pokud stiskneme klávesy <Ctrl>+<L>, bude se hledání opakovat
(hledají se stejné názvy).
Následující upozornění používá pojmů, jež jsou vysvětleny v textu níže, je však
zařazeno na toto místo vzhledem k souvislosti s přehledným prohlížením. Lze jej přeskočit
a vrátit se k němu až na závěr studia této příručky. Klávesa <F9> funguje v některých
případech jako tzv. "duplicita". To znamená, že poslední větu, která byla zapsána nebo
vybrána pomocí přehledného prohlížení, lze zopakovat pomocí stisku klávesy <F9>
s výjimkou tzv. klíčového údaje. Po stisknutí klávesy <F9> se do dané položky načte
a zobrazí hodnota, kterou měla předešlá věta. Tuto akci je velmi výhodné používat, pokud je
nutno přidat větu s podobnými údaji nebo smazat větu (chybný klíčový údaj) a pořídit větu
totožnou až na klíčový údaj. V prvém případě pomocí přehledného prohlížení nalezneme
větu (vybereme ji), změníme režim na pořizování, zapíšeme klíčový údaj a pomocí klávesy
<F9> "duplikujeme" načtenou větu. Ve druhém případě smažeme danou větu, změníme
režim na pořizování, zapíšeme klíčový údaj a pomocí klávesy <F9> "duplikujeme" smazanou
větu. Nejběžnější je však použití při vlastním pořizování. Zapíšeme větu, zapíšeme klíčový
údaj a pomocí klávesy <F9> "duplikujeme" stejné údaje (účet atd.) předešlé věty.
V rámci "pořizováku" lze zvolit dva režimy, pořizování – znak 'P', opravy – znak 'O'
(pravý horní roh). V levé horní části obrazovky, odděleně od dalších položek, se zobrazuje
a zadává tzv. klíčová položka. Tuto položku nelze opravit. Pokud je chybně pořízena, lze
pouze větu zrušit a znovu pořídit. V některých pořizovácích lze pořídit danou klíčovou
položku pouze jednou (v Účetní osnově lze pořídit každý účet pouze jednou). Pokud je
aktivní režim oprav a zadáme tzv. klíčovou položku, provede se vyhledání věty, která má
stejnou klíčovou položku. Mohou nastat tři možnosti. Není nalezena žádná taková věta
a automaticky se přejde do režimu pořizování. Je nalezena jedna takováto věta, automaticky
se načte a zobrazí. Je nalezeno více takovýchto vět, zobrazí se tabulka přehledného
listování pouze s těmito větami, a z nich si můžeme vybrat tu správnou pro opravu.
V pravé‚ horní části obrazovky, vedle klíčové položky, se zobrazuje informace
o aktivní větě v dávce (deníku) ve tvaru [číslo aktivní věty / celkový počet vět]. V levém
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dolním rohu se zadává položka, která určuje akci, která se v rámci dané vstupní obrazovky
vykoná.
Lze zadat následující znaky :
'Z'

- zápis věty (která je pořízena nebo opravena),

'D'

- výmaz věty (která je zobrazena),

'∗'

- konec práce,

'L'

- přehledné listování (přehledná tabulka),

'P'

- tisk souboru (vytiskne se kontrolní opis dávky buď na tiskárnu
nebo pro prohlížení na obrazovce),

'?'

- nějaký další znak, který vyvolí speciální typ tisku prodaný
"pořizovák".

Pokud stojíme na této položce, lze spustit i jiný druh listování než přehledné.
Stisknutím kláves <Ctrl>+<L> se spustí režim listování po jednotlivých obrazovkách
(větách). Listování se ukončí pomocí stisku klávesy <Esc>. Pro pohyb v tomto režimu
listování používáme následující klávesy :
<Up>

- šipka nahoru, přesun o jednu obrazovku (větu) směrem vzad,

<Down>

- šipka dolů, přesun o jednu obrazovku (větu) směrem vpřed,

<PgUp>

- (stránka nahoru) přesun o 10 obrazovek (vět) směrem vzad,

(<PageUp>)
<PgDn>

- (stránka dolů) přesun o 10 obrazovek (vět) směrem vpřed.

(<PageDown>)

Vlastní ovládání
•

Po spuštění "pořizováku" se zobrazí základní obrazovka a je nutno zvolit režim práce,
pořizování – znak 'P', opravy – znak 'O' (pravý horní roh).

•

V režimu pořizování zadat potřebné údaje.

•

V režimu oprav vybrat větu k opravě a provést příslušné opravy, případně vybrat větu
ke zrušení a přesunout se na volbu akce. Výběr věty k opravě lze provést dvěma
základními způsoby. Prvním je zadání klíčové položky a výběr příslušné věty. Druhým
je zvolit režim listování (přesun na poslední položku obrazovky a znak akce 'L') a výběr
příslušné věty ze všech dosud pořízených.

•

Po přechodu na položku volby akce (poslední položka na obrazovce v levém dolním
rohu) zvolit příslušnou akci, tj. stisknout příslušnou klávesu a volbu potvrdit stisknutím
klávesy <Enter>.
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•

Pokud chceme zobrazenou větu smazat (zrušit), zvolí se akce 'D' – výmaz věty (která
je zobrazena). Tuto volbu je nutno potvrdit odpovědí na následně zobrazený dotaz
"Přejete si skutečně větu zrušit A/N ?".

•

Pokud si přejeme vytisknout Kontrolní opis dávky (deníku), zvolí se akce 'P' – tisk
souboru (vytiskne se kontrolní opis dávky buď na tiskárnu nebo pro prohlížení na
obrazovce). Po ukončení tisku se opět zobrazí základní obrazovka.

•

Pokud si přejeme vytisknout nějaký tisk dávky (deníku), zvolí se akce '?' – nějaký
další znak, který vyvolá speciální typ tisku pro daný "pořizovák". Po ukončení tisku se
opět zobrazí základní obrazovka.

•

Pokud si přejeme prohlédnout pořízená data ve tvaru přehledného listování, zvolí se
akce 'L' – přehledné listování (přehledná tabulka). Po ukončení listování se opět
zobrazí základní obrazovka.

•

Pokud si přejeme prohlédnout pořízená data po jednotlivých obrazovkách (větách),
stiskneme klávesy <Ctrl>+<L>. Listování se ukončí pomocí stisku klávesy <Esc>.

•

Práci ukončíme volbou akce <∗> – konec práce.

•

V položce { Zadej } lze zadat novou 'R'. Tato volba umožní zrušit najednou celý doklad
(pokud se jedná o pořizovák dokladů, kde na každém dokladu může být více položek).

•

Stiskem klávesy <F8> na položce { Zadej } se zobrazí nabídka voleb, které lze zadat.
Tato možnost funguje pouze pokud je uvedena v nápovědě na obrazovce “pořizováku“.

•

Stiskem klávesy <F6> na položce { Zadej } se změní hodnota položky { součet } ze
součtu Kč za doklad na součet Cizí měny za doklad. Opakovaným stiskem klávesy
<F6> se opět objeví { součet } v Kč. Používá se pouze v "pořizovácích", v nichž je
uveden součet za doklad.

Pro lepší orientaci v ovládacích klávesách při pořizování vstupních dat slouží příloha
s popisem jednotlivých ovládacích kláves.

Ukázka obrazovky "pořizováku"

VIII-52

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

Klávesy pro pohyb po obrazovce mezi políčky
<Up>

- šipka nahoru, přesun o jedno políčko směrem nahoru nebo vzad

<Down>

- šipka dolů, přesun o jedno políčko směrem dolů nebo vpřed

<PgUp>,

- (stránka nahoru) skok na počátek obrazovky nebo nějakého

(<PageUp>)
<PgDn>,
(<PageDown>)

logického celku
- (stránka dolů) skok na konec obrazovky nebo nějakého logického
celku

<Tab>

- běžně má účinek jako Down, odlišný účinek má ve zvlášť popsaných
případech u jednotlivých programů

<Shift+Tab>

- běžně má účinek jako Up, odlišný účinek má ve zvlášť popsaných
případech u jednotlivých programů

<Enter>, (<↵>)

- ukončení editace políčka, obvykle posun o políčko vpřed nebo dolů

<Esc>

- běžně účinek jako Enter, může být i jiný

<Ctrl+Home>

- běžně jako Enter, nebo v režimu listování skok na první větu

<Ctrl+End>

- běžně jako Enter, nebo v režimu listování skok na poslední větu

<F7>,<F8>,
<F9>,<F10>

- ve zvlášť popsaných případech skok na určené políčko

Klávesy pro editaci údajů v políčkách
<Left>,
(<←>)
<Right>,
(<→>)

- šipka vlevo, posun o jedno písmeno vlevo nebo je-li kurzor na
počátku políčka, účinek jako Up s tím rozdílem, že kurzor na předešlém
políčku je umístěn na konec
- šipka vpravo, posun o jedno písmeno vpravo nebo, je-li kurzor na konci
políčka, účinek jako Down

<Ctrl>+<Left>

- skok o slovo vlevo, na začátku políčka jako Left

<Ctrl>+<Right>

- skok o slovo vpravo, na konci políčka jako Right

<Home>

- skok na počátek políčka

<End>

- skok na konec políčka

<BackSpace>,

- výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu Insert posun kurzoru

(<←>)

a zbytku políčka vlevo

<Delete>

- výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor, posun zbytku políčka vlevo,
kurzor zůstává na místě

<Insert>

- přepínání mezi režimem Insert (vkládání) a Overwrite (přepisování),
v režimu Overwrite (indikován velkým kurzorem) při vkládání znaků
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<Alt>+<H>

U některých políček je hodnota obsahu kontrolována na seznam
povolených hodnot. Tato funkce tento seznam zobrazí a je možné
posunem zvýrazněného políčka požadovanou hodnotu vybrat.

<Ctrl>+<R>

- při jakýchkoli změnách v políčku (pokud jsme jej zatím neopustili) tato
funkce políčko vyplní hodnotou, která v něm byla při vstupu.

<Alt>+<A>

- ASCII tabulka – přehled znaků, které lze do políčka vyplnit, slouží hlavně
v těch případech, kdy uživatel nemůže požadovaný znak najít na
klávesnici.

VIII-54

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

IX.

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

Popis práce se sestavami na obrazovce

Popis práce při používání prohlížení tiskových sestav na obrazovce v programovém
systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o.

Popis ovládání
 Ukázka obrazovky sestav:

Tiskové sestavy lze v průběhu práce tisknout místo na tiskárnu na pevný disk, a takto
vytvořenou sestavu si pak prohlížet na obrazovce. Pomocí speciálních kláves se lze po této
obrazovce efektivně pohybovat a vyhledávat potřebné údaje. Prohlížení tiskové sestavy na
obrazovce je spuštěno buď potvrzením volby typu "Tisk na obrazovku A/N ?" v jednotlivých
programech, nebo spuštěním samostatné volby Prohlížení v některé z nabídek menu.
K ovládání (pohyb po sestavě, vyhledávání) se používají klávesy <Enter>, <Esc>,
<šipky vlevo, vpravo, nahoru a dolů>, některá písmena, kombinace kláves <Ctrl>,
<Shift>, <Alt> s některými dalšími. V horní části obrazovky se objevuje informace o tom,
jakou sestavu si prohlížíme a na jaké pozici se nacházíme z hlediska řádků a sloupců (řř/ss).
Na pravém okraji obrazovky je pomocí speciální značky graficky zobrazeno, ve které
části sestavy se nacházíme (z hlediska řádků). Ve spodní části obrazovky se objevuje
informace o tom, ve které části sestavy se nacházíme (z hlediska indikace začátku a konce
sestavy) a stručná nápověda.
Pomocnou tabulku s popisem ovládacích kláves vyvoláme stiskem klávesy <F1>
a opustíme ji stiskem klávesy <Esc>. Stiskem příslušných ovládacích kláves a případně
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zadáním požadovaných údajů (řetězec k vyhledání) vyvoláme příslušnou akci. Velmi vhodné
je používat akce vyhledávání, tisku vybraných údajů, ukazovátko a zmrazení části obrazovky
viz popis níže. Prohlížení ukončíme stiskem klávesy <Esc>.

Vlastní ovládání (základní akce)
•

Po spuštění prohlížení se zobrazí základní první stránka tiskové sestavy.

•

V případě potřeby lze stiskem klávesy <F1> vyvolat na obrazovku pomocnou tabulku
s popisem ovládacích kláves. Tabulku opustíme (návrat zpět do režimu prohlížení)
stiskem klávesy <Esc>.

•

Po sestavě se lze pohybovat pomocí <šipek vlevo, vpravo, nahoru a dolů>. Tento
pohyb však není příliš rychlý a je vhodné používat různé zrychlující klávesy.
Jde o následující klávesy:

•

<End>

- posun na konec nejdelší řádky (pravý okraj),

<Home>

- posun na začátek řádky (levý okraj),

<Ctrl>+<End>

- skok na konec souboru (sestavy),

<Ctrl>+<Home>

- skok na začátek souboru (sestavy),

<Ctrl+<→>

- posun vpravo o polovinu stránky,

<Ctrl+<←>

- posun vlevo o polovinu stránky,

<Ctrl>+<PgDn>

- posun o tiskovou stránku dopředu,

<Ctrl>+<PgUp>

- posun o tiskovou stránku dozadu

Pro zlepšení orientace při prohlížení lze použít barevné zvýraznění potřebných údajů
pomocí stisku příslušných kláves.
Jde o následující klávesy:
<Shift>+<↓>

- zapnutí ukazovátka, posun ukazovátka dolů (zeleného pruhu),

<Shift>+<↑>

- zapnutí ukazovátka, posun ukazovátka nahoru (zeleného pruhu),

<Alt>+<U>

- zrušení ukazovátka (zeleného pruhu),

<Shift>+<←>

- zmrazení levé části obrazovky (zelená svislá oblast),

<Shift>+<→>

- odmrazení levé části obrazovky (zelená svislá oblast).

<Shift>+<PgDn > - zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast),
<Shift>+<PgUp > - odmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast).
Zelený proužek přes celou šířku sestavy umožňuje dobrou orientaci v sestavě při
vyhledávání informace v rámci jednoho řádku. Pokud máme zapnuto ukazovátko, můžeme
se po sestavě volně pohybovat (pomocí příslušných kláves) a jeho poloha se automaticky
mění.
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Zmrazení levé části obrazovky znamená, že zmrazená oblast (zelená svislá oblast)
zůstává stále na obrazovce, a to i v případě, že se posunujeme po sestavě vpravo (vlevo) za
okraj obrazovky (sestava roluje a údaje na levém okraji se zneviditelní). To umožňuje lepší
orientaci v sestavách širších než je šířka obrazovky (lze neustále vidět základní údaje, např.
číslo faktury).
Zmrazení horní části obrazovky znamená, že zmrazená oblast (zelená vodorovná
oblast) zůstává stále na obrazovce, a to i v případě, že se posunujeme po sestavě dolů
(nahoru) za okraj obrazovky (sestava roluje a údaje na horním okraji se zneviditelní). To
umožňuje lepší orientaci v sestavách (lze neustále vidět základní hlavičku sestavy s popisem
jednotlivých tisknutých položek).
Lze kombinovat ukazovátko a oba typy zmrazení.
Poznámka:
Nechť je aktivní ukazovátko (zelený pruh). Při aktivaci zmrazení horní části obrazovky
se ukazovátko přebarví na hnědo (hnědý pruh). Jde pouze o barevnou změnu z důvodu
lepší orientace (vodorovná zelená oblast zmrazení by mohla splynout se zeleným pruhem
ukazovátka). Veškeré funkce ukazovátka zůstanou zachovány. Po zrušení zmrazení horní
části obrazovky se ukazovátko opět přebarví zpět na zeleno.Pokud jsou aktivní oba druhy
zmrazení obrazovky, probarví se oblast, kde se protínají, bíle. Jde o oblast, jež zůstává
pevná (neroluje) při každém typu pohybu po obrazovce.
•

Další možností, jak se lze lépe orientovat v sestavě na obrazovce, je změnit způsob
zobrazení, tj. počet řádků a sloupců, jež jsou zobrazeny. V základním módu se na
obrazovce zobrazí 80 sloupců x 25 řádků textu. Stiskem kláves <Shift>+<F1> lze
vyvolat na obrazovku pomocnou tabulku s dalšími možnými způsoby zobrazení.
Tabulku opustíme (návrat zpět do režimu prohlížení) stiskem klávesy <Esc>.
Jednotlivé způsoby zobrazení lze volit stiskem následujících kláves:
<F2>

- 40 sloupců x 25 řádků (zvětšení),

<F3>

- 80 sloupců x 25 řádků,

<F4>

- 80 sloupců x 43 řádků (karta CGA),
nebo 80 sloupců x 50 řádků (karta VGA),

<Ctrl>+<F3>

- 80 sloupců x 30 řádků,

<Shift>+<F3> - 80 sloupců x 43 řádků,
<Alt>+<F3>

- 80 sloupců x 60 řádků,

<F5>

- 80 sloupců x 25 řádků,

<Ctrl>+<F5>

- 125 sloupců x 30 řádků,

<Shift>+<F5> - 125 sloupců x 43 řádků,
<Alt>+<F5>

- 125 sloupců x 60 řádků.
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Pozor, to, zda lze použít všechny způsoby zobrazení, závisí na typu grafické karty
instalované v PC. První tři možnosti fungují na kartách VGA, CGA, všechny ostatní možnosti
jsou použitelné pouze na standardních kartách SVGA. Je tedy nutné vyzkoušet, jaké
způsoby zobrazení lze použít v daném konkrétním případě. Základní nastavení se obnovuje
stiskem klávesy <F3> !!!
Pozor! Zejména na starších počítačích může akce popsaná níže zablokovat celý
systém! Pokud nefunguje zhuštění "prohlížečky" podle výše popsaných kláves, program po
stisknutí kláves <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<F9> otestuje možnosti grafické karty a pokud je
nalezen vhodný ovladač grafické karty (který umí zobrazit sestavu zhuštěně), vypíše na
obrazovku kombinace kláves pro zhuštění. Tyto kombinace kláves zůstanou v systému
uloženy pro další použití i po ukončení programu.
•

Pro nalezení potřebných údajů při prohlížení lze použít příkazů pro vyhledávání
pomocí stisku příslušných kláves.
Jde o následující klávesy:
<F>

- vyhledání řetězce,

<V>

- výběr všech řádků s řetězcem,

<Ctrl>+<V> - výběr a součet za zmrazený sloupec,
<N>

- vyhledání dalšího výskytu řetězce,

<S>

- směr vyhledávání dozadu nebo dopředu (směr indikován ukazovátkem),

<I>

- ignorování malých a velkých písmen.

Po stisku klávesy <F> lze zadat libovolný řetězec (písmena a znaky seřazené za sebou
např. "Součet za středisko:", "321/12", "Celkem" atd.), který má být v sestavě nalezen.
Průběh vyhledávání je zobrazován na pravém okraji obrazovky posunem značky. Pokud je
řetězec nalezen, posune se prohlížení na něj a nalezený řetězec je barevně zvýrazněn.
Pokud nalezen není, je o tom zobrazena příslušná informace. Pokud chceme vyhledat
další výskyt řetězce (např. další středisko), stačí stisknout klávesu <N> (nemusíme znovu
zadávat, co chceme vyhledat) !!!
Pokud chceme vyhledat všechny výskyty řetězce (např. všechny chyby DPH), stačí
stisknout klávesu <V>. Všechny vybrané řádky se zobrazí na nové obrazovce (lze je
například vytisknout, viz dále volba 'P'). Po ukončení prohlížení se provede návrat do
původní obrazovky. Pozor, před použitím <V> musí být vyhledávaný řetězec zadán pomocí
volby 'F' !!! Pokud je zapnuto ukazovátko (zelený pruh), je tento vybraný řádek zobrazen
na výběrové obrazovce (lze takto zobrazit hlavičku sestavy – popis položek).
Pokud je aktivní zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast), je tato celá
oblast zobrazena na výběrové obrazovce (lze takto zobrazit celou hlavičku sestavy – popis
položek, i v případě, že je umístěna na více řádcích). Vyhledávání i výběr řetězce lze kdykoli
po spuštění akce ukončit stiskem klávesy <Esc>.
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Speciální způsob vyhledání všech výskytů řetězce lze vyvolat stiskem kláves
<Ctrl+V>. Tento výběr se chová (včetně ovládání) stejně jako výběr pomocí klávesy <V>,
má však jednu možnost navíc. Pokud pomocí zmrazení levé části obrazovky zmrazíme
zvolený (libovolný) sloupec čísel, objeví se na konci výběrové obrazovky součet tohoto
sloupce !!! Pozor, zmrazení musí být ukončeno na poslední platné číslici sloupce (nelze
zahrnout mezeru za číslem). Pokud chceme sečíst celý sloupec, stačí do zmrazeného
sloupce zahrnout mezeru před číslem (začít zmrazení o jednu pozici před první platnou
číslicí sloupce) a jako vyhledávaný řetězec zadat mezeru (tj. znak ' '). V tomto případě
budou vybrány všechny položky a součet zahrne celý sloupec čísel.
Pomocí klávesy <E> lze sestavu vyexportovat do zvoleného souboru souboru, pomocí
kombinace kláves <CTRL>+<SHIFT>+<E> lze nastavit výstupní konverzi exportovaného
souboru.

Pomocí klávesy <S> určíme, kterým směrem bude v sestavě probíhat vyhledávání.
Opakovaným stiskem klávesy <S> se mění směr vyhledávání a jeho aktuální nastavení je
indikováno značkou (směr vyhledávání dozadu (šipka dolů) nebo dopředu (šipka nahoru)
v informačním okénku v průběhu vlastního vyhledávání.
Pomocí klávesy <I> určíme, zda se při vyhledávání ignoruje rozdíl mezi malými
a velkými písmeny (pak "A"="a" atd.). Opakovaným stiskem klávesy <I> se zapíná a vypíná
toto nastavení.
•

Z režimu prohlížení sestavy lze vytisknout potřebný úsek sestavy. Tisk je vyvolán
stiskem klávesy <P>. Po jejím stisknutí zadáme počet tisknutých stránek, pokud
zadáme 0 stránek, objeví se dotaz na počet tisknutých řádek, a dále, zda si přejeme
použít zhuštěný tisk (pokud je šířka dané sestavy při normálním typu písma větší než
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šířka papíru v tiskárně). Počátek tisku (první řádek) je nastaven na ukazovátko
(zelený pruh), a pokud je vypnuto, tak na první zobrazený řádek na obrazovce.
•

Pokud je aktivní zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast), objeví se
ještě před vlastním začátkem tisku dotaz "Tisk hlavičky ?". Pokud je potvrzena volba
'A' je celá tato oblast vytisknuta na začátek takovéto "výběrové" sestavy (lze takto
tisknout celou hlavičku sestavy i při tomto výběrovém způsobu tisku). Tisk lze kdykoli
po spuštění akce ukončit stiskem klávesy <Esc>.

•

V případě potřeby lze před nebo po tisku provést odstránkování na tiskárně stiskem
klávesy <O>.

•

Prohlížení ukončíme stiskem klávesy <Esc>.

Pro lepší orientaci v ovládacích klávesách při prohlížení tiskových sestav na obrazovce
slouží následující příloha s popisem jednotlivých ovládacích kláves.
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Klávesy pro pohyb po obrazovce při prohlížení tiskové sestavy
<F1>

- vyvolá tabulku s nápovědou

<Shift>+<F1>

- nápověda pro režim zobrazení <rastr>

<P>

- tisk

<O>

- odstránkování tiskárny

<F>

- vyhledání řetězce

<V>

- výběr všech řádků s řetězcem

<Ctrl>+<V>

- výběr a součet za zmrazený sloupec

<N>

- vyhledání dalšího výskytu řetězce

<S>

- směr vyhledávání dozadu nebo dopředu

<I>

- ignorování malých a velkých písmen

<End>

- posun na konec nejdelší řádky

<Home>

- posun na začátek řádky (levý okraj)

<Ctrl>+<End>

- skok na konec souboru (sestavy)

<Ctrl>+<Home> - skok na začátek souboru (sestavy)
<Ctrl>+<→>

- posun vpravo o polovinu stránky

<Ctrl>+<←>

- posun vlevo o polovinu stránky

<Ctrl>+<PgDn>

- posun o tiskovou stránku dopředu

<Ctrl>+<PgUp>

- posun o tiskovou stránku dozadu

<Shift>+<↓>

- zapnutí ukazovátka, posun ukazovátka dolů (zeleného pruhu)

<Shift>+<↑>

- zapnutí ukazovátka, posun ukazovátka nahoru (zeleného pruhu)

<Alt>+<U>

- zrušení ukazovátka (zeleného pruhu)

<Shift>+<←>

- zmrazení levé části obr. (zelená svislá oblast)

<Shift>+<→>

- odmrazení levé části obr. (zelená svislá oblast)

<Shift>+<PgDn > - zmrazení horní části obr. (zelená vodorovná oblast)
<Shift>+<PgUp > - odmrazení horní části obr. (zelená vodorovná oblast)
<Esc>

- ukončení prohlížení, vyhledávání, výběru, tisku

<↑>

- posun o jeden řádek směrem nahoru

<↓>

- posun o jeden řádek směrem dolů

<←>

- posun o jeden znak vlevo

<→>

- posun o jeden znak vpravo
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Popis tisku sestav

Popis práce při tisku jednotlivých sestav na tiskárně v programovém systému firmy
DeCe COMPUTERS s.r.o.

Popis ovládání
Před tiskem sestavy se kontroluje připravenost tiskárny k tisku (založení papíru, zapnut
ON LINE). Pokud není tiskárna připravena, je zobrazena příslušná chybová hláška. Tiskové
sestavy lze v průběhu práce tisknout v podstatě dvěma způsoby. První způsob je potvrdit při
dotazu programu typu "Tisk přímo na tiskárnu A/N ?" volbu 'A' (stisknutím klávesy <A>,
nebo stisknutím klávesy <Enter> v případě, že je zobrazeno v příslušné volbě 'A'), nebo
zatrhnutím volby „Tiskárna“ při tisku sestav. V tom případě začne probíhat tisk přímo na
tiskárnu. Při tomto typu tisku se může také vyskytnout dotaz typu "Zhuštěný tisk A/N ?".
Volba 'A' je povinná, pokud tiskneme na úzké tiskárně.
Druhý způsob je zadat při prohlížení tiskové sestavy na obrazovce příkaz pro výběrový
tisk, tj. stisknout klávesu <P>. Po jejím stisknutí zadáme počet tisknutých stránek, pokud
zadáme 0 stránek, objeví se dotaz na počet tisknutých řádek, a dále zda si přejeme použít
zhuštěný tisk (pokud je šířka dané sestavy při normálním typu písma větší než šířka papíru
v tiskárně). Pokud zadáme maximální možný počet stránek (9999), vytiskne se sestava od
zvoleného místa až do konce (netiskne 9999 stránek). Počátek tisku (první řádek) je
nastaven na ukazovátko (zelený pruh), a pokud je vypnuto, tak na první zobrazený řádek na
obrazovce.
Pokud je aktivní zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast), objeví se
ještě před vlastním začátkem tisku dotaz "Tisk hlavičky ?". Pokud je potvrzena volba 'A' je
celá tato oblast vytisknuta na začátek takovéto "výběrové sestavy" (lze takto tisknout celou
hlavičku sestavy i při tomto výběrovém způsobu tisku). Po zadání příslušných parametrů
začne probíhat tisk přímo na tiskárnu. Tisk lze kdykoli po spuštění akce ukončit stiskem
klávesy <Esc>.
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ASCII tabulka, kódování češtiny

Co je to znak
Jeden znak v počítačové terminologii znamená jedno písmenko. Je reprezentován
jedním bytem (nebereme-li v úvahu Unicode), proměnnou dosahující 256 hodnot. Každé z
těchto hodnot (tj. číselnému kódu) je přiřazeno určité písmeno. Znak se na obrazovce
vykreslí právě oním přiřazeným písmenem. Této asociaci určitého písmene k určitému kódu
se jinak říká kódování, sadě těchto asociací pro všech 256 možných kódů pak znaková
sada.

ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je zažitý standard pro
kódování malé a velké abecedy, číslic, interpunkce a dalších znaků včetně zvláštních
řídících kódů jako je např. skok na nový řádek ve výpočetní technice.
Standard ASCII popisuje "dolní polovinu" kódové tabulky - přiřazuje znaky kódům od 0
do 127. Zbytek kódování (kódy 128 až 256) je tedy víceméně volný. Z tohoto důvodu se také
vyvinulo nespočet různých druhů kódování, která nám teď svou různorodostí zapříčiňují
mnohé problémy.

Znaky obsažené v standardu ASCII

Kódování LATIN2
ISO Latin 2 (též ISO-8859-2, ISO Latin 2, podle IBM i CP912) je specifikováno normou
ISO-8859-2 (z roku 1987), která jej doporučuje používat pro současnou albánštinu,
angličtinu, češtinu, chorvatštinu, maďarštinu, němčinu, polštinu, rumunštinu, slovenštinu a
slovinštinu. Je používáno na systémech Unix a dalších Příjemných systémech. (Kódová
stránka s označením IBM 912 je shodná s ISO-8859-2.)
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Kódování bratrů Kamenických
Kódování bratrů Kamenických (též KEYBCS2, CP895, MJK, CP867, CP850) se
používá na IBM kompatibilních počítačích. Je stanoveno chováním veřejně přístupného
programu "KEYBCS2", jehož autory jsou právě bratři Kameničtí. Donedávna bylo
nejoblíbenějším kódováním na PC vůbec, neboť zachovává veškeré grafické symboly.
Mnoho tiskáren umí tisknout texty kódované v Kamenických, uživatelé FidoNETu a mnoho
dalších je stále používá.
Přestože PC-L2 (852) bylo definováno dříve než MJK, bylo MJK donedávna užíváno a
oblíbeno více, hlavně díky jeho vlastnostem na monitorech HGC a CGA a také díky osobní
podpoře autorů pro firmy, které tehdy dodávaly počítače na náš trh (Olivetti) a které se samy
otázkou češtiny vůbec nezabývaly. Poté, co IBM a Microsoft začaly hojně užívat CP852 (PC
Latin 2), situace se pomalu přiblížila přijetí PC Latin 2.
Někteří z českých výrobců (např. první lokalizace programu FoxPro) nazývají kódování
Kamenických kódovou stránkou CP895, nicméně tato stránka není specifikována ani IBM,
ani Microsoftem. Některé programy podporují CP852 (PC Latin 2) i CP895 (Kameničtí).

DeCe SKLAD a ASCII
Systém DeCe SKLAD je dodáván m modifikacích češtiny ve verzi Kamenických i
Latin2, viz kapitola „Úvodní informace“, podle těchto kódování se liší rozložení českých
znaků v ASCII tabulce.
 Obrazovka ASCII tabulky (mapy znaků), vyvolat lze na každém políčku pro editaci
stisknutím kombinace kláves <Alt+A>, zde v kódování LATIN2:
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Číselníky

Nejprve několik obecných informací: Pro pořizování každého číselníku je vytvořena
obrazovka, která zobrazuje všechna políčka z jedné věty číselníku. Po obrazovce se
pohybujeme pomocí navigačních kláves. Věty se zapisují nebo opravují vždy pomocí povelu
v políčku zvlášť k tomu vyhrazenému. Způsob vyplňování políček a pohyb po obrazovce je
prakticky stejný u všech programů pro pořizování dat a je podrobně rozebrán v kapitole
„Popis vstupu dat – obecně“. Přehledné listování určené pro ceník nebo pro odběratele má
některé rozšířené možnosti zobrazování ve srovnání s ostatními programy. Tato rozšíření
budou popsána u příslušných číselníků.

Vstup do ceníku
 Obrazovka „pořizováku“ ceníku:

{ Podsklad } – aktuální (přednastavený podsklad) – když u zboží nebude při vedení
podskladů vyplněno číslo podskladu, bude automaticky doplněn aktuální podsklad.
Změnu aktuálního podskladu lze provést pomocí klávesy <F3> na evidenčním čísle
zboží.
{ Evidenční číslo zboží } – evidenční číslo ceníkové položky. Délka je volitelně nastavitelná,
lze zadávat číslice, písmena i jiné znaky – “ /-.∗+ atd. Jsou-li v číslování zboží použity
pouze čísla, je možno využít funkci pro zjištění posledního volného čísla (poslední
vyskytující se +1) – klávesa <F2>, nebo prvního volného čísla – klávesa <Shift> +
<F2>. Pomocí klávesy <F3> je možno v rámci „pořizováku“ ceníku měnit aktivní
podsklad. Při vedení podskladů se nabízené číslo nevyskytuje v žádném z podskladů.
{ Kód } – číslo čárového kódu, lze načíst snímačem čárového kódu.
{ Umístění } – informativní políčko s údajem, kde se zboží nachází, slouží pro snadnější
fyzické vyhledávání zboží
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{ Zákaz používání } – „A“ = zboží má zákaz použití ve vystavování dokladů
{ Skryté zboží } – „A“ zboží nebude zobrazeno ve všech nabídkách zboží v případě, že je
tato volba nastavena v hlavních parametrech systému.
{ Název } – název ceníkové položky (zboží), povinný údaj.
{ Č. dod. } – číslo dodavatele, od kterého je zboží přijímáno do skladu. Klávesa <Enter> na
prázdné položce vyvolá nabídku dodavatelů/odběratelů.
{ MJ } – měrná jednotka zboží, například ks, kg, 1000 ks, hod apod., povinný údaj.
{ MJ v bal. } – počet měrných jednotek v balení. Využití tohoto údaje je diskutováno u popisu
vratných obalů. Připomínáme, že toto políčko je možné využívat pro jednotlivé druhy
zboží i bez vedení salda obalů.
{ Služba/Výrobek/Komise } – zboží označené zde „A“ nebude při výdeji odepisováno ze
stavu. Není možno též takto označené zboží přijímat na stav skladu. Nepovinný údaj.
Slouží například pro vedení poskytovaných služeb firmy (odvoz zboží). Označení „V“
udává, že zboží je výrobkem složeným ze surovin definovaných v číselníku surovin, „K“
označuje komisní zboží.
{ Účtová skupina } – označení zboží pro automatický převod do účetnictví. Podrobněji v
kapitole „Převod do DeCe ÚČTO“. Nepovinný údaj.
{ DPH } – sazba DPH (22%, 5%, 0%)
{ Zákaz slevy } – „A“ na dané zboží nebude povoleno poskytovat slevu při prodeji,
automaticky nastaveno u obalů.
{ CLO } – procento CLA. Tento údaj je využit při příjmu zboží, viz kapitola „Příjem zboží na
sklad“.
{ Skladová cena } – cena za měrnou jednotku. Toto políčko lze měnit pouze v případě, když
zboží není na stavu (nulový stav).
{ Ind. obalu } – pokud se jedná o vratný obal, zapíše se do políčka „O“, jinak se políčko
nevyplňuje. Speciální volba je znak „B“, který udává, že zboží je obalem, ale pro plátce
DPH se na něj vztahuje DPH a také lze přidávat k prodejní ceně marži.
{ Spotřební daň } – spotřební daň. Obdobně jako „CLO“ je údaj využit při příjmu zboží.
{ Minimální množství } – je-li toto políčko vyplněno, je dané zboží automaticky sledováno,
zda jeho okamžité množství není menší než uvedené množství minimální. Poklesne-li
okamžité množství pod zde uvedenou hodnotu, je uživatel na tuto skutečnost
upozorňován při každém výdeji, dále je možné získat přehled druhů zboží, jejichž stav
poklesl pod minimum v opisu ceníku pomocí nastavení k tomu určeného filtru.
{ Č. obalu } – pokud je potřeba, vyplníme zde číslo vratného obalu, jak je popsáno výše.
Klávesa <F8> poskytuje nabídku vratných obalů – všech druhů zboží, u kterých je
vyplněna příslušná indikace (zboží, které má vyplněno „Ind. obalu“).
{ Maximální množství } – obdobná funkce jako minimální množství ovšem s hlídáním, zda
okamžité množství nepřekračuje stanovenou mez.
{ Č. balení } – číslo zboží, které jsme v ceníku zavedli jako obal, balení – například
přepravka.
{ Č. skupiny } – číslo skupiny zboží, povinný údaj. Stiskneme-li <ENTER> na prázdném
políčku, je aktivována nabídka číselníku skupin. Jestliže zadáme číslo skupiny, které
dosud není zavedeno v číselníku skupin zboží, program se zeptá, zda ho chcete
pořídit. V případě, že ano, provede se přesun na příslušnou obrazovku a můžeme
skupinu pořídit.
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{ Fyz. inv.} – fyzické množství, stanoví kolik kusů bylo napočítáno při fyzické inventuře. Tento
údaj slouží převážně v tomto číselníku jako informativní údaj. Naplňování a následné
zpracování se provádí v programu „Zpracování rozdílů inventury“.
{ Množ. } – zde je zobrazeno množství zboží v měrných jednotkách ve stavu. Toto políčko
není možné uživatelem měnit.
{ Průběh, rezervace } – políčka související s pořizováním objednávek. Průběh značí
množství, které je fyzicky na skladě, ale je již vydáno pomocí objednávky přijaté
(odběratelské), tento počet je nutné zahrnout při případné inventuře. Rezervace je
množství, které není fyzicky na skladě, ale je již na objednávce přijaté (odběratelské) a
čeká se pouze na příjem od dodavatele. Na základě hodnot v rezervaci lze automaticky
generovat objednávky vydané (dodavatelské), tedy automatickou tvorbu objednávky
pro dodavatele na základě zboží, které si zarezervovali odběratelé a v okamžiku
rezervace zboží nebylo na skladě. Množství z rezervace nelze zahrnovat do inventury.
{ Hodn. } – údaj zde zobrazený není pouhé vynásobení ceny za měrnou jednotku a množství.
Zde se v podstatě shromažďují zaokrouhlovací rozdíly vzniklé při tvorbě průměrných
cen. Při příjmu se sem připočítává cena krát množství z ceny uvedené na příjemce.
Analogicky při výdeji se hodnota vydaná odečítá. Rozdíly mezi tímto údajem a
skladovou cenou vynásobenou množstvím bývají na úrovni haléřů nebo korun. Obě
hodnoty je možné srovnat na inventurní sestavě.
{ Dat.příj., výd. } – informativní údaj. V tomto políčku je uvedeno datum posledního příjmu a
posledního výdeje.
{ Cenové kategorie } – zde se vytvářejí prodejní ceny v jednotlivých kategoriích, jak je
podrobně vysvětleno v kapitole „Prodejní cena“. Při pohybu po této tabulce využijeme
kromě obvyklých navigačních kláves i tabulátor. Jeho pomocí se můžeme v tabulce
pohybovat doprava a při současném stisku s klávesou <SHIFT> i doleva.
{ Typ zaokrouhlení } – ke každému zboží je možno nastavit typ zaokrouhlení bez ohledu na
nastavení parametrů. Při prázdném políčku je doplněno zaokrouhlení podle nastavení
parametrů.
Dále je možno ke každému druhu zboží pořídit poznámku, text o šířce 76 znaků a maximální
délce 20 řádků. Poznámku vyvoláme volbou <N> na políčku { Zadej }:
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Přehledné listování :
Listování ceníkem má rozšířené možnosti zobrazování údajů. Během listování je
možné pomocí funkčních kláves měnit údaje, které budou na obrazovce zobrazovány. Toto
je umožněno nejen ve vlastním pořizovacím programu, ale i v programech, kde je ceník
používán. Jedná se hlavně o pořizování výdejek a příjemek.
<F1>

- Obecná nápověda k ovládání prohlížečky.

<Shift+F1>

- Nápověda k ovládání prohlížečky ceníku.

<F2>

- Zobrazení množství v počtu balení.

<F5>

- Výběr cenové kategorie pro výpočet prodejních cen. V okénku s prodejní
přirážkou je zobrazována přirážka pro kategorii 1-5 a pokud je nastaveno
zobrazení prodejní ceny (nikoliv skladové), je tato cena zobrazována v
příslušné kategorii.

<F6>

- Zobrazování skladové (nákupní) ceny.

<F7>

- Zobrazování prodejní ceny.

<F8>

- Zobrazování prodejní ceny s DPH.

<F9>

- Přepínání mezi zobrazováním setříděně podle čísla zboží nebo nesetříděně
(podle pořadí, jak byly jednotlivé věty pořizovány za sebou, nebo setříděny
pomocí programu určeného k setřídění ceníku). Jestliže je však nastaven
výběr podle skupiny zboží (viz. <F10>), tato volba není přístupná, výpis je
vždy setříděn podle čísla zboží.

<F10>

- Přepínání mezi zobrazení všeho zboží v ceníku a zbožím vybraného do
filtru. Vlastní načítání do filtru je popsáno níže.

<Shift+F10> - Načtení označeného zboží do filtru.
<F11>

- Přepínání mezi zobrazení všeho zboží v ceníku a zbožím z přednastaveného
podskladu.

<Shift+F11> - načtení zboží z přednastaveného podskladu, které je obsaženo ve filtru
(načteného pomocí <Shift+F10>).
<Ctrl+P>

- Výběr podskladu a přechod na první zboží z vybraného podskladu.
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Filtrem se rozumí část ceníku, kterou si můžeme prohlížet. Oproti minulým verzím je
vynecháno přepínaní mezi vybranými skupinami, lze zobrazit libovolné označené zboží. Pro
výběr skupiny použijeme klávesu <Gray />, zde si necháme označit skupinu dle výběru,
ukončíme výběrové označování a označené zboží načteme do filtru pomocí <Shift+F10>.
Označování a načítání do filtru může být použito opakovaně. Pro přímé načtení zboží do
filtru můžeme použít i klávesu <F10>. Uvedeme si příklad:
Chceme si prohlížet pouze zboží ze skupiny “Pivo“, které máme na stavu a které
začíná řetězcem “Prazdroj“. V listování ceníkem stlačíme klávesu <GRAY /> na numerické
klávesnici. Objeví se následující tabulka:

V této tabulce si vyplníme příslušné údaje a
1) stlačíme klávesy <Ctrl>a<End>, zboží se nám pouze označí, po kontrole provedeme
načtení kombinací kláves <Shift> a <F10>;
2) stlačíme klávesu <F10> a zboží se nám automaticky do filtru načte.
Přepínání mezi zbožím ve filtru a celým ceníkem provedeme pomocí klávesy <F10>.
Výrazně byla přepracována nabídka ceníku s ohledem na práci s podsklady.
V současné době si lze v nabídce ceníku zobrazit celý ceník, výběr z ceníku, pouze jeden
podsklad (pouze při vedení podskladů) nebo výběr zboží z jednoho podskladu (pouze při
vedení podskladů). Výběr zboží z nabídky ceníku do filtru je popsán v „Základní příručce
3.90“.
V následující tabulce jsou popsány funkční klávesy pro práci s nabídkou ceníku:
<F10>

- přepínání mezi celým ceníkem nebo filtrem

<F11>

- přepínání mezi celým ceníkem nebo filtrem v rámci aktuálního podskladu

<SHIFT+F8> - přepínání a změna aktuálního zobrazovaného podskladu
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Příklad: Máme vybráno zboží z několika podskladů ve filtru, číslo aktuálního podskladu je
02. Klávesou F10 se můžeme přepínat mezi celým ceníkem a výběrem zboží ve
filtru, klávesou F11 se můžeme přepínat mezi zbožím z podskladu 02, které je
obsaženo v celém ceníku nebo mezi zbožím z podskladu 02, které je obsaženo ve
filtru ceníku. Kombinací kláves SHIFT+F8 si můžeme změnit aktuální zobrazovaný
podsklad (02) na nějaký jiný.
Nabídku ceníku lze přepínat mezi úzkou a širokou. V úzké nabídce jsou zobrazeny jen
nejdůležitější údaje týkající se zboží, v široké nabídce je zobrazeno maximum údajů o zboží.
 Ukázka je z úzké nabídky ceníku, přepínání mezi nabídkami se provede kombinací kláves
<Ctrl+F6>:
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Dále následuje obrazovka s kompletní nápovědou k ovládádání nabídky ceníku, kterou lze
vyvolat kombinací kláves <Shift+F1>:
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Nastavení prodejních cen zboží
Jak již bylo řečeno, k jednomu druhu zboží lze přiřadit 5 cenových kategorií – skupin
zboží. Toto ovšem může být v některých případech velice nedostačující, zvláště, pokud jsou
s odběratelem dohodnuty pevné prodejní ceny nebo pokud je potřeba na nějaké časové
období ceny zvýšit nebo snížit. Od verze 5.00 byl do systému doplněn modul na pořizování
prodejních cen zboží pro konkrétní odběratele nebo vybrané odběratele – stálé prodejní ceny
a časově omezené prodejní ceny (promoakce).
Pořizování prodejních cen zboží je v menu DeCe SKLADu v oblasti „Pomocné
agendy  Číselníky  Operace s ceníkem  Nastavení prodejních cen zboží 
Nastavení prodejních cen“. Po spuštění volby je zobrazena nabídka ceníku, zboží je
možno označovat podle daných požadavků (zpracování bude provedeno za označené zboží)
nebo nechat neoznačené (zpracování bude provedeno za zboží, na kterém aktuálně
stojíme).

Po potvrzení klávesou <Enter> zobrazí menu s volbami pro operace s prodejními
cenami. Prodejní ceny můžeme přidávat, opravovat nebo mazat. Přidáním se rozumí
založení nových prodejních cen k danému zboží pro konkrétního nebo vybrané odběratele,
opravou se rozumí oprava prodejních cen daného zboží a smazání zruší prodejní ceny ze
souboru prodejních cen a časově omezených prodejních cen a k odběratelům budou
přiřazovány prodejní ceny z ceníku zboží dle cenové kategorie nastavené v číselníku
odběratelů a dodavatelů.
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Po potvrzení volby „Přidání prodejních cen zboží“ se zobrazí následující obrazovka:

V obrazovce se vyplňuje číslo odběratele nebo se vybraní odběratelé označí (viz
„Označování položek – obecný popis“) a dále se zadávají stálé a časově omezené prodejní
ceny zboží. Lze zadat konkrétní prodejní cenu nebo procento slevy/přirážky k cenové
kategorii zadané též na obrazovce a lze určit, zda zadáváme toto procento k ceně bez DPH
nebo s DPH. Konkrétní prodejní cena neobsahuje DPH (pro plátce DPH). Po zadání
prodejních cen tyto zapíšeme kombinací kláves <CTRL+END>.
Při opravě prodejních cen spustíme volbu „Oprava prodejních cen zboží“ z menu po
stisku klávesy <ENTER> v nabídce zboží, zobrazí se všechny definované prodejní ceny
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zboží a po stisku klávesy <ENTER> na vybrané ceny k opravě se opět zobrazí výše uvedená
obrazovka s možností editace prodejních cen.
Mazání prodejních cen se provádí následovně: Vybereme zboží, ke kterému chceme
smazat prodejní ceny, v menu zvolíme volbu „Smazání prodejních cen zboží“ a v nabídce
prodejních cen na vybrané položce zmáčkneme klávesu <ENTER>. Po potvrzení dotazu
bude prodejní cena smazána.
 Oprava prodejních cen zboží

 Mazání prodejních cen zboží
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Údržba souboru prodejních cen
V souboru prodejních cen se kumulují ceny k odběratelům na každé zboží, teoreticky
lze dosáhnout velikosti souboru počet vět v ceníku * počet vět v souboru odběratelů (pokud
tedy máme 5.000 vět v ceníku a 100 odběratelů, velikost souboru může být až 5.000 * 100,
tedy 500.000 vět). V souboru se mohou vyskytnout i ceny k odběrateli, který již neexistuje
nebo ke zboží, které již neexistuje nebo časově omezené ceny, které již časovým obdobím
prošly. Program pro údržbu tyto nedostatky napraví – provede reindexaci souboru.
Pokud je soubor prodejních cen velký, může se stát, že po editaci prodejních cen
sám program vznese dotaz na tuto kontrolu.

XII-75

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

Dodavatelé/odběratelé
 Obrazovka „pořizováku“ odběratelů/dodavatelů:

{ Interní č. organizace } – interní (evidenční) číslo organizace slouží podobně jako evidenční
číslo zboží k jednoznačné identifikaci organizace (přístupový klíč). Při pořizování nové
organizace do číselníku je zde automaticky nabídnuto číslo o jednu větší, než je číslo
dosud přidělené. Pomocí klávesy <F2> můžeme vyhledat nejmenší volné číslo –
nejmenší nepřidělené číslo větší než horní hranice vlastního odběratele. Lze zadávat
pouze číslice, jiné znaky nejsou povoleny, maximální velikost je 9999.
{ Název, adresa ... } – z těchto údajů je povinný pouze název. Jedná se o údaje pro tisk
hlaviček dokladů (příjemky, dodací listy, faktury, převodky, …). Políčko vedle první
části názvu odběratele slouží k případnému spojování prvního a druhého názvu
odběratele do jednoho řetězce při tisku dokladů (má význam pouze při tisku na
laserové tiskárny).
{ Odběratel/dodavatel } – indikace odběratel/dodavatel, nepovinný údaj, je-li vyplněno,
probíhá kontrola u vystavování dokladů – do příjmů nelze zadat odběratele a do výdeje
dodavatele. V případě, že je tato položka prázdná, může být daný partner odběratel i
dodavatel.
{ Sleva/přiráž. při výdeji } – číslo přirážky či slevy. Při výdeji bude zadaná přirážka či sleva
automaticky doplněna. Stisk klávesy <Enter> na prázdné položce vyvolá nabídku
pořízených přirážek/slev, které lze naplnit v číselníku slev.
{ Další rozlišení } – doplňující rozlišení.
{ Splatnost faktury } – počet dnů splatnosti faktury, bude nabízeno při vystavování faktury.
Pokud je splatnost faktury nastavena záporná, program povolí pořídit odběrateli
fakturu, ale pouze s možností platby za hotové.
{ Cenová kategorie } – zde se vyplňuje číslo 1-5 pro cenovou kategorii. U dodavatele její
použití nemá význam, přesto však musí být formálně uvedena. U odběratele slouží k
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určení prodejní ceny při vystavování výdejky nebo faktury. Cenová kategorie určuje
vámi definovanou prodejní cenu v číselníku zboží, viz kapitola „Prodejní cena“.
{ Platit fakturou } – uvedeme-li na tomto místě ‘N’, program pro daného odběratele nepovolí
vystavit fakturu, pouze vystaví daňový doklad za platbu v hotovosti. U dodavatele se
jedná o formální údaj. Lze kombinovat s údajem „Počet dnů splatnosti“.
{ Číslo dealera } – klávesa <Enter> na prázdné položce nebo stisk klávesy <F8> vyvolá
nabídku dealerů. Zadaný dealer je pak automaticky dosazen při výdeji zboží.
{ Banka pro platbu } – vyplňuje se pouze v případě, že danému odběrateli je placeno přes
jinou banku, než kterou máme uvedenou v hlavních parametrech systému. Pokud je
zadáno číslo, je prohledána databáze pořízených bank. Když daná banka není
nalezena je automaticky zavolán „pořizovák“, ve kterém lze požadovanou banku
doplnit. Oprava již pořízené banky se provede zadáním existujícího čísla a následným
stiskem klávesy <F3>.

{ Číslo čár. kódu } – číslo čárového kódu. Je vhodné vyplnit v případě, že mezi vašimi
odběrateli jsou zavedeny tzv. zákaznické karty. Pokud například je vyplněna navíc
položka, určující slevu, pak při výdeji zboží, po sejmutí zákaznické karty, je do
vystavujícího dokladu doplněno číslo odběratele a jeho případná sleva.
Přehledné listování
Způsob zobrazení je možné pomocí funkční klávesy <F9> nastavit na setříděné podle
interního čísla organizace nebo nesetříděně podle pořadí, jak byly jednotlivé věty pořizovány
nebo setříděny podle vašich požadavků (program „Setřídění odběratelů“). Tato možnost je
zcela obdobná jako v listování ceníkem a podobně je možné ji využívat i ve všech ostatních
programech (příjmy, výdeje).
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Skupiny zboží
 Obrazovka skupin zboží:

{ Číslo skupiny zboží } – přístupový klíč do číselníku. Maximální délka je 3. Lze zadávat
číslice, písmena, libovolné znaky.
{ Název skupiny zboží } – popis skupiny zboží.
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Číselník slev
 Obrazovka „pořizováku“ slev/přirážek

{ Označení přirážky } – přístupový klíč, lze použít pouze čísla.
{ Název přirážky } – popis přirážky či slevy.
{ Přirážka } – procentuální sleva (-) či přirážka (+), která bude v případě požadavku doplněna
k výdajovému dokladu.
Z tohoto číselníku lze vybírat přednastavené slevy/přirážky ve výdeji při zadávání
slevy/přirážky, lze z něj přednastavit automatickou přirážku či slevu přímo v číselníku
odběratelů/dodavatelů. Pokud je sleva/přirážka zadána v číselníku odběratelů/dodavatelů, při
vystavování výdejek je tato sleva/přirážka automaticky přednastavena při zadání
odběratele/dodavatele do dokladu.
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Číselník podskladů
 Obrazovka „pořizováku“ podskladů

{ Označení podskladu } – přístupový klíč, lze použít pouze čísla.
{ Název podskladu } – popis podskladu.
Poznámka:
Podsklad “01“ (Hlavní podsklad) nelze zrušit !!!
Číslo podskladu je při vedení podskladů automaticky přidáváno za interní číslo zboží, viz.
kapitola „Popis některých pojmů“, odstavec „Interní číslo zboží“.
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Číselník dealerů
 Obrazovka „pořizováku“ dealerů

{ Označení dealera } – přístupový klíč, lze použít všechny znaky.
{ Název dealera } – popis dealera.
{ Vazba na odběratele } – dealera lze zavést i jako odběratele zadáním příslušného interního
čísla odběratele/dodavatele, v kartě odběratele lze zadat další údaje o dealerovi.
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Saldo obalů
 Obrazovka „pořizováku“ salda obalů:

{ Č. odběr. Č. obalu } – přístupový klíč zde tvoří dvojice identifikátorů. Tento program slouží v
podstatě, pokud je třeba, k prvotnímu nastavení množství vratných obalů, které
jednotliví odběratelé již mají odebráno před startem tohoto systému.
{ Množství } – množství obalů, které se nachází u odběratele. Kladné číslo znamená, že tolik
obalů smí odběratel vrátit, záporné znamená, že odběratel vrátil více než odebral a
bylo mu to obsluhou programu povoleno.
Ostatní údaje na obrazovce jsou pouze informativní, nevyplňují se.

Číselník fakturantů
Číselník fakturantů slouží k snadnějšímu zadávání jména fakturanta při vystavení nebo
opisu faktury. V políčku „Jméno fakturanta“ při vystavení nebo opisu faktury stačí zadat
dvojmístné označení fakturanta, pokud toto bude nalezeno v číselníku, bude jméno
fakturanta automaticky do políčka doplněno z číselníku.
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 Obrazovka „pořizováku“ fakturantů

{ Označení fakturanta } – přístupový klíč, povinný údaj.
{ Jméno fakturanta } – jméno, které se bude automaticky doplňovat při vystavení nebo opisu
faktury. Automatické doplnění dosáhneme tím, že při dotazu na jméno fakturanta při
vystavení nebo opisu faktury místo jména zadáme „Označení fakturanta“ – číslo, které
nemusí být uvozeno úvodní nulou, a pokud toto označení existuje, do políčka je
dosazeno příslušné jméno. Slouží k tomu, aby obsluha nemusela stále vyplňovat svůj
podpis.
{ Poznámka } – další údaje o fakturantovi

Pomocné texty
Pomocné texty slouží k snazšímu zadávání textových položek do dokladů. V
„pořizováku“ pomocných textů si zadáme pod jednoznačným označením pro každý typ
dokladu požadovaný text. V programech pro pořízení dokladu potom stačí stisknou
kombinaci kláves <Ctrl+F1 – Ctrl+F9> pro texty s označením 1-9. Text se automaticky
doplní do dokladu na pozici kurzoru.
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 Obrazovka „pořizováku“ pomocných textů (vzor z pomocných textů pro výdej)

{ Kód textu } – přístupový klíč, lze použít čísla 1-9, která budou v dokladech zastoupena
kombinací kláves <Ctrl+F1 – Ctrl+F9>, dle obrazovky „pořizováku“ výše bude zadaný
text doplněn kombinací kláves <Ctrl+F3>.
{ Text } – požadovaný text, který se bude doplňovat do dokladů.
Poznámka
Prázdné řády v textu budou ignorovány, při doplňování do dokladu budou vynechány,
pokud chcete vložit prázdný řádek, vložte jako první znak na řádu „#“, který bude při doplnění
vynechán. Pokud Vám nepůjde tento znak vložit, napište na numerické klávesnici při
stlačené klávese <Alt> číslo 35 nebo po stisku kombinace <Alt+A> si z nabídky příslušný
znak vyberete.
V textu lze používat speciální řídící znaky, které doplňují speciální text. Speciální
znaky jsou následující:
%D

-

řetězec bude nahrazen systémovým datumem počítače

%T

-

řetězec bude nahrazen systémovým časem počítače

%P

-

řetězec bude nahrazen aktuálním číslem pracoviště

%Z

-

řetězec bude nahrazen značkou na dokladu
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Číselník pokladen
Číselník pokladen je „pořizovák“, ve kterém jsou definovány jednotlivé pokladny.
Slouží k dalšímu členění a sledování toku hotovosti při prodeji za hotové. Při vystavování
hotovostních dokladů je obsluha dotázána na číslo pokladny a program eviduje příjem
hotovosti do konkrétní pokladny.
Vše si uvedeme na příkladu: v prodejně máme dva počítače a čtyři pracovníky, kteří se
na těchto dvou počítačích střídají. Každý pracovník má zavedeno své vlastní pracoviště,
takže lze opakovaně zjistit, který konkrétní doklad kdo vystavil. V číselníku pokladen máme
zavedeny dvě pokladny (podle počtu počítačů – pokladen – které přijímají peníze). Lze tedy
v každý okamžik říci, který pracovník obsluhoval na které pokladně a kolik peněz v pokladní
zásuvce (či na jiném místě) je přijato od zákazníků.
Dle pokladen lze nastavit číselné řady vystavených dokladů, každá pokladna může mít
vlastní číselnou řadu hotovostních dokladů, případně každý pracovník může mít svou vlastní
číselnou řadu dokladů nebo číselná řada hotovostních dokladů může být jednotná pro
všechny pokladny a pracovníky – viz kapitola „Nastavení hlavních parametrů systému“.
V „pořizováku“ lze též nastavit, zda může být jedno číslo pokladny (pokladna)
přihlášeno na jednom počítači (pokladnu není možno sdílet) nebo zda může být pokladna
přihlášena pouze jednou (pokladnu není možno sdílet).
 Obrazovka „pořizováku“ pokladen
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Kusovník výrobků
„Pořizovák“ kusovníku výrobků slouží k přesnému definování složení výrobků ze
surovin. Prodáváme-li výrobek, který si sami vyrábíme (skládáme ze surovin), přesně tento
číselník nám bude nápomocen.
V číselníku je definováno číslo výrobku (zboží, které je obsaženo v ceníku zboží) a
k němu příslušné suroviny (zboží, které je též obsaženo v ceníku zboží). Program si
uschovává informace o tom, z jakých surovin je výrobek složen a využívá je v programu
„Převod surovin do výrobků“ (viz. kapitola „Vystavování dokladů“). V tomto převodu jsou ze
skladu odepsány suroviny a je z nich na sklad přijat výrobek (nebo výrobky), např. ze skladu
je odepsán 1kg lepidla, nádoba na lepidlo a víčko a je přijat výrobek – nádoba s víčkem
obsahující 1kg lepidla (tento výrobek má cenu složenou z ceny vlastního lepidla, nádoby a
víčka na nádobu).
 Obrazovka „pořizováku“ kusovníku výrobků

{ Číslo výrobku } – označení výrobku (zboží musí být obsaženo v ceníku)
{ Označení suroviny } – surovina (suroviny), ze které je výrobek složen
{ Množství suroviny ve výrobku } – počet MJ suroviny, které obsahuje výrobek
Na obrazovce vidíme, z kolika surovin se výrobek skládá a jaká je celková hodnota
surovin ve výrobku (čili jaká je hodnota výrobku)
Klíčovým údajem jedné věty číselníku je číslo výrobku a číslo suroviny, pokud
pořizujeme nový výrobek, tak číslo výrobku zůstává stále stejné a mění se označení
jednotlivých surovin. Pokud na označení výrobku stiskneme klávesu <F8>, bude zobrazena
nabídka všech výrobků, které máme dosud pořízeny, pokud na označení výrobku stiskneme
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kombinaci kláves <Shift+F8>, program zobrazí všechny suroviny, ze kterých je aktuální
výrobek složen.
 Nabídka pořízených výrobků (údaje jsou samozřejmě smyšlené)

 Nabídka surovin, ze kterých je výrobek složen (údaje jsou též smyšlené)
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Názvy cenových kategorií
Velice jednoduchý pořizovák, který usnadňuje práci v orientaci v jednotlivých
prodejních cenách – cenových kategoriích – v ceníku.
 Obrazovka „pořizováku“ názvů cenových kategorií

 Obrazovka „pořizováku“ ceníku s pořízenými názvy cenových kategorií
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Tvorba dokladů

Příjem (příjemky + návratky) zboží, výdej (převodky + hotovostní doklady + faktury a
dobropisy) zboží, objednávky zboží přijaté (odběratelské) a vydané (dodavatelské), převod
zboží mezi podsklady, převod surovin do výrobků a pořizování zálohových faktur jsou
realizovány programy, pracujícími na podobném principu. Horní část obrazovek slouží k
zadání hlavičky dokladu, ve střední části se formou tabulky pořizují jednotlivé druhy zboží a
ve spodní části je řídící oblast programů. Po hlavičce dokladu se pohybujeme způsobem
podobným jako v ostatních programech pro vstup dat, v oblasti zadávání zboží je pohyb
obdobný jako v ceníku při pořizování cenových kategorií. Svisle se pohybujeme pomocí
šipek, pro vodorovný pohyb lze využít i tabulátor. Pomocí klávesy <Esc> lze z kteréhokoli
místa odskočit do řídící oblasti obrazovky (položka „Zadej“).
Ve všech typech dokladů je omezen počet položek maximální dostupnou volnou
pamětí, maximálně však 149 (8 tiskových stran dokladu včetně výrobních čísel a záruk).
Údaj o čísle řádku, na které se nacházíme a o počtu naplněných řádků se nachází v levé
spodní části obrazovky. V oblasti obrazovky druhů zboží lze použít ještě další navigační
klávesy kromě již zmíněných: <Ctrl/Home> – skok na první položku, <Ctrl/End> – skok na
poslední položku. Dále klávesy <PageUp> a <PageDown> umožňují zrychlený pohyb ve
směru svislém. Pohybujeme-li se mimo oblast druhů zboží, je řádek, na které jsme se
nacházeli naposled, označen značkou „√“.
Řádek s vyplněným zbožím lze vymazat takto: Políčko určené pro číslo zboží
vymažeme a provedeme posun nahoru nebo dolů některou z povolených navigačních
kláves. Nepoužijeme <ENTER>, protože stisk této klávesy na prázdném políčku automaticky
vyvolává nabídku zboží.
Pohybujeme-li se v oblasti druhů zboží, je možné pomocí klávesy <F7> kdykoliv
zobrazit kompletní údaje o druhu zboží, na jehož řádku se právě nacházíme. Jedná-li se o
obal, lze klávesou <F10> zjistit aktuální saldo tohoto obalu u daného odběratele.
Horní řádek nad hlavičkou dokladu obsahuje celkem pět informačních údajů:
{ Podsklad } – číslo podskladu, na kterém se doklad vystavuje. Číslo podskladu lze změnit
stiskem kláves <Shift+F8>, viz „Horké klávesy“.
{ Pracoviště } – číslo pracoviště, na kterém se doklad vystavuje. Číslo pracoviště lze změnit
jedině ukončením systému a zadáním jiného pracoviště při opětovném spuštěním
systému (platí v případě, že je pořízeno víc pracovišť než jedno).
{ Měsíc / Rok } – aktuální měsíc a rok do kterého vystavovaný doklad spadá. Číslo měsíce
lze změnit ukončením programu do základního menu systému. Posléze zavoláme opět
daný program s tím že při volbě měsíce zadáme námi požadovaný měsíc.
{ Typ dokladu } – informace pro obsluhu, jaký typ dokladu je vystavován (příjemky, výdejky,
objednávky přijaté, …)
{ Čas } – aktuální systémový čas počítače.
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Příjem zboží
 Příjem zboží na sklad

Hlavička příjemky
{ Číslo příjemky } – údaj je doplněn automaticky a nelze jej měnit. Počáteční číslo příjemky
se nastavuje při startu systému a vždy při přechodu na nový rok v nastavení hlavních
parametrů systému.
{ Př.př.} – přepočet prodejní přirážky, tento údaj se automaticky nastaví dle položky
„Přepočet přirážky při příjmu“ v nastavení hlavních parametrů. V případě změny tohoto
údaje je položka v nastavení parametrů pro daný doklad ignorována. Při vyplnění „A“
bude zachována prodejní cena, „N“ zachová prodejní přirážku.
{ Tisk } – předdefinovaná hodnota je „A“ = tisk na tiskárnu. Tuto hodnotu lze podle potřeby
změnit na „N“ = při zápisu příjemky se pouze upraví stavy v ceníku, nebude však
proveden opis dokladu na tiskárnu.
{ Č. dod. l. } – číslo dodacího listu, podle kterého byla příjemka vystavena. Nepovinný údaj.
{ Kopií } – počet kopií dokladu pro tisk na tiskárnu, přednastavena je jedna kopie.
{ Číslo dodavatele } – zadané číslo je kontrolováno na číselník dodavatelů. Zadáme-li číslo
dodavatele, které v číselníku neexistuje, objeví se upozornění a dotaz, zda chceme
pořídit nového dodavatele do číselníku. Pokud stiskneme klávesu <Enter> na
prázdném políčku, objeví se nabídka číselníku dodavatelů. Číslo dodavatele je povinný
údaj.
{ Datum } – přednastaven systémovým datem, lze přepsat, povinný údaj.
{ Platba hotově } – „H“ = hotově. Vynecháme-li tento údaj, je příjemka považována za
placenou pomocí faktury.
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{ Celková částka } – tento údaj se vyplňuje v případě, že platba za příjemku byla provedena v
hotovosti . Zde uvedeme celkovou částku, kolik jsme za příjemku zaplatili. Tato částka
je brána v úvahu při výpočtu stavu pokladny za den (viz volba v hlavním menu “Stav
hotovosti“). Nulová hodnota znamená rovnost částky udávané ve spodní části
obrazovky – cena celkem.

Spodní část příjemky
{ Číslo faktury } – zde se vyplní číslo faktury, podle které byl doklad pořízen.
{ Zdaň. plnění } – datum zdanitelného plnění přijaté faktury, povinný údaj při vyplnění čísla
faktury.
{ Splatn. } – datum splatnosti přijaté faktury, povinný údaj při vyplnění čísla faktury.
{ Úhrada } – typ úhrady přijaté faktury (převodním příkazem, hotově, inkasním příkazem,
složenkou, na dobírku, směnkou, akreditiv, šekem, kreditní kartou, CCS kartou nebo
jinak).

Vlastní položky příjemky
{ Číslo zboží } – zadané číslo je kontrolováno na ceník. Zadáme-li číslo zboží, které v ceníku
neexistuje, objeví se upozornění a dotaz, zda chceme pořídit nové číslo zboží do
ceníku. Jestliže ano, program provede přesun do „pořizováku“ ceníku, zde nové zboží
pořídíme a po jeho zápisu bude proveden návrat zpět do příjemky. Pokud stiskneme
klávesu <Enter> na prázdném políčku, objeví se nabídka ceníku. Po zapsání
správného čísla zboží se automaticky doplní cena, a zobrazí se měrná jednotka
a název zboží. Číslo zboží je povinný údaj. Pokud je sklad rozdělen do podskladů je k
zadanému číslu zboží doplněn automaticky přednastavený podsklad (pokud nebyl již
vámi zadán).
{ Cena } – doplní se po zapsání správného čísla zboží. Lze ji přepsat, pak ovšem vstoupí do
hry algoritmus pro výpočet průměrné ceny. V případě nulového pohybu (nulové
množství) je význam čísla uvedeného v tomto políčku hodnota přidaná ke zboží (viz
popis v pojmech).
{ Množství } – množství přijímané do skladu – povinný údaj s výjimkou nulového pohybu.
Jestliže zadáme záporné množství, bude se jednat o výdej ze skladu a je provedena
kontrola, zda je tolik zboží ve skladu přítomno.
Hodnota položky (cena x množství) je přičtena k částce „Cena celkem“ (zobrazená
v levém dolním rohu).
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Možné volby
Z

- pokud je nastaven tisk na „A“, vytiskne se příjemka na tiskárnu, jsou upraveny stavy v
ceníku. Při nastavení na „N“ jsou pouze upraveny stavy.

∗

- ukončení pořizování příjemek, též 2x <Esc>.

X

- zrušení dokladu z obrazovky. Zruší všechny položky v příjemce.

D

- vstup do číselníku organizací.

C

- vstup do ceníku zboží.

O

- zobrazení stavu salda všech obalů pro dodavatele, který je právě zobrazen na
obrazovce.

I

- doplnění obalů. Jestliže máme zavedeny vratné obaly tak, jak jsou popsány
v základních pojmech, je na příjemce umožněno jejich automatické doplnění. Pro
každý druh zboží, které má v kartě údaj o čísle obalu nebo balení, je vysčítáno, kolik a
jakých obalů se má doplnit na příjemku. Pro každý druh obalu je vytvořen na příjemce
zvláštní řádek, kam se připočítá množství obalů, které je nalezeno na ostatních řádcích
příjemky. Obsluha pak musí zkontrolovat, zda souhlasí skutečný počet obalů vedených
jako balení (například přepravky).

Ctrl + I – výmaz vratných obalů. Řádky, které byly na příjemku automaticky doplněny jsou na
obrazovce označeny barevně zvýrazněným písmenem „o“. Tyto řádky je možné tímto
povelem z příjemky odstranit.
P

- často se stává, že na dodavatelské faktuře je uvedena sleva v procentech za
celkovou částku, ale jednotlivé ceny za jednotku zboží nejsou tímto procentem
přepočítány. Na tuto volbu zadáme procento slevy a program tímto údajem přepočítá
všechny ceny na dané příjemce.

U

- oprava příjemky či návratky – opravovat lze libovolnou položku.

0

- zadání cen na příjemku bez zboží, lze udělat příjem pouze na finanční částku. Pozor!
Nelze kombinovat doklad bez zboží s dokladem se zbožím.

B

- vystavení příjemky na základě vystavené objednávky.

Horké klávesy
Při příjmu zboží je možné pro urychlení práce používat tak zvané horké klávesy. Tyto
klávesy je možné aplikovat na kterémkoli místě pořizovací obrazovky.
<F2>

- platí pouze na položce „Množství“, a pokud má dané zboží vyplněn počet
měrných jednotek v balení. Tato volba pak poskytuje přepočet počtu balení
(zadává obsluha) na počet měrných jednotek. Výsledek je automaticky
doplněn do položky množství.

<F3>

- platí pouze na položce cena. Pomocí této volby v případě příjmu ze zahraničí
lze přepočítat ceny na české koruny, viz „Údaje pro příjem ze zahraničí“.

<F7>

- informace o zboží, platí pouze na jednotlivých řádcích zboží (prostřední
část).
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<F9>

- zápis dokladu. Stejný účinek jako volba “Z“, je možno použít odkudkoliv z
obrazovky.

<F10>

- u obalu zobrazí saldo obalu k danému odběrateli.

<F12>

- výpis dokladu na obrazovku.

<Ctrl+T>

- vloží do dokladu textovou položku.

<Ctrl+Y>

- smaže řádek dokladu.

<Shift+Ins>

- vloží mezi položky nový řádek pro zboží

<Shift+F4>

- pokud je povolen snímač čárového kódu, přepíná tato kombinace kláves
v prostřední části obrazovky zobrazení mezi číslem zboží a číslem čárového
kódu. Takto vlastně rozhodujeme zda-li chceme zadávat číslo zboží nebo
číslo čárového kódu.
Upozornění:
V případě zadání zboží pomocí snímače čárového kódu je automaticky
přepnuto do zobrazení čísla čárového kódu zboží.

<Shift+F7>

- informace o vybraném dodavateli.

<Shift+F8>

- volba aktuálního podskladu. Pokud jsou zavedeny podsklady, je číslo
podskladu nastaveno dle aktuálního podskladu (přednastavený podsklad).
V případě, že chceme přijmout zboží na jiném podskladu, než je nastaven
v hlavních parametrech systému, lze pomocí kláves <Shift+F8> vyvolat
nabídku existujících podskladů a vybrat požadovaný podsklad. Po zápisu
příjemky opět nastavíme původní podsklad.

Údaje pro příjem ze zahraničí
Aplikaci pro přepočet cen při příjmu zboží ze zahraničí zavoláme stiskem klávesy <F2>
na položce „cena“. Po vyplnění patřičných údajů se vypočtená cena dosadí automaticky.
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Informační údaje:
{ Zboží } – název zboží.
{ Skladová cena } – skladová cena zboží, převzato z číselníku zboží.
{ Cena na příjmu } – vypočtená příjmová cena zboží, která se dosadí do příjemky.
Editované údaje:
{ Měna } – zkratka cizí měny, ze které je převáděno.
{ Kurs } – kurs cizí měny vůči české koruně. Zadaná částka v cizí měně je násobena kursem.
{ Částka } – částka v cizí měně.
{ Procento CLA } – procento CLA, o udané procento se navýší cena na příjmu.
{ Doprava (Kč) } – o danou částku je navýšena výsledná cena na příjmu.
{ Spotřební daň } – o danou částku je navýšena výsledná cena na příjmu.
 Obrazovka s povolenými řídícími znaky příjemky
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Výdej zboží
Dále popisovaný program slouží k výdeji zboží. Zboží je možné vydávat na následující
doklady: Běžný daňový doklad nebo faktura, zjednodušený daňový doklad, účtenka.
Podrobněji jsou popsány ve výkladu pojmu „Prodej za hotové a DPH“. V menu jsou volby pro
vyvolání těchto typů dokladů. Tyto volby však volají stejný program ve kterém je umožněno
před zápisem dokladu jeho typ podle přání změnit.

Hlavička výdejky
{ Číslo dokladu, č. odběratele, tiskárnu, datum } – U těchto údajů platí, co bylo řečeno u
pořizování příjemek.
{ Pokladna } – číslo pokladny, ke které bude připsána hodnota hotovostního dokladu, viz.
kapitoly výše.
{ Výdej z dokl. } – na tomto místě je zabudována funkce vytvoření nového výdajového
dokladu z dříve vystavené příjemky, návratky nebo objednávky přijaté. Po zadání čísla
dokladu se objeví dotaz na typ dokladu. („P“ – příjemka, „O“ – návratka, „C“ –
objednávka přijatá atd.). Nabídku příjmových dokladů lze vyvolat stisknutím klávesy
<Enter> na prázdném políčku. Tvorba výdejky z příjemky znamená, že do výdejky jsou
nataženy všechny položky ze zvoleného příjmového dokladu. V tomto dokladu lze
položky upravovat zcela libovolně včetně výmazu celých řádků.
{ Typ dokl. } – možné typy jsou : „V“ – výdejka nebo převodka (v závislosti na čísle
odběratele – viz popis horní hranice vlastního odběratele), „U“ – účtenka, „Z“ –
zjednodušený daňový doklad. Na vlastního odběratele nelze vystavovat účtenky nebo
zjednodušené daňové doklady.
{ Kopií } – počet výtisků dokladu .- výdejky, účtenky, zjedn. daň. dokladu či dodacího listu.
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{ Č.dealera } – v případě, že chceme evidovat prodejní aktivity dealerů, vyplníme zde číslo
dealera. V budoucnu pak lze pomocí přehledových programů zjistit, kolik jednotliví
dealeři utržili za jednotlivé období.
{ Zakázka } – číslo interní zakázky, pro kterou je zboží vydáno. Pomocí této položky lze
později zjistit kolik a jaké zboží již bylo vydáno na danou zakázku.
{ Fakt. } – informativní údaj a nelze zde měnit. Jedná se o informaci zda-li zadaný odběratel
může platit fakturou – převzato z číselníku odběratelů/dodavatelů, kde můžeme
zakázat či povolit platbu fakturou pro jednotlivé odběratele.
Cenová kategorie příslušná danému odběrateli je zobrazena vedle ceny v hlavičce položek.

Vlastní položky výdejky
{ Č. zb. } – zde platí vše, co bylo řečeno u příjemky s výjimkou doplňování nového druhu
zboží do ceníku.
{ Množství } – zde zadáváme množství v měrné jednotce. Program obvykle nepovolí zadat
množství, které je větší než současný stav v ceníku. Tuto kontrolu je možné potlačit v
nastavování parametrů (výdej pod stav). Jestliže je v ceníku u daného druhu zboží
nastaven údaj „počet MJ v balení“, je možné pomocí klávesy <F2> zde zadat přímo
počet třeba kartónů nebo přepravek. Příklad: V kartónu je 12 láhví piva. Po stisku
klávesy <F2> zadáme ve zvláštním okénku 6 kartónů. Po potvrzení klávesou <Enter>
se na místě množství objeví 72 kusů.
{ Cena, Přir. } – tato dvě políčka jsou vzájemně závislá. Změníme-li jedno, automaticky se
přepočítá druhé. Zde zadáváme prodejní cenu bez daně. Po zadání čísla zboží je na
toto místo dosazena prodejní cena podle kategorie, kterou má nastavenu dotyčný
odběratel. Tuto cenu je však možné vždy změnit. Po stisku klávesy <F6> se objeví
malá tabulka se všemi pěti cenovými kategoriemi. Z nich můžeme pomocí šipek vybírat
a potvrdit klávesou <Enter>. To je jeden způsob. Jinak můžeme cenu změnit tak, že ji
přímo napíšeme do příslušného políčka buď rovnou jako prodejní cenu nebo pomocí
přirážky v procentech. U vratných obalů není však možné cenu měnit.
Je možné také vydávat zboží s nulovou cenou. To se používá v případě odpisů ztrát,
nebo u vratných obalů, které jsou ovšem takto vedeny v ceníku. U vratných obalů jinak není
možné cenu měnit.

Spodní část výdejky
{ DPH 5%, 22%, K placení } – tato tři políčka jsou informativním zobrazením. Zde se
nasčítávají daně v obou sazbách a celková částka k placení za daňový doklad.
{ Placeno } – z políčka označeném „Volba“ je možné se šipkou nahoru dostat na políčko
„Placeno“. Využívá se při hotovostní platbě. Program spočítá, kolik má pokladník vrátit
na částku, kterou zákazník platí. Příklad: Částka k placení za doklad je 874 Kč.
Zákazník platí tisícikorunou. Zapíšeme 1000 a v políčku „Vrátit“ se objeví, že máme
vrátit 126 Kč.
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Možné volby
Z

- pokud je nastavena tiskárna na „A“, vytiskne se výdejka na tiskárnu, jsou upraveny
stavy v ceníku. Při nastavení na „N“ jsou pouze upraveny stavy.
V případě, že odběratel má povoleno platit fakturou (viz popis číselníku odběratelů) a
nejedná se o zjednodušený daňový doklad nebo účtenku, objeví se dotaz, zda si
přejeme vystavit fakturu. Jestliže ne, bude vystaven běžný daňový doklad za hotové.
Je-li povoleno vystavení faktury, objeví se následující okénko:

{ Vystavit fakturu } – “N“
{ Typ faktury }

- je vystaven doklad za hotové.

“T “

- tuzemská faktura (resp. tuzemská faktura s DPH).

“Z“

- zahraniční faktura.

“B“

- faktura bez DPH (pouze pro plátce daně).

{ Forma úhrady } – typ úhrady vydané faktury (převodním příkazem, hotově, inkasním
příkazem, složenkou, na dobírku, směnkou, akreditiv, šekem, kreditní kartou, CCS
kartou nebo jinak). Klávesa <F8> vyvolá nabídku možných úhrad.
{ Jméno fakturanta } – pokud je naplněn číselník fakturantů, pak stačí zadat číslo fakturanta
a pokud dané číslo je nalezeno v číselníku fakturantů je automaticky doplněno do
položky „Jméno fakturanta“.
Ostatní údaje není třeba více rozebírat.
Velkými číslicemi je zobrazena hodnota celého dokladu pro lepší orientaci, zobrazení tohoto
údaje lze zapnou nebo vypnout v „Nastavení hlavních parametrů systému“.
Vystavujeme-li fakturu, původní výdejka je tisknuta (v případě nastaveného tisku na
tiskárnu) ve formě dodací list.
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Upozornění:
Je-li vystavena faktura a typ úhrady je zadán “Hotově“, bude celková částka faktury
promítnuta v sestavách jako doklad placený v hotovosti a zároveň se započítá do denního
stavu pokladny – faktury placené hotově !!!
Po provedení výtisku na tiskárnu se objeví dotaz, zda tisk proběhl bez závad. Teprve
po potvrzení je proveden skutečný zápis do počítače a jsou upraveny stavy zboží v ceníku.
Tato možnost je zavedena pro případ zacuchání papíru v tiskárně nebo jinou drobnou
závadu, aby byl umožněn okamžitý opakovaný tisk. Tento dotaz je možné potlačit v
nastavení parametrů systému. Opakovaný tisk dokladu je pak nutné řešit pomocí programu
„Opakovaný tisk dokladů“.
∗

- ukončení pořizování výdejek, též 2x <Esc>.

D

- vstup do číselníku organizací.

K

- změna cenové kategorie nezávisle na cenové kategorii nastavené u odběratele, při
změně je možno zadat přepočet částek na dokladu (celý doklad je přepočítán dle
zadané kategorie), nebo ceny neměnit (ceny dle nové kategorie budou vedeny až od
nového zboží).

O

- zobrazení stavu salda všech obalů pro odběratele, který je právě zobrazen na
obrazovce.

I

- doplnění obalů. Jestliže máme zavedeny vratné obaly tak, jak jsou popsány
v základních pojmech, je na výdejce umožněno jejich automatické doplnění. Pro každý
druh zboží, které má v kartě údaj o čísle obalu nebo balení, je vysčítáno, kolik a jakých
obalů se má doplnit na výdejku. Pro každý druh obalu je vytvořena na výdejce zvláštní
řádka, kam se připočítá množství obalů, které je nalezeno na ostatních řádcích
výdejky. Obsluha pak musí zkontrolovat, zda souhlasí skutečný počet obalů vedených
jako balení (například přepravky).

Ctrl+ I – výmaz vratných obalů. Řádky, které byly na výdejku automaticky doplněny jsou na
obrazovce označeny barevně zvýrazněným písmenem „o“. Tyto řádky je možné tímto
povelem z výdejky odstranit.
X

- zrušení dokladu z obrazovky. Zruší všechny položky ve výdejce.

T

- zadání doplňujícího textu na konec dokladu – nezávisle pro každý typ dokladu.

S

- zadání slevy/přirážky na doklad. Sleva/přirážka bude doplněna ke každému zboží na
dokladu, které má povoleno poskytnutí slevy/přirážky. Ceny bez slevy i se slevou a
označení slevy/přirážky budou vytisknuty na dokladu.

Ctrl + S – zrušení slevy/přirážky. Pokud byla zadána sleva/přirážka na doklad pomocí volby
„S“ lze stiskem kláves <Ctrl> + <S> zadanou slevu/přirážku zrušit.
C

- rozpis cen a DPH dokladu na obrazovku. Informační tabulka ve které jsou rozepsány
základy daní, DPH, případně přirážka a celkové zaokrouhlení dokladu.

P

- změna sazeb DPH. Tato volba nastaví u všech zboží na výdejce zadanou sazbu
DPH.

U

- oprava výdejky či převodky – opravovat lze libovolnou položku.

0

- zadání cen na výdejku bez zboží, lze udělat výdej pouze na finanční částku. Pozor!!!
Nelze kombinovat doklad bez zboží s dokladem se zbožím.
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- při vystavování faktury je možno zadat „Dodací místo“, „Fakturační místo“ a
„Konečného příjemce“ jako další upřesňující údaje, které budou vytištěny na faktuře.

Horké klávesy
Při výdeji zboží je možné pro urychlení práce používat tak zvané horké klávesy. Tyto
klávesy je možné aplikovat na kterémkoli místě pořizovací obrazovky.
<F1>

- nápověda.

<F2>

- platí pouze na položce „Množství“, a pokud má dané zboží vyplněn počet
měrných jednotek v balení. Tato volba pak poskytuje přepočet počtu balení
(zadává obsluha) na počet měrných jednotek. Výsledek je automaticky
doplněn do položky množství.

<F4>

- zobrazení/skrytí políčka „Přirážka“.

<F5>

- zobrazení celkové ceny za příjemku velkým písmen v horní části obrazovky.
Popřípadě v dolní části obrazovky se zobrazí kolik se má vrátit (pokud je v
dolní části obrazovky zadaná částka v položce „Placeno“).

<F6>

- na políčku „Cena“ a „Přirážka“ – nabídka cenových kategorií.

<F7>

- v řádce se zbožím – informace o zboží.

<F8>

- pokud je k počítači připojena pokladna (šuplík) tato klávesa jej otevírá.

<F9>

- zápis dokladu. Stejný účinek jako volba „Z“.

<F10>

- u obalu zobrazí saldo obalu k danému odběrateli.

<F10>

- na políčku „Dealer“ – nabídka dealerů.

<F11>

- přepínání mezi zobrazením
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1) základů daní
2) celkovou cenou bez daně a daní v dolní části obrazovky.
<F12>

- výpis dokladu na obrazovku.

<Ctrl+T>

- vloží do dokladu textovou položku.

<Ctrl+Y>

- smaže řádek v dokladu.

<Shift+Ins>

- vloží mezi položky nový řádek pro zboží.

<Shift+F4>

- pokud je povolen snímač čárového kódu, přepíná tato kombinace kláves
v prostřední části obrazovky zobrazení mezi číslem zboží a číslem čárového
kódu. Takto vlastně rozhodujeme zda-li chceme zadávat číslo zboží nebo
číslo čárového kódu.
Upozornění:
V případě zadání zboží pomocí snímače čárového kódu je automaticky
přepnuto do zobrazení čísla čárového kódu zboží.

<Shift+F7>

- informace o vybraném odběrateli.

<Shift+F8>

- volba aktuálního podskladu. Pokud jsou zavedeny podsklady, je číslo
podskladu nastaveno dle aktuálního podskladu (přednastavený podsklad).
V případě, že chceme vydat zboží na jiném podskladu, než je nastaven
v hlavních parametrech systému, lze pomocí kláves <Shift+F8> vyvolat
nabídku existujících podskladů a vybrat požadovaný podsklad. Po zápisu
výdejky opět nastavíme původní podsklad.

<Shift+F12> - výpis faktury na obrazovku.
 Obrazovka s povolenými řídícími znaky výdejky
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 Obrazovka s nápovědou výdejky

Jak již bylo řečeno, lze vystavit i „Výdejku bez pohybů“ – prodejní doklad, na kterém je pouze
hodnota dokladu a který neobsahuje zboží z ceníku. Tímto způsobem lze vystavit doklad na
nějaké služby, které nejsou součástí ceníku a celkové hodnoty skladu zboží. Zápis tohoto
typu dokladu provedeme zadáním volby „0“. Program se zeptá na hodnoty dokladu
v jednotlivých sazbách DPH (pro plátce DPH) a provede zápis dokladu.
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Převod zboží mezi podsklady

Hlavička převodů mezi podsklady
{ Čísla dokladů, tisk na tiskárnu, počet kopií, datum } – u těchto údajů platí, co bylo řečeno u
pořizování příjemek a výdejek.
{ Přepočet prodejních cen } – jestliže zadáme volbu „A“, tak u zboží, které bude přijímané,
bude přepočítána prodejní přirážka tak, aby prodejní ceny u obou zboží, které
převádíme, byly stejné. Volba „N“ – prodejní přirážka nebude přepočítávána.
{ Číslo podskladu pro výdej } – zde se zadává číslo podskladu, ze kterého bude zboží
převáděno.
{ Číslo podskladu pro příjem } – zde se zadává číslo podskladu, na který bude zboží
převáděno. Není-li toto zboží v určeném podskladu zavedeno, automaticky bude
založena jeho skladová karta.

Vlastní položky převodu mezi podsklady
{ Číslo zboží, množství } – zde platí vše, co bylo řečeno u výdejky.
{ Cena } – cena, za kterou bude zboží převáděno.
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Spodní část převodky
{ Cena v 1. kat., Cena celkem } – informativní údaje o hodnotě celého dokladu v prodejní a
skladové ceně.

Možné volby
Z

- pokud je nastaven tisk na „A“, vytiskne se převodka a návratka na tiskárnu, jsou
upraveny stavy v ceníku. Při nastavení na „N“ jsou pouze upraveny stavy.

∗

- ukončení pořizování převodek, též 2x <Esc>.

T

- zadání doplňujícího textu na konec dokladu – nezávisle pro každý typ dokladu.

I, Ctrl + I – doplnění a zrušení vratných obalů, viz. výdej zboží.
K

- změna cenové kategorie, viz. výdej zboží.

Horké klávesy
<F2>

- platí pouze na položce „Množství“, a pokud má dané zboží vyplněno počet
měrných jednotek v balení. Tato volba pak poskytuje přepočet počtu balení
(zadává obsluha) na počet měrných jednotek. Výsledek je automaticky
doplněn do položky množství.

<F7>

- na řádku se zbožím – informace o zboží.

<F9>

- zápis dokladu. Stejný účinek jako volba „Z“.

<F12>

- výpis dokladu na obrazovku.

<Ctrl+T>

- vloží do dokladu textovou položku.

<Ctrl+Y>

- smaže řádek v dokladu.

<Shift+Ins>

- vloží mezi položky nový řádek pro zboží.
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 Obrazovka s povolenými řídícími znaky převodu mezi podsklady

Zálohové faktury
Zadávání dat, obrazovka, možné volby i horké klávesy jsou totožné s programem pro
výdej zboží. Zálohové faktury se od klasického výdeje liší pouze v jednom bodě, a to, že při
zápisu neupravují stavy v ceníku. Tento program slouží pro vystavování předběžných
dokladů k informaci odběratele kolik bude za požadované zboží při odběru platit.
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 Obrazovka s povolenými řídícími znaky pořizování zálohových faktur

Objednávky přijaté a nabídky
 Pořízení objednávky přijaté (odběratelské) nebo nabídky odběrateli (obrazovky a možnosti
práce s objednávkou přijatou a nabídkou jsou až na malé odlišnosti totožné)
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Hlavička objednávky přijaté a nabídky
{ Číslo objednávky/nabídky } – údaj doplněn automaticky a nelze jej měnit. Počáteční číslo
objednávky/nabídky se nastavuje při startu systému a vždy při přechodu na nový rok.
{ Vystaveno } – doplněn automaticky systémový datum, lze jej přepsat, povinný údaj.
{ Kopií } – počet kopií dokladu při tisku dokladu na tiskárnu.
{ Tiskárna } – předdefinovaná hodnota je „A“ = tisk na tiskárnu. Tuto hodnotu lze podle
potřeby změnit na „N“ = při zápisu objednávky budou pouze zapsány údaje o
objednávce/nabídce, nebude však proveden opis dokladu na tiskárnu.
{ Číslo odběratele } – zadané číslo je kontrolováno na číselník odběratelů. Zadáme-li číslo
odběratele, které v číselníku neexistuje, objeví se upozornění a dotaz, zda chceme
pořídit nového odběratele do číselníku. Pokud stiskneme klávesu <Enter> na
prázdném políčku, objeví se nabídka číselníku odběratelů. Číslo odběratele je povinný
údaj.
{ Př.realiz. } – datum předpokládané realizace objednávky/nabídky.
{ Vyřízeno } – datum vyřízení objednávky/nabídky.
{ Za odběratele vyřizuje } – jméno zaměstnance, který za odběratele/dodavatele
objednávku/nabídku vyřizuje.
Cenová kategorie příslušná danému odběrateli je zobrazena vedle ceny v hlavičce položek.

Vlastní položky objednávky a nabídky
{ Číslo zboží } – zadané číslo je kontrolováno na ceník. Zadáme-li číslo zboží, které v ceníku
neexistuje, objeví se upozornění a dotaz, zda chceme pořídit nové číslo zboží do
ceníku. Jestliže ano, program provede přesun do „pořizováku“ ceníku, zde nové zboží
pořídíme a po jeho zápisu bude proveden návrat zpět do objednávky. Pokud stiskneme
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klávesu <Enter> na prázdném políčku, objeví se nabídka ceníku. Po zapsání
správného čísla zboží se automaticky doplní cena, a zobrazí se měrná jednotka
a název zboží. Číslo zboží je povinný údaj. Pokud je sklad rozdělen do podskladů je k
zadanému číslu zboží doplněn automaticky přednastavený podsklad (pokud nebyl již
vámi zadán).
{ Množství } – zde zadáváme množství v měrné jednotce. Jestliže je v ceníku u daného
druhu zboží nastaven údaj „počet MJ v balení“, je možné pomocí klávesy <F2> zde
zadat přímo počet třeba kartónů nebo přepravek. Příklad: V kartónu je 12 láhví piva. Po
stisku klávesy <F2> zadáme ve zvláštním okénku 6 kartónů. Po potvrzení klávesou
<Enter> se na místě množství objeví 72 kusů. Klávesa <F3> vloží počet kusů
odpovídající maximálnímu povolenému stavu v ceníku zboží.
{ Obj. cena } – zde zadáváme objednací cenu. Po zadání čísla zboží je na toto místo
dosazena prodejní cena podle kategorie, kterou má nastavenu dotyčný odběratel. Tuto
cenu je však možné vždy změnit. Po stisku klávesy <F6> se objeví malá tabulka se
všemi pěti cenovými kategoriemi. Z nich můžeme pomocí šipek vybírat a potvrdit
klávesou <Enter>. To je jeden způsob. Jinak můžeme cenu změnit tak, že ji přímo
napíšeme do příslušného políčka.
{ Dodané množství } – zde zadáváme skutečné dodané množství při uspokojování
objednávky.
{ Prodejní cena } – informativní údaj, zobrazuje cenu, za kterou je zboží prodáváno v
příslušné cenové kategorii.

Spodní část objednávky a nabídky
{ DPH 5%, 22%, Cena celkem } – tato tři políčka jsou informativním zobrazením. Zde se
sčítají daně v obou sazbách a celková částka za objednávku.

Možné volby
Z

- zápis dokladu. Pokud je tiskárna nastavena na „A“, vytiskne se objednávka na
tiskárnu a doklad je uložen do seznamu dokladů.

∗

- ukončení pořizování objednávek/nabídek, též 2x <Esc>.

T

- zadání doplňujícího textu na konec objednávky/nabídky.

X

- zrušení dokladu z obrazovky. Zruší všechny položky v objednávce/nabídce.

C

- vstup do ceníku zboží.

D

- vstup do číselníku organizací.

U

- oprava objednávky/nabídky – opravovat lze libovolnou položku.

P

- poznámka k objednávce/nabídce, lze zapsat až 20 řádků doplňujícího textu ke každé
objednávce.

K

- změna cenové kategorie nezávisle na cenové kategorii nastavené u odběratele, při
změně je možno zadat přepočet částek na dokladu (celý doklad je přepočítán dle
zadané kategorie), nebo ceny neměnit (ceny dle nové kategorie budou vedeny až od
nového zboží).
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Horké klávesy
Při objednávání/nabízení zboží je možné pro urychlení práce používat tak zvané horké
klávesy. Tyto klávesy je možné aplikovat na kterémkoli místě pořizovací obrazovky.
<F2>

- na položce „Množství“ platí pouze pokud má dané zboží vyplněno počet
měrných jednotek v balení. Tato volba pak poskytuje přepočet počtu balení
(zadává obsluha) na počet měrných jednotek. Výsledek je automaticky
doplněn do položky množství.

<F2>

- na položce „Č.zb.“ doplní první volné číslo v číselné řadě z ceníku zboží.
Slouží k rychlému založení nového zboží do číselníku. Po stisku klávesy
<Enter> jsme upozorněni na neexistující číslo a dotázáni zda-li chceme nové
zboží založit.

<F3>

- doplní na položce „Množství“ maximální povolené množství z ceníku zboží.

<F6>

- na políčku „Obj. cena“ – nabídka cenových kategorií.

<F7>

- v řádce se zbožím – informace o zboží.

<F8>

- na položkách „Př. realiz.“ a „Vyřízeno“ doplní systémový datum. Na položce
„Volba“ nabídka možných voleb.

<F9>

- zápis dokladu. Stejný účinek jako volba “Z“, je možno použít odkudkoliv z
obrazovky.

<F11>

- přepínání mezi zobrazením
1) základů daní
2) celkovou cenou bez daně a daní v dolní části obrazovky.

<F12>

- výpis dokladu na obrazovku.

<Ctrl+T>

- vloží do dokladu textovou položku.

<Ctrl+Y>

- smaže řádek dokladu.

<Shift+Ins>

- vloží mezi položky nový řádek pro zboží.

<Shift+F2>

- na položce „Č.zb.“ doplní poslední volné číslo v číselné řadě z ceníku zboží.
Funkce je obdobou klávesy <F2>.

<Shift+F7>

- informace o vybraném odběrateli.

XIII-108

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

 Obrazovka s povolenými řídícími znaky pořizování objednávek přijatých

Popis vztahu objednávek přijatých a ceníku zboží
Každé přidané zboží do objednávky přijaté se může dostat do několika stavů:
• Pokud zboží je aktuálně na skladě (celé množství, které přidáváme do objednávky), je
v objednávce indikováno jako zboží „V PRŮBĚHU“ – množství z objednávky je
rezervováno pro odběratele s tím, že po zápisu dokladu je „přesunuto na hromádku
s připraveným zbožím pro odběratele“ – do průběhu. V nabídce ceníku potom toto
množství vidíme ve sloupci „Průběh“, množství zboží na objednávce je v ceníku přesunuto
z hodnoty „Množství“ do hodnoty „Průběh“. Toto zboží je fyzicky stále přítomné a je nutno
jej zahrnout do případné inventury.
• Pokud zboží aktuálně na skladně není, je v objednávce indikováno jako „ZBOŽÍ
V REZERVACI“ – do ceníku zboží je po zápisu dokladu poznamenáno, kolik zboží si
odběratel objednal a nemohl být uspokojen, protože zboží bylo momentálně vyprodáno.
Toto číslo (rezervace v ceníku) se kumuluje, obsluha tedy okamžitě ví, kolik je nutno
objednat u dodavatele, aby mohly být všechny objednávky od odběratelů uspokojeny (k
tomu slouží i volba ve vystavování objednávek vydaných – „Objednávka z rezervací“.
Zboží v rezervaci fyzicky není přítomno na skladě a do případné inventury jej nelze
zahrnout.
• Na jednom řádku se zbožím v objednávce přijaté NELZE kombinovat zboží v průběhu a
v rezervaci, tento případ je nutné vyřešit dvěma samostatnými řádky (tato situace může
nastat v tom okamžiku, kdy máme na skladě např. 10 ks zboží a odběratel si objedná 15
ks. Potom tedy na samostatných řádcích v objednávce musí být 10 ks v průběhu a 5 ks
v rezervaci. Po zápisu objednávky se v ceníku poznamená, že na skladě je 0 ks,
v průběhu 10ks a v rezervaci 5 ks zboží).
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• Pokud je v objednávce zadán počet dodaného množství, je za množství na objednávce
považován rozdíl objednaného a dodaného množství (pokud je tedy na objednávce 6 ks
objednáno a 2 ks dodány, celkové množství objednaného množství jsou 4 ks).
• Pokud je na objednávce zadáno více řádků od jednoho druhu zboží, při kontrole
objednávky a při zobrazení případných informačních hlášek je zobrazován údaj za
celkově objednané množství zboží.
 Obrazovka s ukázkou rozložení zboží do průběhů (P) a rezervací (R) – sloupec PR vpravo

Uspokojení objednávky
Uspokojení objednávky přijaté (i vydané) může být de facto provedeno dvěma
způsoby:
•

Vystavením výdejky na základě objednávky přijaté – v pořizování výdejek je v horní
části obrazovky políčko „Doklad z dokladu“. Pokud zadáme číslo objednávky přijaté
(snazší způsob je na prázdném políčku stisknout klávesu <Enter> a z nabídky
dokladů si požadovanou objednávku vybrat) a stiskneme <Enter>, do dokladu budou
dotaženy položky z objednávky dle následujícího klíče:
o

Zboží z průběhu – položky z objednávky, které jsou pouze v průběhu

o

Zboží z rezervace – položky z objednávky, které jsou pouze v rezervaci

o

Vše – všechny položky na objednávce

• Program se též může dotázat, zda chceme do dokladu dotáhnout pouze
neuspokojené zboží nebo všechno (to v případě, že na objednávce je již nějaké zboží
uspokojeno).
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•

Po zápisu dokladu se zpětně do objednávky poznamená, které položky byly
uspokojeny (vydány odběrateli) a v ceníku jsou upraveny hodnoty „Množství“,
„Průběh“ a „Rezervace“

•

Zboží doplněné do výdejky z objednávky je indikováno písmenem „O“ v pravé části
obrazovky. Zpětně bude v objednávce upraveno pouze zboží, které tuto indikaci
obsahuje !!!

•

Druhým způsobem uspokojení objednávky je ručně v režimu opravy do objednávky
doplnit dodané množství případně zboží z objednávky smazat.

•

Samozřejmě je možné i storno objednávky…

XIII-111

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

Objednávky vydané
 Pořízení objednávky vydané (dodavatelské)

Ovládání, hlavička dokladu, vlastní položky a horké klávesy jsou shodné
s objednávkou přijatou.
Uspokojení objednávky vydané je možné stejným způsobem jako u objednávky
přijaté – ale příjmovým dokladem (příjemkou).
Objednávky vydané neobsahují funkce pro práci s průběhem a rezervací jako
objednávky přijaté.
 Obrazovka s povolenými řídícími znaky pořizování objednávek vydaných
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Objednávky obecně
S objednávkami je možno dělat všechny operace jako s příjmovými a výdajovými
doklady, tj. opravy dokladů, storna dokladů, opisy dokladů na obrazovku a na tiskárnu,
zálohy a obnovy dat, objednávky mají v hlavním menu svoji vlastní volbu pro tisky sestav.

Zakázky
Do systému DeCe SKLAD byl od verze 5.00 doplněn nový typ dokladu – zakázka.
Pořizování zakázek slouží k evidenci a práci s přijatými zakázkami – v tom okamžiku, kdy
máme např. servisní středisko a potřebujeme evidovat přijaté zakázky od zákazníků.
V agendě zakázek jsou uchovávány informace o provedené práci a spotřebovaném
materiálu. Na základě těchto údajů lze tisknout různé přehledové sestavy a servisní listy.
Přehledy a sestavy jsou v samostatném menu rozděleny podobně, jako hlavní menu DeCe
SKLAD včetně číselníků a operací pro údržbu systému.
Zároveň je možno zakázky a stav jejich vyřízení zveřejňovat na internetu v MySQL
databázi, zákazníci si mohou velice jednoduchým způsobem zjišťovat, v jakém stádiu
realizace se jejich zakázka nachází. Toto propojení s Internetem je však nutno konzultovat
s výrobcem programu, protože je nutná výroba HTML a PHP stránek, zpřístupnění a
zprovoznění databázového (MySQL) serveru a jeho konfigurace.
Pořizování zakázek je rozděleno do dvou obrazovek pro pořizování údajů – hlavička
zakázky a položky zakázky.
Hlavička zakázky obsahuje nejdůležitější údaje o zákazníkovi, opravovaném přístroji,
popisu závady, provedené práci apod. Tyto údaje je zbytečné popisovat, protože z popisu na
obrazovce je jejich význam zřejmý.
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 Obrazovka s nápovědou pořizování hlavičky zakázek

K hlavičce zakázky se vztahuje jeden nový číselník – číselník zaměstnanců (v
podstatě opravářů). Do hlavičky zakázky se zadává, kdo zakázku, přijal, kdo provedl její
vyřízení, předání zákazníkovi a automaticky po vystavení výdejky na základě zakázky se do
zakázky zapisuje, kdo ji vyfakturoval a kterým dokladem.
 Obrazovka číselníku zaměstnanců

Obrazovka s položkami zakázky je shodná s obrazovkou pořizování objednávek
přijatých a proto je zbytečné na tomto místě uvádět její celkový popis. Funkce práce

XIII-114

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

s ceníkem (průběh, rezervace apod.) jsou též totožné s objednávkou přijatou
(odběratelskou). Jediným rozdílem je přidaná volba na přepínání se do hlavičky zakázky –
na řídícím znaku (volba „Zadej“) znak „H“. Též je možno je každé položce, která je do
položek zakázky přidávána zadat interní označení zaměstnance, který tuto operaci provedl –
lze evidovat celkový postup vyřizování zakázky včetně provádějících zaměstnanců (sloupec
OPR uprostřed obrazovky).

 Obrazovka s povolenými řídícími znaky pořizování zakázek

UPOZORNĚNÍ: CELÝ MODUL ZAKÁZEK NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ INSTALACE
SYSTÉMU DECE SKLAD A JE NUTNO JEJ DOKOUPIT JAKO
SAMOSTATNÝ UPGRADE.
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Dodatečné texty k dokladům
Ke každému výše uvedenému dokladu lze tisknou nějaký stálý dodatečný text. Tato
možnost slouží k automatickému tisku přednastaveného textu na každém typu dokladu bez
zásahu obsluhy. Může obsahovat pracovní dobu, upozornění na změnu telefonních čísel,
libovolná prohlášení atd.
K editaci tohoto textu slouží volba „T“ v jednotlivých programech pro pořizování
dokladů. Pokud tuto volbu zadáme, jsme dotázáni na typ dokladu (pokud je možno z jedné
obrazovky vystavit více typů dokladů – např. fakturu i dodací list), objeví se roztahovací
okénko, kam můžeme napsat text (maximálně 20 řádků po 76 znacích) a po potvrzení a
zapsání pomocí kombinace kláves <CTRL+END> je text zapsán do souboru a bude
automaticky tisknut na každém dokladu daného typu.
 Obrazovka s editací závěrečného textu – zde zjednodušený daňový doklad

Kontrola oprav dokladů
Do systému DeCe SKLAD byla od verze 5.00 doplněna kontrola oprav dokladů
z několika pracovišť. Pokud je libovolný doklad opravován, z jiného pracoviště v tom samém
okamžiku nelze provádět opravu nebo storno tohoto dokladu, při vytváření dokladu na
základě tohoto dokladu je uživatel upozorněn, že právě s dokladem někdo pracuje a jestli se
má pokračovat v operaci dále:
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Hlavní sestavy a přehledy

Většina tisků sestav a přehledů je řešena formou tak zvaných parametrických
(výběrových) tabulek, kde je možné pomocí modifikace různých políček na obrazovce vyrobit
prakticky libovolnou sestavu. Protože princip obsluhy těchto programů je totožný, podrobně
rozebereme příklad jedné z nich, konkrétně program „Výběrový opis pohybů“. U ostatních
budeme podrobně rozebírat pouze údaje, které platí pro tu kterou konkrétní sestavu.
Některé položky jsou aktivní pouze jsou-li splněny určité požadavky. Položka „Číslo
pracoviště“ je zobrazena pokud je pořízeno více pracovišť, „Číslo dealera“ je viditelná v
případě vedení dealerů a „Číslo podskladu“ zase pokud je aktivní vedení podskladů.

Aktivní klávesy výběrových programů
Nyní bude následovat podrobný popis všech možných voleb, které se ve výběrových
programech mohou vyskytovat. Tyto volby lze spustit z jakéhokoliv místa programu pro
tvorbu přehledových sestav, pokud daný program volbou disponuje .
<Ctrl>+<End> – start programu, současný stisk kláves <Ctrl> a <End> odstartuje program.
Pomocí nastavení volby v hlavních parametrech systému lze nastavit spouštění
programů i kombinací <Ctrl>+<Enter>.
<ESC> – ukončení programu.
<F10> – volba třídění. Lze zvolit, v jakém pořadí budou tříděny věty v sestavě.

XIV-118

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

{ Tisknout mezisoučty [A/N] } – je-li zvolena jedna volba, mimo „datumu pohybu“ je možné
tisknout mezisoučty za vybranou volbu.
{ Čísla pracoviště, čísla skupiny, ... } – možnost setřídění dle jednoho kritéria, pouze
setřídění dle datumu pohybu je povoleno kombinovat s ostatními kritérii.
Nastavení zapíšeme současným stiskem kláves <Ctrl> <End>.
<F4> – volba tisku položek. Lze zvolit, jaké položky se budou do sestavy tisknout

V pravé části obrazovky se nachází zkrácené údaje. Tyto údaje jsou převzaty z
hlavičky sestavy a zde jsou uvedeny pro lepší orientaci při nastavení. V dolní části je možné
nastavit délku názvu zboží (rozmezí 16 – 40) a délku všech číselných hodnot v sestavě
(rozmezí 12 -20).
Nastavení zapíšeme současným stiskem kláves <Ctrl+End>.
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Výběrový opis pohybů
 Obrazovka pro výběrový opis pohybů zboží

Po obrazovce se pohybujeme pomocí obvyklých navigačních kláves. Zvýšenou měrou
můžeme využívat i tabulátor. Můžeme zde rozlišovat dva druhy políček pro zadávání
parametrů, výběrových kritérií.
a) Políčka, která se vyplňují způsobem stejným jako v „pořizovácích“ jsou podobně barevně
odlišena. Slouží pro vstup nějakého textu nebo čísla. Význam je u každého zvlášť
vysvětlen. Lze použít prázdné políčko (sestava vytištěna s celým číselníkem k políčku
příslušející), s vyplněným číslem z nabídky (sestava za vybranou položku) nebo za
označené položky (sestava za označené položky).
b) Políčka označená „[x]“ nebo „[ ]“. Tyto parametry fungují na principu ANO/NE. Je-li
políčko vyplněno písmenem „x“, znamená to, že volba je aktivována, že si přejeme výběr
specifikovaný tímto parametrem. Volbu aktivujeme mezerou, stiskem písmena „x“ nebo
klávesou <Insert>. Aktivní nastavení je nejen označeno pomocí „x“, je též odlišeno
výraznější barvou.
Při opakovaném stisku aktivující klávesy volbu nastavujeme nebo rušíme. Některé volby
jsou sdruženy do určitých logických skupin. To znamená, že například při nastavení jedné z
nich je automaticky nastavená některá další, nebo třeba nelze zrušit všechny – je potřeba,
aby nejméně jedna byla nastavena.
{ Číslo pracoviště } – je-li nainstalována vícepracovišťová verze, sestava bude vytvořena za
dané pracoviště.
{ Měsíc } – účetní měsíc a rok, ze kterého budou vybrány pohyby. Údaj musí být vždy
vyplněn.
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{ Počet } – počet měsíců, pro které má být proveden výběr.
{ Den od, Den do } – tyto dva údaje vyplňujeme v případě, že chceme vytvořit výběr v
určitém rozsahu dnů. Například za týden nebo dekádu. Nejsou-li tato políčka vyplněna,
budou vybrány všechny pohyby za celý účetní měsíc.
{ [ ] Tisk na tiskárnu } – tato volba při spuštění programu obvykle není aktivní. Znamená to,
že sestavu si budeme prohlížet na obrazovce. Jinak bude tisk prováděn přímo na
tiskárnu.
{ [x] Zhuštěný tisk } – označení, zda při přímém tisku na tiskárnu bude používán zhuštěný
tisk (17 znaků na palec).
{ [x] Tisk po dnech } – sestava bude vytvořena jako denní přehled, tj. např. při zadání datumu
od 01.10.96 do 31.10.96 bude sestava automaticky tvořena od 01.10.96 do 01.10.96,
od 02.10.96 do 02.10.96, od 03.10.96 do 03.10.96 atd.
{ [x] Tisk pohybů } – podrobný opis všech jednotlivých pohybů zboží.
{ [x] Tisk měsíční rekapitulace } – přehledná tabulka se všemi možnými součty na konci
každého měsíce.
{ [ ] Celková rekapitulace } – přehledná tabulka se všemi možnými součty na konci sestavy
za všechny zadané měsíce.
{ [ ] Tisk mínusových pohybů } – provede se výběr pouze mínusových pohybů.

V této části tabulky můžeme podrobněji vyspecifikovat, které doklady mají být uvedeny
na výpise. Podle takto vyplněné tabulky budou vybrány všechny příjemky od dodavatelů za
hotové, a všechny prodeje placené fakturou, které jsou již uhrazené. Návratky od vlastních
středisek, převodky, příjemky placené fakturou, výdeje hotově ani neuhrazené vystavené
faktury vybrány nebudou.
{ Odběr./dodav. } – uvedeme-li zde interní číslo odběratele nebo dodavatele, bude proveden
výběr všech pohybů zboží, které bylo prodáno danému odběrateli, nebo nakoupeno od
daného dodavatele. Prázdné políčko opět znamená výběr pohybů od všech nebo
vybraných odběratelů nebo dodavatelů. Nabídku podle příslušného číselníku získáme
stiskem klávesy <Enter> na prázdném políčku. V této nabídce lze klávesou <Insert>
označit libovolné odb./dod., viz kapitola „Označování položek“.
{ Skupina zboží } – při vyplněné skupině zboží bude proveden výběr všech pohybů dané
skupiny. Na klávesu <Enter> je opět nabídka číselníku skupin. Zde však při výběru
nejsme omezeni pouze na nabídku. Lze použít tak zvanou hvězdičkovou konvenci pro
výběr většího počtu skupin.
Zadáme-li na tomto místě například „2∗“, bude proveden výběr všech skupin, jejichž
číslo je dvoumístné a začíná číslicí „2“.
Máme-li v číselníku označené některé věty a číslo skupiny zboží není vyplněno, bude
sestava vytvořena za označené skupiny zboží.
{ Číslo zboží } – jestliže si přejeme zjistit všechny pohyby od daného druhu zboží, vyplníme
zde jeho evidenční číslo. Na klávesu <Enter> je nabídnut seznam zboží.
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Podobně jako při výběru skupin lze na tomto místě použít hvězdičkovou konvenci.
Například chceme vybrat veškeré zboží, které začíná dvojčíslím 24. Uvedeme
„24∗∗∗∗“. Tento příklad platí při použité délce čísla zboží 6.
Máme-li v číselníku označené některé věty a číslo zboží není vyplněno, bude sestava
vytvořena za označené zboží.
{ Zboží zač. řetězcem } – textový řetězec nebo slovo zde uvedené znamená, že budou
vybrány ty druhy zboží, jejichž název začíná uvedeným textem.
Například uvedeme-li zde „OLEJ“, budou vybrány tyto druhy zboží:
OLEJ v.v. 1/8 kg
Olej CERESOL 500 ml
OLEJ VEGETOL 750 ml olejová barva
{ Zboží obsah. řetězec } – podobně jako v předešlém případě budou vybrány druhy zboží
podle zadaného textu s tím rozdílem, že je vybíráno zboží, jehož název obsahuje
zadaný text. Podle příkladu „Olej“ budou vybrány tyto druhy zboží:
OLEJ v.v. 1/8 kg
Stolní olej
Olej CERESOL 500 ml
OLEJ VEGETOL 750 ml
olejová barva
barva olejová
Textová (řetězcová) kritéria pro výběr lze kombinovat. Potom však název zboží musí
začínat řetězcem uvedeným v prvním políčku a současně obsahovat řetězec uvedený ve
druhém políčku. Je také potřeba dávat pozor na mezery. Mezera je chápána jako kterýkoli
jiný znak pro výběr. Malá a velká písmena nehrají, jak je zřejmé z uvedeného příkladu, při
tomto výběru roli.
{ Číslo dealera } – jestliže si přejeme zjistit všechny pohyby vystavené od daného dealera,
vyplníme zde jeho evidenční číslo. Na klávesu <Enter> je nabídnuta nabídka dealerů.
V této nabídce opět můžeme pomocí klávesy <Insert> označit více položek. Daná
volba je aktivní pouze pokud vedeme číselník dealerů.
{ Číslo podskladu } – pokud je zde zadáno číslo podskladu, nebo je označeno více
podskladů v nabídce podskladů jsou do sestavy zahrnuty jen pohyby vystavené pouze
ve zvoleném/ých podskladu/ech. Daná volba je aktivní pouze při vedení podskladů.
{ Číslo pokladny } – pokud je zde zadáno číslo pokladny, nebo je označeno více pokladen v
nabídce pokladen jsou do sestavy zahrnuty jen pohyby vystavené pouze ve
zvolené/ých pokladně/ách. Daná volba je aktivní pouze při vedení pokladen.
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Výběrový opis dokladů
 Obrazovka pro výběrový opis vystavených dokladů

Tento program slouží k opisu všech dokladů vystavených v daném měsíci. U každého
dokladu jsou uvedeny všechny údaje nutné pro účetnictví: základy daní, daně, celkové
částky. Na konci sestavy můžeme volitelně tisknout rekapitulaci dokladů, kde všechny
důležité údaje jsou sčítány za jednotlivé typy dokladů a jsou provedeny i celkové součty.
Ovládání a nastavení sestavy je stejné jako u opisu pohybů.
Volby “Bez zboží“ / “Se zbožím“ umožňují výběr dokladů, na kterých je zboží nebo
jenom finanční hotovost.
Tato sestava slouží jako podklad pro účetnictví. Krátce se proto zmíníme o způsobu
výpočtu DPH. Metoda výpočtu daně na běžných daňových dokladech a zjednodušených
daňových dokladech je daná příslušným zákonem. Daně pro tyto doklady jsou vypočítávány
pro každý doklad zvlášť a jsou sčítávány do celkové a měsíční rekapitulace. Odlišným
způsobem je daň počítána z účtenek. Daň z účtenek je vypočítávána jako odvod z denní
tržby. To znamená, že když tiskneme sestavu za měsíc, účtenky jsou nejprve sečteny za
každý jednotlivý den, z tohoto dne je vypočítána daň (pomocí koeficientů dle zákona) a
teprve pak je sčítávána do rekapitulací.
Klávesa <F10> má od opisu pohybů odlišnou funkci. Po stisku klávesy <F10> se zobrazí
seznam vybraných dokladů dle požadovaných kritériích. Daný seznam obsahuje veškeré
informace o každém dokladu. I v tomto seznamu lze používat tzv. horké klávesy.
<Shift> <F1> – nápověda k používání horkých kláves.
<F2> – u každého dokladu je uvedeno číslo odběratele/dodavatele. Na místo čísla lze
dosadit název a naopak použitím klávesy <F2>.
<F9> – tisk označených dokladů.
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Souhrnné pohyby
 Obrazovka pro tisk souhrnných pohybů

Tento program slouží k sumarizovanému přehledu pohybů podle jednotlivých druhů
zboží. Na rozdíl od přehledů pohybů je množství zboží součtováno podle evidenčních čísel.
Kromě obvyklých voleb pro výběry zboží je zde přidán rozsah podle čísel dokladů, takže tato
sestava může sloužit jako souhrnná výdejka či příjemka za dané období nebo jiný způsob
výběru. Další volba umožňuje rozlišovat výdeje do vlastních středisek od skutečného prodeje
nebo součtovat všechny výdeje bez ohledu na cílového odběratele.
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Tisk ceníku se všemi údaji
 Obrazovka pro tisk ceníku se všemi údaji

Program sdružuje více funkcí najednou. Umožňuje prosté opisy ceníku i nejrůznější
výběry podle dále popsaných kritérií. Umožňuje zvolit, které údaje obsažené ve skladové
kartě mají být vytištěny.
{ Min. množství } – vybere do sestavy pouze zboží, které má okamžité množství na stavu
menší než uvedené minimální množství v číselníku zboží.
{ Max. množství } – vybere do sestavy pouze zboží, které má okamžité množství na stavu
větší než uvedené maximální množství v číselníku zboží.
{ Odepisované } – vybere do sestavy zboží, které se při výdeji odepisuje ze stavu z ceníku
zboží.
{ Neodepisované } – vybere do sestavy zboží, které se při výdeji neodepisuje ze stavu
z ceníku zboží.
{ Třídění dle názvu, třídění dle čísla, třídění dle skupin, třídění dle podskl. } – zboží v sestavě
bude vždy setříděno podle zadaných kritérií.
{ Nulový stav } – vybere zboží, které má nulové okamžité množství.
{ Nenulový stav } – vybere zboží, které nemá nulové okamžité množství.
{ Mínusový stav } – vybere zboží, které má záporné okamžité množství (pod nulou).
{ Tisk obalů } – v sestavě bude pouze zboží vedené jako obal.
{ Tisk zboží } – v sestavě bude pouze zboží, které není vedené jako obal.
{ Tisk na 2 řádky } – jestliže je pro tisk ve spodní části obrazovky vybráno příliš mnoho
položek, máme možnost zvolit tvar tisku po dvou řádcích na jeden druh zboží. Potom
se vejde tisk jednotlivých řádků i na úzký papír.
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{ Str. po skupině, Str. po podskl. } – nastavíme-li tuto volbu program při změně
skupiny/podskladu provede přechod na novou stránku. Zrušíme-li nastavení této volby,
skupiny/podsklady zboží budou tištěny přímo za sebou, odražené vždy jednoduchou
hlavičkou.
{ Dat. posl. příjmu, Dat. posl. výdeje } – ke každé skladové kartě je při příjmu nebo výdeji
poznamenáno datum pohybu. Tyto volby jsou určeny k výběru zboží, které od
dnešního dne určitý počet dní nazpět nemělo žádný příjem nebo výdej. Vždy po
označení této volby se objeví okno s dotazem na počet dní. Lze nastavit výběr podle
příjmu nebo podle výdeje nebo obojího.
{ Cenová kategorie } – přirážka (rabat) a prodejní cena jsou tisknuty ve zvolené cenové
kategorii 1-5.
Význam následujících voleb je stejný jako v ostatních sestavách.
Spodní třetina obrazovky je určena k výběru údajů, které mají být v sestavě tištěny u
každého zboží.
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Tisk ceníku pro nabídku zboží
 Obrazovka tisku ceníku pro nabídku zboží

Tento program je určen k tisku ceníku pro nabídku zboží. Zadáním odběratele
v položce „Nabídka pro dod.“ lze výslednou nabídku ceníku specifikovat pro daného
odběratele. Ostatní údaje jsou obsaženy v programu „Tisk ceníku se všemi údaji“ a proto je
zbytečné je znovu popisovat.
V tiskové sestavě jsou zobrazeny tyto údaje:
•

evidenční číslo zboží

•

název zboží

•

měrná jednotka

•

počet měrných jednotek v balení

•

prodejní cena bez daně

•

sazba daně

•

prodejní cena s daní
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Tisk ceníku se všemi cenovými kategoriemi
 Obrazovka pro tisk ceníku se všemi cenovými kategoriemi

Tento program je určen k tisku ceníku pro nabídku zboží s cenami ve všech cenových
kategoriích. Ovládání bylo již popsáno v předcházejících sestavách (např. „tisk ceníku se
všemi údaji“). Také zde je možnost zadání čísla odběratele k specifikaci nabídky pro
zadaného odběratele (stejně jako u programu určeného k tisku ceníku pro nabídku zboží).
V tiskové sestavě jsou zobrazeny tyto údaje:
•

evidenční číslo zboží

•

název zboží

•

měrná jednotka

•

počet měrných jednotek v balení

•

sazba daně

ceny dle předcházející sestavy ve všech cenových kategoriích
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Tisk odběratelů a dodavatelů
 Obrazovka nastavení tisku sestavy odběratelů a dodavatelů

Tento program slouží k tisku odběratelů a dodavatelů podle zadaných kritérií. Tisk je
proveden na maximálně 9 řádků, pro každý řádek je možno nastavit libovolnou položku
k tisku. Ovládání sestavy je shodné s ovládáním ostatních sestav.
{ Na řádku _ se budou tisknout položky v tomto pořadí } – jak již bylo řečeno, sestava může
obsahovat až devět řádků informací o každém odběrateli či dodavateli. U každého
řádku je možné určit jaké položky a v jakém pořadí se budou tisknout. Číslo řádku,
které je zadáno v horní části obrazovky, informuje tedy obsluhu jaký řádek z devíti
možných právě nastavuje. Délka jednotlivých tisknutých řádků je zobrazena v dolní
pravé části obrazovky. Pořadí položek v řádcích je závislé na posloupnosti potvrzování
položek.
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Tisk cenovek na zboží
 Obrazovka tisku cenovek na zboží

Program tiskne cenovky na zboží včetně čárového (EAN) kódu v několika variantách.
Tisk je určen pouze pro laserové tiskárny z důvodu kvalitního tisku čárového kódu.

Přehled ziskovosti zboží
 Obrazovka tisku ziskovosti zboží
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Tento program zjišťuje ziskovost jednotlivých druhů zboží za zvolené období. Zisk je
počítán jako rozdíl mezi okamžitou skladovou cenou (platnou v době prodeje) a prodejní
cenou. V případě prodeje pod stav (výdej při nulovém stavu) je jako zisk počítána celá
prodejní cena zboží.
{ Počáteč. měsíc } – číslo měsíce, od kterého má být proveden výpočet.
{ Počet měsíců } – počet měsíců, pro které má být proveden výpočet.
{ Den od, do } – podobně jako v opisech pohybů nebo dokladů.
{ Zboží odepisované, Zboží neodepisované } – zde nastavujeme výběr zboží všeho nebo
pouze odepisovatelného či neodepisovatelného (viz popis pojmů)
Kritéria tisku
{ Třídění dle názvu, Třídění dle čísla, Třídění dle skupiny, Třídění dle podskladu } – ve
výsledné sestavě budou zboží setříděny dle udaných kritériích.
{ Vlastní střediska } – do přehledu budou zahrnuty i převodky – výdeje na vlastní střediska.
{ Výběr dle názvu zboží } – tato volba má význam při zvoleném třídění dle názvu zboží, jinak
je nepřístupná. Normálně probíhá součtování a vyhodnocování vždy za evidenční číslo
zboží. Při zatržení této volby probíhá součtování výhradně podle názvu zboží. Není-li
tato volba zvolena, je zboží součtováno i v rámci stejného názvu dle každého
evidenčního čísla.
{ Mezisoučty za skupinu, Mezisoučty za podsklad } – při zaškrtnuté volbě budou v sestavě za
každou skupinu nebo podsklad zobrazeny mezisoučty.
V tiskové sestavě jsou zobrazeny tyto údaje:
•

číslo skupiny

•

evidenční číslo zboží

•

název zboží

•

měrná jednotka

•

prodané množství v měrných jednotkách

•

prodejní hodnota celkem

Následující položky lze tisknout volitelně:
•

skladová hodnota celkem

•

zisk za druh zboží celkem v Kč

•

prodejní přirážka

•

průměrné procento zisku (procento shora)

•

průměrná skladová cena

•

průměrná prodejní cena

•

skupina zboží
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měrná jednotka

Vyhodnocení odběratelů
 Obrazovka pro tisk vyhodnocení odběratelů

Tento program je určen k vyhodnocení odběratelů nebo dodavatelů podle množství
nákupu z velkoskladu. Pro každého odběratele nebo dodavatele je součtován celkový jeho
odběr v korunách a na sestavě je tisknuto pořadí odběratelů nebo dodavatelů podle
finančního objemu sestupně. Volbu, zda se sestava týká odběratelů nebo dodavatelů,
provádíme volbou typů dokladů. Do sestavy lze zvolit i podrobnější tisk zboží u každého
subjektu volbou „Tisk pohybů“. Je-li potlačen „Tisk pohybů“, nejsou zpřístupněny volby, které
umožňují výběry podle druhu nebo skupiny zboží.
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Přehled DPH
 Obrazovka pro přehled DPH

Tento program je určen k zobrazení DPH za jednotlivé doklady na vstupu i na výstupu
a k zobrazení salda DPH.
DŮLEŽITÉ: Částky v sestavě jsou pouze orientační a v žádném případě nemůžou
sloužit jako podklad pro odvod DPH !!!

Upomínky odběratelům
Program slouží k vytvoření formuláře pro zaslání odběrateli jako upomínka
nezaplacených faktur. Po zadání čísla odběratele je provedena kontrola všech faktur, které
nebyly uhrazeny nebo byly uhrazeny jen částečně, uživatel má možnost vybrat faktury, které
chce, aby byly na formuláři vypsány a po zvolení tisku na obrazovku nebo na tiskárnu je
vytvořen doporučený dopis odběrateli – upomínka, žádost o uhrazení výše uvedených faktur.
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Ostatní přehledy a výkonné programy

Pořízení plateb faktur

Pořízení plateb přijatých faktur
Program slouží k definování plateb faktur. Při spuštění je nutno zadat měsíc, za který
se budou zpracovávat faktury, poté jsou nabídnuty všechny přijaté faktury. Stisknutím
klávesy <Enter> se přejde do režimu editace. Je nutno zadat zaplacenou částku (možno
zadat i část) a datum platby. Klávesou <Enter> se doplní celá částka za doklad. Editace se
ukončí klávesou <Esc>. Všechny pořízené platby se projeví v sestavě “Přehled vystavených
faktur“. Klávesa <F8> přepíná mezi zobrazením částky s DPH a částky bez DPH. Spodní
řádek v dolní části obrazovky zobrazuje tzv. „DLUH“, pokud označíme některé faktury
pomocí klávesy <Insert> je zde uveden případný nedoplatek těchto označených faktur.
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Pořízení plateb vydaných faktur
Tento program se chová naprosto stejně jako program pro pořizování plateb faktur
přijatých, s tím rozdílem, že zde jsou zpracovány faktury vystavené.

Převod plateb vydaných faktur z účetnictví
V případě, že máte systém DeCe SKLAD spjatý se systémem DeCe ÚČTO pomocí
správného nastavení konfigurace přenosu v podmenu „Převod do účetnictví“ je možné
veškeré účetní doklady převést do účetnictví. V průběhu času účetní zpracovávají uhrazené
platby, aby skladník nemusel dané akce provádět také, stačí pomocí tohoto převodu převést
již uhrazené platby do systému DeCe SKLAD. POZOR!!! – čísla faktur ve skladu musí být
shodná s čísly v účetnictví.
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Stav hotovosti
Program slouží k výpisu denního stavu pokladny. Jedná se v podstatě o rozdíl součtu
příjemek a výdejek placených hotově za zadaný den. Stejný údaj lze nalézt v sestavě
„výběrový opis dokladů“, pokud v parametrech nastavíme výběr za jediný den.

Pokladna – stav hotovosti
Program slouží k výpisu denního stavu hotovosti dle jednotlivých pokladen. Jedná se v
podstatě o rozdíl součtu příjemek a výdejek placených hotově za zadaný den. Stejný údaj lze
nalézt v sestavě „výběrový opis dokladů“, pokud v parametrech nastavíme výběr za jediný
den a pokladnu.
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Odvod hotovosti
Program slouží k zadávání odvodu hotovosti dle zadané pokladny. Tento odvod se
bude automaticky odečítat ze stavu hotovosti za den. Ovládání je stejné jako u každého
„pořizováku“.

Počáteční stav měsíce
Program slouží k definováni počátečního zůstatku hotovosti na jednotlivých
pokladnách (minimální zůstatek). Tento stav bude automaticky přičítán ke stavu hotovosti za
den. Ovládání je stejné jako u každého „pořizováku“.
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Měsíční rekapitulace DPH na prodeji
Sestava celkové rekapitulace základů DPH, DPH a zaokrouhlení výdejových dokladů
za vybraný měsíc.

Analýza zboží na objednávkách
Program sloužící k rekapitulaci zboží obsažených na objednávkách vydaných,
přijatých a zakázkách – průběh, rezervace, celková množství, prodejní a nákupní ceny atd.…
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Přehled poskytnutých slev a přirážek na dokladech
Program zobrazuje přehled jednotlivých celkový slev/přirážek na výdejových
dokladech za vybrané období.

Pořizování faktur k příjemkám
Tento program slouží ke zpětnému vyplnění dodavatelských čísel faktur (může se
stát, že se zbožím je dodán pouze dodací list bez faktury a faktura je doručena později).
Velice usnadňuje doplnění těchto faktur (tuto operaci lze též uskutečnit v opravě příjemky,
ale u každé příjemky samostatně).
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Speciální tisk dokladů
Od verze 5.00 byly doplněny některé speciální tisky dokladů – lze provádět
opakovaný tisk stornovaných dokladů, archivovaných objednávek a zakázek a export
dokladů ve formátu HTML pro posílání pomocí E-mailu. Zakázky lze též exportovat do
formátu dávky pro MySQL server – databáze zakázek na internetu.
Exportované doklady jsou ukládány pod názvem souboru, který je uživatelem zadán,
přednastavený adresář je adresář SESTAVY v adresáři, kde je nainstalován systém DeCe
SKLAD.
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Vystavení faktury
Termínem „Vystavení faktury“ v tomto případě rozumíme vytvoření faktury z již
vystavené výdejky (daňový doklad o platbě v hotovosti) nebo opis již existující faktury. V
obou případech zadáváme jako vstupní údaj číslo výdejky. V prvním případě je vlastně
daňový doklad změněn na fakturu [a dodací list – částka z dokladu je vyjmuta z přehledu
“Stav pokladny“. Opakovaný opis takovéto výdejky bude již opisem dodacího listu.

Opakovaný tisk dokladů
Program je určen k opakovanému tisku již vystavené příjemky, návratky převodky,
dodacího listu, výdejky (daňový doklad o platbě v hotovosti), účtenky, zjednodušeného
daňového dokladu, objednávky přijaté či vydané. Klávesou <Insert> lze v nabídce dokladů
označit více dokladů pro tisk. Klávesa <F5> přepíná mezi zobrazením dokladů na obrazovce
nebo tiskem na tiskárně. Zvolenou volbu je vidět nahoře vpravo nad nabídkou dokladů.
Horké klávesy:
<F2> – přepíná mezi zobrazením čísla a názvu odběratele/dodavatele.
<F5> – přepíná mezi tiskem na tiskárnu a zobrazením na obrazovce.
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Průběžné zapracování a kontrola

Zapracování změn
V případě výdejů do mínusu, častého používání oprav dokladů nebo storen starších
dokladů vznikají cenové rozdíly. Například když vydáme do mínusu nějaké zboží za
plánovanou skladovou cenu a následný příjem byl proveden za cenu odlišnou, vzniká cenový
rozdíl, který stávajícími předpisy o účtování není řešen. Jestliže nedopustíme, aby mínusové
stavy zboží přecházely z měsíce do měsíce, je možné pomocí zapracování změn eliminovat
vznik cenových rozdílů. Pro spuštění programu je nutné mít předchozí měsíc korektně
zapracován, viz kapitola „Uzavírání měsíce“.

XV-142

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

Kontrola zůstatků v ceníku
V okamžiku měsíční uzávěrky by neměly být přítomny žádné mínusové stavy v
uzávěrkovém souboru daného měsíce. Pro zjišťování této skutečnosti je určena volba v
menu „Kontrola zůstatků v ceníku“ pod denními akcemi.
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Výběrový opis stornovaných pohybů, dokladů, souhrnné pohyby
Tyto volby umožňují prohlížet stornované pohyby a doklady, nebo do sestavy
kumulovat souhrnné pohyby stejným způsobem, jako je tomu u již dříve podrobně
popsaných výběrových opisech určených pro aktuální (nestornované) data. Tyto programy
vyžadují zadání hesla.

Sestavy objednávek
Programy pro tvorbu sestav objednávek jsou shodné s programy pro opis ostatních
pohybů či dokladů. V této skupině opisů (sestavy objednávek) se nacházejí výběrový opisy
pohybů, dokladů a souhrnné pohyby. Dané programy jsou zde uvedeny třikrát, pro aktivní,
stornované a archivované objednávky. Po spuštění jednoho z uvedených programů, je
zřejmý jeden rozdíl od ostatních programů pro tvorbu sestav. V prostřední části se místo
voleb dokladů nachází pouze dvě volby pro výběr objednávek vydaných a přijatých. Je
možné do sestavy zahrnout pouze uspokojené či neuspokojené objednávky, které lze ještě
zúžit volbou typu objednávky – vydané nebo přijaté. V programech pro opis archivovaných
objednávek je volba „Neuspokojené“ potlačena, protože lze archivovat pouze uspokojené
objednávky.

Sumarizovaný přehled vystavených faktur
Tento přehled poskytuje až čtyři různé sestavy faktur, pomocí kterých lze zjistit datum
vystavení, prodejní hodnoty bez DPH, hodnoty sazeb DPH, ceny celkem s DPH, jaká částka
byla již uhrazena popřípadě kolik ještě schází doplatit i jaký čas již uplynul od data splatnosti.
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Zadávání údajů v přehledu vystavených faktur je shodné s předchozími sestavami,
proto není nutné toto opakovat. Po zadání příslušných kritérií je možno zvolit jednu ze čtyř
sestav:
1,sestava – přehled všech vydaných nebo přijatých faktur. V sestavě jsou následující údaje:
typ faktury (faktura/dobropis), číslo faktury, odběratel/dodavatel, datum vystavení,
prodejní hodnota bez DPH, DPH, celkem s DPH, popřípadě i číslo podskladu a
pracoviště, kde byla faktura vystavena.
2. sestava – přehledy vystavených faktur za jednotlivé odběratele/dodavatele. V sestavě jsou
následující údaje: č. faktury, datum splatnosti, fakturovaná částka, uhrazená částka,
částka po splatnosti a celkový dluh.
3. sestava – saldo vystavených faktur za odběratele/dodavatele. V sestavě jsou následující
údaje: Odběratel/dodavatel, celkem fakturováno, celkem uhrazeno, dluh po splatnosti,
celkový dluh.
4. sestava – opis plateb faktur přijatých nebo vydaných. V sestavě jsou následující údaje: č.
faktury, název odběratel/dodavatel, datum vystavení, datum splatnosti, fakturováno,
uhrazeno, dluh po splatnosti, celkový dluh.

Cenové rozdíly za měsíc
Jestliže využíváme ve skladu možnost mínusových výdejů, je nutné pro měsíční
uzávěrku vytisknout cenové rozdíly. Tyto cenové rozdíly mohou vznikat když skutečná cena
za příjem zboží je odlišná od ceny, za kterou bylo zboží ze skladu vydáno do mínusu. Jako
parametr programu se zadává účetní měsíc a rok.
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Přehled výdejů dle zakázky
Při výdeji zboží je možné vyplňovat políčko s číslem zakázky. Podle tohoto čísla je pak
možné vybrat všechny výdeje na danou zakázku.
 Obrazovka pro přehled výdejů dle zakázky

Jednotlivé pohyby je možné vytisknout podrobně „Pohyby jednotlivé“ nebo je vysčítat
podle evidenčních čísel zboží „Pohyby sečtené“. Dále je možné dle volby sestavu seřadit
podle sazby DPH.
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Přehled bezobrátkového zboží
Program vypisuje seznam zboží, u kterého není v rozsahu zadaného počtu dní nalezen
žádný pohyb (příjem nebo výdej) v zadaném období, jinými slovy jde o výpis bezobrátkového
zboží (ležáky).

{ Den od } – počáteční datum pro rozsah období. Při startu programu je automaticky dosazen
datum 1.1. aktuálního účetního roku.
{ Den do } – konečné datum pro rozsah období. Při startu programu je automaticky dosazeno
dnešní datum.
{ +/- Dní } – rozsah můžeme zadávati pomocí počtu dní. U volby „Den od“ se počet dní přičte
a modifikuje „Den do“. U volby „Den do“ se počet dní odečte a modifikuje „Den od“.
{ Hranice obrátky } – tato volba umožňuje zahrnout do sestavy i takové zboží, jehož obrat v
Kč v daném období nedosáhl zadané částky.

Vyhledání dokladu
Program slouží k prohledání všech dat ve všech účetních měsících aby nalezl zadané
číslo dokladu. Jako vstupní údaj zadáváme číslo dokladu. Není-li dáno úplné je zleva
doplněno nulami. Jestliže číslo obsahuje lomítko „/“ jsou data prohledávána na výdejky,
příjemky, a ostatní podobné doklady, Jinak (bez lomítka) je dané číslo považováno za číslo
faktury. Program informaci o nalezených dokladech zobrazí na obrazovce.
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Inventury

Tisk okamžité inventurní sestavy
 Obrazovka tisku inventury zboží

Inventurní sestava je tisknuta dle okamžitého stavu v ceníku. K možnostem voleb
podobných jako v předchozích programech přistupuje zde ještě možnost zvolit třídění podle
čísla nebo názvu, čísla skupiny zboží a čísla podskladu. Je též možné stránkovat po skupině
zboží nebo podskladu.
{ Invent. k datumu } – tento zadaný datum se v sestavě objeví v hlavičce jako informativní
údaj, rozhodně nespecifikuje skutečný stav ve skladu v daném termínu.
V tiskové sestavě jsou zobrazeny tyto údaje:
•

evidenční číslo zboží

•

název zboží

•

skladová nebo prodejní cena dle volby

•

měrná jednotka

•

okamžité množství ve stavu

•

zůstatková skladová hodnota (viz okamžitá hodnota u pořizování ceníku)

•

skutečná skladová hodnota = cena ∗ množství

•

rabat, prodejní přirážka (volitelně)
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•

prodejní hodnota = prodejní cena * množství (volitelně)

•

indikace obalu

Tisk inventurní sestavy dle uzávěrek
Na rozdíl od předchozího programu pro tisk okamžitého stavu ve skladu, tiskne tento
program inventurní stav na základě poslední provedené uzávěrky zadaného měsíce. Pokud
tedy například provedeme měsíční uzávěrku k poslednímu dni v listopadu (t.j. ke 30.11), pak
lze v následujících dnech vytisknout stav ve skladu, který byl v listopadové uzávěrce.

Zpracování rozdílů inventury
Tímto programem lze vytisknout pro skladníka podklady pro inventuru, naplnit
hromadně inventární stav u jednotlivých skladových složek (zboží), vytisknout případné
rozdíly v množství i zapracovat tyto rozdíly ve formě převodky. Pro svoji důležitost je
program chráněn heslem.

XV-149

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

 Obrazovka zpracování rozdílů inventury

{ Zadejte typ třídění } – veškeré výstupy budou setříděny dle zadaných kritérií (dle názvu,
čísla či skupiny zboží nebo čísla podskladu).
{ Zobrazit v sestavě } – zde obsluha určí jaký údaj chce zobrazit na výstupu. U položky
„aktuální stav“ v případě tvorby podkladu pro inventuru je z důvodu bezpečnosti
požadováno heslo, jinak tvorba podkladů není chráněna heslem, na rozdíl od ostatních
akcí.

Nyní bude následovat doporučený postup při inventuře s daným programem.
1. Vytisknout pro skladníka listinu zboží na skladě, na které postupně dopisuje napočítané
množství jednotlivého zboží při provádění inventury (klávesa <F4>).
2. Po spočítání inventárního stavu na skladě zavede obsluha počítače skladníkovy údaje do
počítače (klávesa <F8>). Objeví se na obrazovce seznam zboží, stisk kláves <Shift> +
<Insert> aktivuje režim editace, který lze ukončit klávesou <Esc>. Pokud je tedy režim
editace aktivní může obsluha počítače u jednotlivých zboží zadávat inventární stav.
3. Kontrola případných rozdílů mezi skutečným stavem na skladě a stavem, který vykazuje
počítač (klávesy <Ctrl> + <End>).
4. Pokud jsou rozdíly, pak vystavením dorovnávajícího dokladu dané rozdíly srovnat
(klávesa <F2>). Po stisku klávesy <F2> se zobrazí daná tabulka, která se musí pečlivě
nastavit.
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{ Číslo vlastního odběratele } – pokud tento údaj opustíme prázdný, je automaticky
vyvolána nabídka všech odběratelů/dodavatelů. Do této položky je nutné zadat
číslo vlastního odběratele (základní pojmy v kapitole „Dodavatelé/odběratelé, horní
hranice čísla vlastního odběratele“) z důvodů vytvoření převodky.
{ Rabat } – zde obsluha určí jaká bude přirážka (rabat) u zboží, které má inventární
rozdíly, na vystaveném dokladu (převodce).
5. Po ukončení inventury je možné pořízené inventární stavy vynulovat (klávesa <F10>) a
tím připravit ceník na další budoucí inventuru.

Zrušení rezervace zboží, uspokojení objednávky
Zrušení rezervace zboží z objednávky přijaté se provede:
•

stornem objednávky přijaté.

•

uspokojením objednávky.

•

automatickým vystavením výdejky dle objednávky, stejná volba jako výdejka z příjemky.

Při zrušení rezervace se odečte z celkového rezervovaného množství zboží množství
uspokojené na objednávce, popř. množství vydávané na výdejce či příjemce do výše
celkového množství objednaného zboží.
Uspokojení objednávky se provede:
•

ručně – objednávka je uspokojena, pokud je u všech položek na objednávce vyplněno
dodané množství, které je rovno nebo větší objednanému množství, a je vyplněno datum
vyřízení objednávky.
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automaticky – vystavením výdejky (objednávka přijatá – volba výd.z.dokl. v hlavičce
výdejky) či příjemky (objednávka vydaná – volba „B“ ve volbách) dle objednávky, dodané
množství a datum uspokojení objednávky se vyplňují automaticky.

Archivace uspokojených objednávek
Po spuštění programu je vznesen dotaz, do jakého datumu včetně se mají objednávky
archivovat. K tomuto datumu včetně budou všechny uspokojené (!) objednávky přesunuty
do speciálního souboru. Pohyby a doklady těchto objednávek jsou dostupné v sestavách
archivovaných objednávek.

Operace s ceníkem

Vynulování ceníku
Nulování ceníku znamená jednorázové vynulování všech stavů a údajů, kde se
shromažďují zaokrouhlovací rozdíly. Ostatní údaje včetně skladové i prodejních cen
zůstávají zachovány. Jestliže přistoupíme k tomuto kroku, což by mělo být ve zcela
výjimečných případech, měli bychom zároveň zrušit všechny pohyby zboží za všechny
měsíce. Spuštění programu je chráněno heslem.
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Přecenění ceníku
Po spuštění této volby se zobrazí dotaz, zda-li chceme přecenit celý ceník („C“), nebo
jen vybranou/é skupinu/y zboží („S“), popřípadě chceme pouze přecenit jen některé zboží,
které klávesou <Insert> označíme v následujícím seznamu zboží. Poté následuje dotaz na
typ přecenění. „N“ znamená, že chceme u zvolených cenových kategorií nastavit prodejní
přirážku na pevně zadané procento, volba „P“ znamená, že chceme, aby se ke stávající
prodejní přirážce připočítala (nebo při zadaném záporném čísle odpočítala) zadaná hodnota,
“Z“ znamená, že ceny v kategoriích 2-5 budou nastaveny o dané procento ke kategorii 1
(např. 2.kat. bude o 5% větší než 1. kat., 3. kat. bude o 10% větší než 1. kat. atd.). Po zadání
těchto dvou vstupních údajů program provede analýzu ceníku a na obrazovce se zobrazí
tato tabulka:

Průměrná přirážka je spočítána ze všech druhů zboží, současný zisk je vypočítán jako
rozdíl prodejní a skladové ceny v jednotlivých kategoriích vynásobený množstvím. Ve sloupci
označeném „Procento ceny“ můžeme nastavit změnu prodejní přirážky v libovolné kategorii.
Jestliže máme vyplněné některé políčko pro změnu procenta, můžeme stiskem kláves
<Ctrl> a <Home> provést analýzu změn, což znamená, že bude vypočítán zisk, jak bude
vypadat s novou prodejní přirážkou a rozdíl mezi současným a novým ziskem. Tento výpočet
je opět proveden s ohledem na okamžité množství zboží ve stavu. Skutečné provedení změn
se odstartuje klávesami <Ctrl> a <End>. Pro kontrolu jsou pak ještě v malé tabulce
zobrazeny cenové kategorie, u kterých se má provést změna ceny a program se ještě jednou
ptá, zda má tyto změny skutečně provést. Z uvedeného plyne, že tento program můžeme
používat pro výpočty ve smyslu: co se stane, když. Například jak se nám promítne do zisku
zvýšení cen o procento, a tuto změnu nemusíme provést.
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Rušení vět ceníku
Program nabídne všechno zboží bez stavu na skladu, lze zboží označit klávesou
<Insert> a jednorázově vymazat z ceníku. Je možno zobrazit i neodepisovatelné zboží, nebo
jeho zobrazení potlačit.

Pořizování čárových kódů
Jedná se o efektivní program pro rychlé pořízení čárových kódů do existujícího ceníku
zboží. Po spuštění tohoto programu se zobrazí nabídka všeho doposud napořízeného zboží.
Samotné vkládání čárových kódů je snadné, v seznamu najdeme požadované zboží a
pomocí snímače čárového kódu sejmeme kód z obalu zboží. Program automaticky chrání
systém proti náhodné duplicitě kódů, na kterou okamžitě upozorní obsluhu počítače (výjimky
tvoří zboží v různých podskladech, klávesa <F5> v tomto případě dané zboží v různých
podskladech a stejným číslem kódu zobrazí). Klávesa <F8> vymaže pořízený čárový kód.
Podrobně je práce se snímačem čárového kódu popsána v kapitole „Snímač čárového
kódu“.
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Změna zaokrouhlení v ceníku
Jak je již uvedeno v popisu číselníku zboží, lze u každého zboží nastavit zvlášť
zaokrouhlení prodejních cen bez DPH i s DPH. Pomocí tohoto programu lze hromadně
nastavit toto zaokrouhlení. Zadání prvotních dvou dotazů je shodné s programem pro
přecenění ceníku a proto je nebudeme zde podrobně popisovat. Po vyplnění těchto údajů se
zobrazí následující tabulka:

{ Zaokrouhlení } – zde obsluha počítače zadá označení zaokrouhlení, které chce v ceníku
modifikovat. Klávesa <F8> vyvolá nabídku možných zaokrouhlení.
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{ Změnit na } – tuto položku vyplníme požadovaným označením zaokrouhlení, které chceme
dosadit za stávající hodnotu zadanou v položce „zaokrouhlení“. Klávesa <F8> vyvolá
nabídku možných zaokrouhlení.
Průběh zapracování změn jsi nyní vysvětlíme na příkladu. Po úvodním zadání, kdy
jsme vybrali ke změně zaokrouhlení celý ceník (stisk klávesy „C“), dosadíme do položek
„zaokrouhlení“ číslo „1“, které představuje zaokrouhlení na desetníky. položky „změnit na“
naplníme číslem „2“ – zaokrouhlení na halíře. Po spuštění programu, stiskem kláves <Ctrl>
+ <End>, je u všech zboží, které má zaokrouhlení cen bez DPH a s DPH nastaveno na
desetníky změněno zaokrouhlení na haléře.

Storno dokladu
Tento program umožňuje stornovat libovolný doklad vystavený ve skladu. Z nabídky si
vybereme doklad nebo doklady, které chceme stornovat. Dále se zobrazí dotaz, zda tento
doklad (pro kontrolu je uvedena celková částka dokladu) opravdu chceme stornovat. Před
provedením vlastního storna se pak provede kontrola, zda je možno storno provést. To se
týká hlavně storna příjemky nebo výdejky se záporným množstvím. Storno příjmu je vlastně
výdej ze skladu, což znamená, že dané zboží musí být ve stavu. Jestliže byl již proveden
výdej tak, že okamžité množství na stavu je menší než byl příjem, který chceme stornovat,
musí se nejdříve provést storno tohoto výdeje.

Třídění číselníků
Při pořizování nových vět do číselníků dochází k jejich ukládání na konec souboru.
Nebo při výmazu věty se setřídění poruší tím, že fyzicky poslední věta ze souboru nahradí
větu vymazávanou. V některých nabídkách číselníků jsou pak tyto zobrazovány nesetříděně.
K nápravě tohoto stavu slouží jednotlivé programy v podmenu „Třídění číselníků“.
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Odběratele je možno setřídit podle typu (odběratel/dodavatel), interního čísla, abecedně
podle první části názvu nebo podle obratu z prodeje. Ceník je možné třídit podle evidenčního
čísla nebo podle názvu, podskladu a skupiny zboží. Skupiny zboží, podsklady a dealery je
možné setřídit pouze podle čísla nebo názvu. U všech voleb lze nastavit priorita třídění.

Záloha, archivace dat
Je velice vhodné a doporučeníhodné pravidelně provádět zálohu dat. Nikdy není
vyloučena porucha počítače spojená se ztrátou všech dat na pevném disku nebo zhoubná
činnost virů. Jestliže máme však data ze skladu zálohována, stačí pouze provést novou
instalaci systému a obnovu dat. Obnova zálohovaných dat bude popsána dále. K provedené
záloze je poznamenán datum a čas, kdy záloha byla provedena pro snadnou orientaci při
obnově.
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Záloha dat se provádí na předem naformátovanou disketu nebo na pevný disk.
Programu je nutné zadat pouze označení disketové mechaniky („A“ nebo „B“) nebo pevného
disku (“C“a výše). Na jednu disketu je možné opakovaně provádět zálohu tak dlouho, dokud
se disketa zcela nezaplní. Program si vždy před započetím zálohování kontroluje dostupný
volný prostor a v případě, že zjistí nedostatek místa na disketě, vyzve obsluhu k založení
další diskety. Jednu zálohu lze provést na maximálně 99 disket.
Program umožní výběr dat k zálohování, jak je uvedeno v příkladě:

Znak „√“ označuje vybraný řádek pro zálohu. Řádky označujeme těmito klávesami:
<Insert>, <Space> – mezerník, “+“ a “-“ na numerické klávesnici. Stiskem klávesy <F1>
získáme nápovědu pro ovládání této tabulky. Jestliže jsme si jisti, že jsme vybrali pro zálohu
správné řádky, odstartujeme vlastní činnost současným stiskem kláves <Ctrl> + <Enter>.
Při prvním objevení tabulky s obsahem souborů k archivaci je přednastaven výběr
pohybů z měsíců, které jsou aktuálním měsícem a číselníky.
Kromě pravidelných záloh je vhodné zálohu provést vždy před použitím obnovy
číselníků, aktuálního měsíce s pohyby, před novou instalací systému.

Obnova zálohovaných dat
Po vložení diskety se zálohami program provede nabídku všech nalezených záloh
setříděných vzestupně podle data a času zálohy. Z nabídky si vybíráme pomocí navigačních
kláves stejným způsobem, jako při práci s nabídkou některého číselníku a vybranou zálohu
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potvrdíme klávesou <Enter>. Poté program provede prohlídku zálohy a umožní výběr
obnovy jak je uvedeno v příkladě:

Znak „√“ označuje vybraný řádek pro zálohu. Řádky označujeme těmito klávesami:
<Insert>, <Space> – mezerník, „+“ a „-“na numerické klávesnici. Stiskem klávesy <F1>
získáme nápovědu pro ovládání této tabulky. Jestliže jsme si jisti, že jsme vybrali pro obnovu
správné řádky, odstartujeme vlastní činnost současným stiskem kláves <Ctrl> + <Enter>.
Při prvním objevení tabulky s obsahem zálohy je přednastaven výběr
pohybů z měsíců, které nejsou aktuálním měsícem. Znovu opakujeme, že při výběru obnovy
číselníků nebo pohybů z aktuálního měsíce je potřeba předem provést zálohu dat, protože
bychom jinak přišli o poslední stavy zboží v ceníku a o pohyby zboží od poslední zálohy dat,
o nově pořízené odběratele a dodavatele a o číselné řady dokladů!
Obnovu dat provádíme především v případě, když potřebujeme znovu
vytisknout inventuru k nějakému datu nebo se podívat do pohybů, které již byly
z počítače odstraněny (viz dále).
Upozornění: PRO OBNOVU DAT, KTERÁ BYLA POŘÍZENA VERZÍ NIŽŠÍ NEŽ 4.00
MUSÍME POUŽÍT PRO OBNOVU DAT VOLBU Z MENU „POMOCNÉ
AGENDY --> ZÁLOHA, OBNOVA, KONVERZE DAT --> KONVERZE DAT
ZE STARŠÍCH VERZÍ --> OBNOVA DAT SKLADU (VERZE NIŽŠÍ NEŽ
4.00)“.
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Rušení starých pohybů
Pohyby za jednotlivé měsíce zůstávají na disku uloženy ve zvláštních souborech. Z
důvodů šetření místem na disku i místem na disketě, kam provádíme zálohu dat, je vhodné
čas od času provést zrušení starých pohybů. V každém případě je to nutné, když systém
používáme již téměř celý rok aby nedocházelo k prolínání nových pohybů se starým rokem.
Jestliže však k tomu dojde, je možné zrušit i všechny doklady v rámci jednoho měsíce pro
daný účetní rok.
Volbu způsobu rušení zadáváme bezprostředně po startu programu volbou „C“ – celé
měsíce, nebo „R“ – účetní rok v rámci měsíce. Zároveň s volbou “C“ je zrušena i měsíční
uzávěrka za daný měsíc. Pro volbu rušení je zobrazena tabulka:

Způsob výběru a pohyb po tabulce je stejný jako při výběru obnovy dat. Opět jsou zde
přednastaveny měsíce s pohyby zboží kromě měsíce aktuálního.

Hlavičky měsíčních pohybů
Program slouží k tvorbě a údržbě hlavičkových souborů, ve kterých jsou nejdůležitější
údaje o vystavených dokladech. Slouží k rychlejšímu zpracování sestav, ve kterých není
potřeba pracovat s pohybovými soubory, a také pro nabídky a přehledy dokladů.
Doporučujeme provést při pochybnostech o korektnosti sestav. Při provedení upgrade z
verze 2.50 nebo starších dochází k jejich automatické tvorbě.
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Použití souborů sledování změn

Jak již bylo řečeno v úvodních kapitolách, v nastavení hlavních parametrů systému lze
zapnout funkce „Používat soubory sledování změn“. Pokud máme tuto funkci zapnutou,
každá změna v číselnících a dokladech bude zaznamenávána pro další použití. V menu je
uvedeno celé podmenu, které koresponduje s rozmístěním jednotlivých číselníků a
pořizování dokladů v hlavním menu systému DeCe SKLAD.

Z voleb menu se nám zobrazí obrazovka s vybraným číselníkem nebo obrazovka
s vybraným typem dokladu.
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Na této obrazovce vidíme původní doklad. Pomocí klávesy <F2> se můžeme přepínat
mezi původní větou (stav před opravou) a novou větou (stav po opravě). Zároveň jsou zde
zobrazeny informace o tom, kdy byla oprava provedena, typ opravy (P = pořízení, O =
oprava, D = smazání) a při zavedení více pracovišť i které pracoviště změnu provedlo.
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XVII. Snímač čárového kódu

Základní nastavení snímače
Systém DeCe SKLAD umožňuje ovládání snímače čárových kódů, který zjednoduší
práci při výdejích i příjmech zboží. Při používání snímače se odstraní namáhavé ruční
vyhledávání v rozsáhlém ceníku zboží a pouhým sejmutím kódu, který je na obalu zboží je
automaticky požadované zboží nalezeno v ceníku a dosazeno do výdejového popřípadě
příjmového dokladu.
Nejvíce používané snímače se připojují na sériový port nebo na klávesnicový vstup.
Aby snímač řádně pracoval je zapotřebí ho správně nastavit. Pokud máme snímač, který se
připojuje na sériový port, stačí pouze vyplnit číslo portu na který jsme snímač připojili do
nastavení systému.
To provedeme následovně:
V základním menu potvrdíme volbu „Pomocné agendy“, pak „Nastavení parametrů“
a zde „Nastavení hlavních parametrů systému“. Klávesou <Page Down> nebo kurzorovými
klávesy se dostaneme na položku „Zadej“ dole na obrazovce. Stiskem klávesy <S>
a potvrzením klávesou <Enter>, se zobrazí nabídka stránek nastavení parametrů, ve které
stiskneme klávesu <Enter> na položce „Čeština, tiskárny, periférie“, vyvoláme obrazovku,
kde se nachází nastavení portu snímače čárového kódu, který vyplníme číslem příslušného
portu. Zde lze funkčnost snímač otestovat klávesou <F5>, zdali snímač správně pracuje.
Nové nastavení zapíšeme (položku „Zadej“ vyplníme znakem <Z> a potvrdíme klávesou
<Enter>).
V případě, že vlastníme snímač, který se připojuje na klávesnicový vstup musíme
navíc, ještě nastavit vlastní snímač. K nastavení je zapotřebí manuál k snímači. Tento
manuál by měl obsahovat čárové kódy podle níž je možno snímač regulérně nastavit. Jedná
se o nastavení snímače tak, aby poslal před každým kódem jako prefix znak #2 (STX) a po
každém kódu jako suffix znak #3 (ETX). Pokud toto neprovedeme, nebude snímač regulérně
pracovat například při automatickém přepnutí do režimu snímače. Tak‚ nemusí korektně
pracovat, pokud je použitý jiný způsob češtiny než vlastní čeština. V tomto případě může
pomoci nastavení snímače do režimu „ALT MODE“, což znamená , že číslice bude
generovat způsobem, jako když pořídíme nějaké písmeno nebo číslici psaním jeho kódu na
numerické klávesnici při stisknuté klávese <Alt>.
Pokud budete mít problémy ve MS Windows 9x/NT/2000/XP/ME, je zapotřebí port na
kterém je snímač připojen nastavit v ovládacích panelech.
Bitů za sekundu:

9600

Datových bitů:

8

Parita:

žádná

Stop-bitů:

1

Řízení toků:

Xon/Xoff
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Způsob ovládání snímače čárových kódů
Pořízení kódů do číselníku zboží.
Pokud již máme pořízené zboží a potřebujeme pouze rychle pořídit čárové kódy do
skladových karet, pak spustíme volbu z hlavního menu POMOCNÉ AGENDY – ČÍSELNÍKY
– OPERACE S CENÍKEM – POŘÍZENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ. Na obrazovce se objeví
nabídka všeho doposud napořízeného zboží. Vlastní práce s tímto speciálním „pořizovákem“
je jednoduchá, stačí najít položku s daným zbožím a snímačem sejmout čárový kód z obalu.
Pokud nepoužíváme podsklady, program nám nedovolí pořídit dva stejné čárové kódy, při
používání více podskladů platí toto omezení v rámci jednoho podskladu. Takže pokud máme
například jeden druh zboží rozdělen ve dvou podskladech není problém tomuto zboží přiřadit
jeho vlastní čárový kód v prvním i v druhém podskladu se stejným kódem. Pokud omylem
sejmeme kód u nesprávného zboží, nebo byl kód nesprávně načten lze kód klávesou <F8>
odstranit. Při používání podskladů lze klávesou <F5> zobrazit zboží, které má shodný čárový
kód jako je u položky, na které zrovna stojíme ukazovátkem.
Vlastní práce se snímačem při tvorbě dokladů
Pořizování dokladu (příjemka,výdejka ..) je na principu zadávání evidenčního číslo
daného zboží. Při používání snímače můžeme tento způsob nahradit zadáváním čárových
kódů zboží.
K dispozici jsou tedy dva režimy:
a)

zadávat evidenční číslo zboží.

b)

pomocí snímače zadávat čísla čárových kódů.

Mezi režimy se lze přepínat stiskem kláves <Shift> <F4>. Pokud budeme v režimu
zadávání evidenčního čísla a bude sejmut kód snímačem režim se automaticky přepne na
zadávání čárových kódů. Při používání více podskladů může ovšem nastat problém při
vystavování dokladů. Snímač sice dá vědět počítači o jaké zboží se jedná, ale těžko pozná z
jakého skladu se vydává. Z tohoto důvodu se systém řídí dle základního nastavení
a automaticky doplní k nalezenému zboží přednastavený podsklad. Je možné že budeme
chtít vydat něco málo z jiného podskladu a poté vydávat dál z přednastaveného. Abychom
nemuseli měnit nastavení, stiskem kláves <Shift> + <F8> zavoláme nabídku podskladů,
ve které potvrdíme jiný podsklad než je přednastavený. Tímto krokem jednoduše změníme
přednastavený podsklad, pozor, tato změna platí pouze pro daný program a pokud ho
opustíme bude opět nastaven původní podsklad. Vlastní pořizování dokladů se snímačem je
velice jednoduché. Na položce „Čárový kód“ popř. „Č.zboží“ sejmeme kód a zboží bude
dosazeno z ceníku zboží. Množství je přednastaveno na jednu měrnou jednotku. Pokud je
množství jiné než jedna, stačí napsat do položky „Čárový kód“ popř. „Č.zboží“ požadované
množství a sejmout kód, množství se přesune do příslušné položky.
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XVIII. Použití v síti
Systém DeCe SKLAD je možno používat i v prostředí počítačových sítí. Základní
provedení umožňuje souběžně pracovat více uživatelům na síti s výjimkou současného
vystavování stejného typu dokladů z více pracovišť. Dále je zde několik klíčových činností
systému, u kterých musí být zajištěno, že k systému v daném okamžiku přistupuje pouze
jeden uživatel. Jsou to například akce jako mazání vět v číselnících, storno dokladu, záloha
nebo obnova dat a podobně. Systém tyto akce hlídá a nepovolí vícenásobné přihlášení do
systému. Naproti tomu lze současně pořizovat příjmy i výdeje, aktualizovat číselníky,
prohlížet sestavy a přehledy atd.
Je možné též provozovat rozšířenou verzi systému, která umožňuje obsluhovat více
výdejních míst (pracovišť). Proč je nutné zavádět více pracovišť? Hlavní důvod je číslování
dokladů. Jestliže je více výdejních míst, je nutné pro každé pracoviště definovat oddělené
číselné řady pro každý typ dokladu. Toto je umožněno zavedením čísel pracovišť. Nové
pracoviště je možné zavést ve volbě “Nastavení parametrů systému“. Takto můžeme pro
každé pracoviště odděleně definovat nejen číselné řady dokladů, ale i řadu dalších
parametrů, jak jsou popsány v popisu nastavení parametrů systému.
Pokud je nadefinováno více pracovišť, je při spuštění rozšířené verze systému ještě
před aktivováním hlavního menu požadováno zadání čísla pracoviště.
Jestliže používáme výše popsanou rozšířenou verzi systému, je na každém dokladu
(kromě faktur) mimo jeho čísla tisknuto též číslo pracoviště. U faktur je číslo pracoviště
předřazeno číslu faktury, takže vznikne osmimístné číslo faktury. To je z důvodů
jednoznačnosti při bezhotovostním platebním styku přes banku.
Ve všech sestavách a přehledech, kde to má smysl, je v rozšířené verzi při použití více
pracovišť nabízeno jako kritérium výběru též číslo pracoviště.
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Uzavírání měsíce

Od verze 3.00 je zavedena možnost (v případě automatických převodů do účetnictví
nutnost) uzavírání měsíců a další podpora pro dokonalejší spolupráci systému DeCe SKLAD
s účetnictvím. Podrobně je celá problematika diskutována v popisu účetní metodiky. Zde je
uveden pouze stručný úvod do celé záležitosti z hlediska přímé obsluhy systému.
Pro podporu uzávěrek měsíců, hlídání některých výjimečných situací, které mohou
nastat při využívání možností výdeje do mínusu nebo při opravách dokladů, byly zavedeny
nové datové struktury – uzávěrkové soubory. Tyto uzávěrkové soubory obhospodařuje a
vytváří systém při uzavírání měsíců nebo zapracování pohybů. Tyto pojmy budou v dále
blíže osvětleny. Uzávěrkové soubory v podstatě obsahují informace o stavu zboží ve vztahu
ke konci každého určitého měsíce. Z tohoto plyne i několik dalších výhod jako například
možnost tisku inventurní sestavy ke konci libovolného (přesněji takového, který byl řádně
zpracován a uzavřen) měsíce.

Prvotní nastavení uzávěrek
Nejdůležitější je počáteční vytvoření a nastartování uzávěrek. Provádí se pomocí
speciální volby z menu „Nastavení parametrů“ volba „Založení souboru uzávěrek“. Toto
založení je operace náročná na zvýšenou pozornost obsluhy, na správném načasování
akce. Je třeba pečlivě ohlídat splnění několika podmínek, které nám nejlépe osvětlí příklad:
Máme pořízen a ukončen měsíc 2, od měsíce 3 chceme spustit mechanismus pro uzavírání
měsíců. Je potřeba dodržet následující podmínky a kroky:
•

v měsíci 3 nesmí být pořízeny žádné pohyby.

•

v měsíci 2 je potřeba mít pořízeny veškeré pohyby, které tam patří, protože další zápisy
nebudou umožněny.

•

opravy dokladů v měsíci 2 a starších nebudou umožněny.

•

spustit program volby menu „Nastavení parametrů“ volbu „Založení souboru uzávěrek“ a
jako měsíc uvést měsíc 3.

Těmito kroky bude založen uzávěrkový soubor „uzav02.txt“ a budou uzamčeny všechny
ostatní měsíce. To znamená, že všechny měsíční soubory s pohyby budou považovány za
účetně uzavřené a nebude do nich nadále povolen jakýkoli zápis s výjimkou pořizování údajů
o platbách faktur ať už přijatých či vydaných. Nadále je umožněno pořizování dat do měsíce
3 a dále následujících, u kterých bude však nutné provádět akce zapracování a uzavírání jak
bude popsáno dále.
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Zapracování pohybů (změn)
Zapracování pohybů (v menu volba „Zapracování změn“) je akce, kterou je nutno
provádět z dále uvedených důvodů. Podrobně z účetního hlediska je tato problematika
rozebírána v části příručky „Účetní metodika“. Za prvé jde o akci nutnou ke kontinuálnímu
vytváření uzávěrkových souborů za každý zpracovávaný měsíc. Zapracování probíhá tak, že
se vezmou všechny pohyby daného měsíce a postupně se připočítávají k uzávěrkovému
souboru předešlého měsíce, čímž vznikne nový uzávěrkový soubor. Při účetní uzávěrce tedy
nejprve probíhá zapracování pohybů a poté je uzamčen daný měsíc, aby bylo znemožněno v
něm provádět jakékoliv změny a byla tak zachována návaznost uzávěrkových souborů.
Případ, kdy je nutné zapracování provádět častěji (nejlépe na konci každého dne) je při
častých výdejů do mínusu, používání oprav dokladů nebo storna starších dokladů. stručně
řečeno se jedná o způsob, jak předcházet vzniku cenových rozdílů, které takto mohou
vznikat. Například když vydáme do mínusu nějaké zboží za nějakou skladovou cenu a
následný příjem byl proveden za cenu odlišnou, vzniká cenový rozdíl, který stávajícími
předpisy o účtování není řešen. Jestliže nedopustíme, aby mínusové stavy zboží přecházely
z měsíce do měsíce, je možné pomocí zapracování pohybů eliminovat vznik cenových
rozdílů.
Jsou nabízeny dva způsoby zapracování pohybů: denní nebo měsíční, přičemž účetně
čistší je metoda denního zapracování. V obou případech se však v základě jedná o stejný
princip. Postupně jsou procházeny všechny příjmy (v rámci dne nebo celého měsíce dle
zvolené metody) a s ohledem na předešlý okamžitý stav v ceníku je vypočítávána nová
průměrná cena. Tato průměrná cena je pak porovnána se skutečnou skladovou cenou
každého výdeje v daném období a v případě odlišnosti je upravena na novou skladovou
cenu. Tato změna se tedy promítne do skladové ceny. Cena prodejní zůstává zachována, z
čehož však plyne, že v případě nutnosti je přepočítána prodejní přirážka. Jestliže v systému
používáme vedení podskladů a v rámci tohoto používáme mezipodskladové převody,
zapracování pohybů může teoreticky probíhat ve více chodech, protože případné změny
průměrných cen se musí promítnout jak do převodek, tak i do návratek. Tento vícechodový
režim probíhá automaticky, uživatel je o něm pouze informován.
Existuje ještě jeden důvod pro pravidelné provádění zapracování pohybů v aktuálním
měsíci. Při výdejích do mínusu, opravách nebo stornech dokladů s velkou pravděpodobností
dojde k tomu, že průměrná skladová cena vedená v uzávěrkových souborech se může lišit
od skladové ceny vedené v ceníku. Proces zapracování pohybů řeší i tento problém. Po
úspěšném zapracování pohybů je prováděno srovnání cen v uzávěrkovém souboru a v
ceníku. Jestliže je zjištěn rozdíl, je cena v ceníku upravena podle ceny v uzávěrkovém
souboru. Tato úprava však neproběhne, jestliže jsou zjištěny pohyby v měsíci, který je
následující po právě zpracovávaném. Z toho plyne nutnost údržby dat takovým způsobem,
aby nedocházelo k situaci, kdy například aktuálním měsícem je měsíc 4 a v datech máme
ještě naplněn měsíc 5 z minulého roku. Je to velmi důležité!!! K údržbě dat jsou k dispozici
prostředky popsané na jiném místě. Uživatel je programem pro zapracování pohybů
informován o případné skutečnosti, kdy nebylo možné provést úpravu cen v ceníku.
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Uzamykání měsíce
Uzamykání měsíce se provádí automaticky při měsíční uzávěrce. V okamžiku měsíční
uzávěrky by neměly být přítomny žádné mínusové stavy v uzávěrkovém souboru daného
měsíce. Pro zjišťování této skutečnosti je určena volba v menu „Kontrola zůstatků v ceníku“
pod denními akcemi. Metodický postup je takovýto: Nejprve provedeme „Zapracování změn“
ve stejném podmenu, poté provádíme kontrolu. Zpracování účetní uzávěrky měsíce je
přednastaveno tak, aby nebylo povoleno uzavření v případě zjištění mínusových stavů.
Uživatel je povinen provádět průběžné kontroly a provést taková opatření, aby ke zmíněné
situaci nedocházelo. Pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech je možné tuto
kontrolu potlačit. Tuto kontrolu a také metodu zapracování změn (denní nebo měsíční) je
možné změnit v „Nastavení hlavních parametrů systému“ po stisku klávesy <F10> na volbě
„Zákaz výdeje při 0 stavu“.
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Přehled menu

Popis ovládání
Pomocí systému menu jsou spouštěny jednotlivé konkrétní akce v jednotlivých
agendách. Menu jsou rozčleněna do bloků dle jednotlivých agend. Jednotlivé nabídky
v menu jsou řazeny přibližně tak, jak by jednotlivé akce měly být prováděny (některé jsou
však zcela samostatné). K ovládání (pohyb po menu, výběr z menu) se používají klávesy
<Enter>, <Esc>, šipky vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Ve spodní části obrazovky se objevuje
nápověda, která stručně popisuje akci uloženou pod danou volbou menu!!!
Aktuální volba je barevně odlišena.
Pokud je na boku nebo spodním okraji menu zobrazená šipka, stiskem klávesy
<Enter> se otevře další nabídka, jinak se přímo spustí vybraná akce (program) a po jejím
ukončení se opět objeví menu.

Vlastní ovládání
•

Po spuštění systému se zobrazí základní nabídka ve tvaru řádkového menu.

•

Pomocí šipek vlevo nebo vpravo najedeme na zvolenou agendu (akce) a potvrzením
volby, tj. stiskem klávesy <Enter> otevřeme další nabídku v menu.

•

Pomocí šipek nahoru a dolů najedeme na zvolenou akci a potvrzením volby, tj. stiskem
klávesy <Enter>, otevřeme další nabídku v menu (zobrazeny šipky) nebo spustíme
vybranou akci.

•

Pokud se chceme vrátit v nabídkách menu zpět, použijeme buď klávesu <Esc> (aktivní
menu se uzavře) nebo šipky vlevo, vpravo (přesuneme se na vedlejší volbu v základním
řádkovém menu.

•

Pokud chceme ukončit práci se systémem, najedeme pomocí šipky vpravo na volbu
'Konec' a potvrzením volby, tj. stiskem klávesy <Enter>, ukončíme práci (zmizí menu).
Jiný způsob je opakovaně tisknout klávesu <Esc> tak dlouho, až se práce ukončí (zmizí
menu).

Pro přesnější orientaci
nabídek v systému.

v menu systému slouží
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Členění menu – DeCe SKLAD (Převod do účetnictví)
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Tipy, doporučení

Ovládání tiskárny
Tisk příjemek a výdejek je optimalizován pro minimální spotřebu papíru. Je možno
použít dva hlavní způsoby, jak šetřit papírem.
1. Program si v rámci souvislého tisku více příjemek nebo výdejek pamatuje, kolik bylo
potištěno papíru na jedné stránce. To znamená, že po vytisknutí jednoho dokladu umístí
následující doklad na stejnou stránku, pokud je tam dostatek místa. Záleží hlavně na
velikosti (počtu položek) předchozího dokladu a pak na počtu řádků pro posun papíru (viz
nastavení parametrů). Není-li dostatek místa, program provede přechod na novou
stránku a mechanismus se opakuje.
Tento mechanismus však pracuje vždy po spuštění příjemek nebo výdejek zvlášť. To
znamená, že vždy po spuštění „Pořizování příjemek“ nebo „Pořizování výdejek“ je
potřeba zajistit, aby tiskárna byla na počátku nové stránky. To provedeme (pokud poloha
papíru na tiskárně je někde uprostřed stránky) stisknutím tlačítka pro odstránkování a
případně ručním donastavením na horní okraj stránky.
2. Novější tiskárny se vyznačují následující vlastností. Po programovém odstránkování
papír vyjede na okraj tiskárny, aby bylo umožněno odtržení, a před následujícím tiskem
se papír sám vrátí na místo, kde předtím tisk skončil. Tohoto způsobu můžeme využít
takto: Na tiskárně nastavíme podle technické dokumentace délku stránky na 6 palců
(obvyklá délka stránky je 12 palců), to je na poloviční velikost. V nastavení parametrů
systému aktivujeme volbu „Odstránkovat po dokladu“. Po tisku každé příjemky nebo
výdejky tedy bude provedeno odstránkování. My ovšem máme nastavenou poloviční
velikost stránky, tudíž se nám vejdou (pokud počet položek na dokladu nepřekročí určitou
hranici) na stránku dva doklady. K tomu ještě poznamenejme, že je možné za minimální
příplatek objednat papír s perforací po šesti palcích.

Vlastní uložení nastavení v sestavách
Nastavení v křížkových sestavách (výběrový opis pohybů, dokladů, souhrnné pohyby,
…) je možné nechat uložit automaticky po ukončení programu, pokud je daná příslušná
volba v nastavení hlavních parametrů nastavena na „A“. V případě, že však potřebujeme mít
uložených více kombinací nastavení sestav než jednu, můžeme využít tzv. uživatelské
ukládání sestav. Toto ukládání je možné i ve filtru v nabídce ceníku zboží (klávesa „/“).
Postup ukládání:
Nastavíme jednotlivé volby v sestavě dle našich požadavků, pak se přesuneme
kurzorem na horní levou část obrazovky, většinou se jedná o položku „Měsíc“ nebo volby
tisku „[ ] tiskárna“. Zde stisk kláves <Ctrl> + <S> vyvolá dotaz pod jakým číslem chcete
dané nastavení sestavy uložit. Rozmezí čísel je od 1 do 9, přitom je však nabízeno koncové
číslo na základě počtu vašeho uložení, takže při prvním ukládání to bude 1-1, po druhé již 12, atd.
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Postup čtení:
Přesuneme kurzor na horní levou část obrazovky, většinou se jedná o položku „Měsíc“
nebo volby tisku „[ ] tiskárna“. Zde stisk kláves <Ctrl> + <T> vyvolá dotaz jaké uložené
nastavení sestavy chcete načíst. Rozmezí čísel je od 0 do počtu uložených pozic, číslo 9 je
horní hranice. Na rozdíl od ukládání je při čtení možné pracovat s nulou. Pod nulou je totiž
uložené nastavení, které systém uložil automaticky při poslední práci. Proto je uložení č.0
možné načíst, ale není povoleno ukládání uživatelem. S uschováním pod číslem 1 a 2
pracuje integrovaný modul, proto dávejte pozor na případné ukládání.
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XXII. POKLADNA
Agenda slouží k operativnímu vedení pokladny, tj. evidenci přijaté a vydané hotovosti
včetně tisku příjmových a výdajových pokladních dokladů a tisku pokladní knihy. Agenda
umožňuje vést evidenci více pokladen a provádět kontrolu okamžitého stavu pokladny.
Pokud je agenda využívána v rámci systému DeCe ÚČTO, jsou data z této oblasti k dispozici
agendě ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTA DODAVATELŮ, ODBĚRATELŮ a DPH. Na rozdíl od
ostatních agend musí být navíc správně nastaven příslušný parametr v číselníku pokladen,
tj. parametr „Převod do účetnictví“ na „A“. Pouze v tomto případě bude vytvářen příslušný
účetní deník („FUmmPOK“). Pokud jsou data z této agendy automaticky přenášena do
systému DeCe ÚČTO, jsou k dispozici agendě ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTA
DODAVATELŮ, ODBĚRATELŮ a DPH. Aby byl automatický převod dat prováděn, musí být
nastaven příslušný parametr v číselníku pokladen, tj. parametr „Převod do účetnictví“ na „A“.
Účetní deník pro systém DeCe ÚČTO se vytváří pomocí volby menu v agendě „Převod –
Příprava dat Pokladny“. Takto vytvořený účetní deník „FUmmPOV“ je přímo do systému
DeCe ÚČTO převeden při přenosu ostatních dat Skladu do tohoto systému. Používání této
agendy je nepovinné.
 Obrazovka „pořizováku“ konfigurace POKLADNY

{ Aktuální měsíc v Pokladně } – určuje, jaký měsíc se aktuálně zpracovává v Pokladně. Jde o
informativní položku.
{ Ukládat pokladní knihy } – určuje, zda se při měsíčním zpracování budou ukládat pokladní
knihy pro pozdější prohlížení a tisk,
{ Tisk pokladních knih a dokladů po pokladnách } – pokud nastavena na „A“', zeptá se
počítač před tiskem opisu pokladního deníku nebo pokladní knihy na pokladnu, pro
kterou má tisk provést („∗“ znamená pro všechny), běžně parametr nastaven na „N“.
{ Název firmy pro účely tisku } – je textová položka, která se bude tisknout v hlavičce sestav.
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{ Tisk pokladních dokladů na malý formát } – určuje, že se pokladní doklady budou tisknout
ve zmenšeném formátu (zhuštěný tisk).
 Obrazovka „pořizováku“ číselníku pokladen:

{ Označení pokladny } – číslo pokladny, jakýkoliv znak (A – Z, 0 – 9).
{ Posl. příjmový doklad } – číslo posledního vydaného příjmového dokladu v zadané
pokladně.
{ Posl. výdajový doklad } – číslo posledního vydaného výdajového dokladu v zadané
pokladně.
{ Název organizace } – název a adresa organizace, tiskne se v hlavičce pokladních dokladů
místo razítka.
{ Převod do účetnictví } – položka určuje, zda se budou doklady dané pokladny převádět do
účetnictví (a poté do dalších agend) nebo ne.
{ Odstránkovat po tisku dokladu } (A/N) – položka určuje, zda se provede odstránkování po
vytištění každého dokladu (tj. 1 doklad na stránku) nebo ne (dva doklady na stránku).
{ Tisk dokladu po zápisu } (A/N) – položka určuje, zda se při pořizování pokladních dokladů
po každém zápisu okamžitě (bez dotazu) vytiskne celý pokladní doklad na tiskárnu.
{ Nulovat čísla dokladů na zač. měs. } (A/N) – položka určuje, zda bude v rámci měsíčního
zpracování provedeno nulování čísel pokladních dokladů, tj. každý měsíc budou
doklady číslovány od čísla 1 (doporučujeme nastavit „N“).
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 Obrazovka „pořizováku“ pokladních dokladů:

Vlastní činnost :
Při zprovoznění agendy nastavit potřebné parametry POKLADNY (volba menu
„Nastavení konfigurace pokladny“). Pořídit číselník pokladen. Hotovost lze přijímat a vydávat
z různých pokladen. Pro každou pokladnu je zapotřebí vyplnit čísla posledních vydaných
dokladů, adresu a další parametry. Vstup do tohoto číselníku je chráněn heslem (volba menu
Pomocné akce → Číselník pokladen). Pořídit počáteční stavy pokladen na začátku práce
agendy pomocí příjmového dokladu (interní doklad, přeúčtování mezi ruční a počítačovou
pokladnou, účtováno 211 proti 211 !!!).
Průběžně pořizovat a tisknout jednotlivé pokladní doklady (lze začít až po pořízení
číselníku pokladen). Pokud budou data pokladny převáděna do systému DeCe ÚČTO a při
pořizování dokladů bude prováděna účetní kontace dokladů, použijeme volby menu Pořízení
pokladních dokladů (účetní). V ostatních případech použijeme volbu menu Pořízení
pokladních dokladů (není nutné zadávat účetní kontace).
Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování pokladních dokladů:
{ Pokladna } – označení pokladny, povinný údaj, zadávaná pokladna musí být pořízena v
číselníku pokladen, při stisknutí klávesy <Enter> na prázdném políčku se objeví
nabídka pokladen.
{ Doklad } – typ dokladu, povinný údaj, „P“ – příjmový, „V“ – výdajový pokladní doklad. Číslo
dokladu se při pořizování doplňuje automaticky (podle pokladny a typu dokladu), v
režimu oprav je zapotřebí zadat nejen pokladnu a typ dokladu, ale také číslo dokladu,
je-li v režimu oprav stisknuta klávesa <Enter> na prázdném políčku, objeví se nabídka
všech dokladů ze zadané pokladny, z nichž si lze vybrat příslušnou větu pro opravu.
{ Datum vystavení dokladu } – klávesa <F8> doplňuje aktuální datum.

XXII-190

Řízení prodejního skladu a prodejny DeCe SKLAD, verze 2021

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2021

{ Přílohy } – počet příloh k dokladu.
{ Typ dokladu } – typ je využíván v oblasti DPH (předepsané členění dokladů), obvykle je
v položce { typ } mezera (nevyplňuje se), tzn. jde o běžný doklad !!! Tabulka
povolených hodnot položky { typ } včetně popisu jejich významu a použití je uvedena v
popisu agendy DPH, klávesa <F8> stisknutá na položce { typ } zobrazí tyto povolené
hodnoty včetně krátkého popisu významu (výběr stejný jako při přehledném listování).
{ Vyplaceno/přijato } – jméno a adresa, od koho byla hotovost přijata nebo komu byla
vyplacena.
{ Průkaz totožnosti } – číslo občanského nebo jiného průkazu.
{ Text } – popis ke každé položce, text u první položky se použije jako text uvedený
v pokladní knize dokladů.
{ Účet } – účet pokladny („211“), zadávána syntetika i analytika, a to bez mezer (účet
„211/10“ se zadá jako „21110“), pokud není položka vyplněna (prázdná položka
potvrzena stiskem klávesy <Enter>), objeví se nabídka účetní osnovy, kde lze použít
vyhledávání dle čísla účtu (viz "Popis vstupu dat"), nelze zadat účet "∗" používaný v
agendě ÚČETNICTVÍ, tj. v této agendě nelze rovnou provést jednostranné účtování
(lze pořídit pouze do deníků v agendě ÚČETNICTVÍ).
{ Středisko } – středisko, jež je přiřazeno položce { účet }.
{ Protiú } – protiúčet, způsob zadání viz { účet }.
{ Protis } – protistředisko, jež je přiřazeno položce { protiúčet }.
{ Kč } – částky jednotlivých položek dokladu, součet jednotlivých položek dokladu se objeví
na poslední řádce „pořizováku“, klávesa <F8> stisknutá na položce { Kč } vyvolá
speciální výpočet pro potřeby dopočtení základu a daně u zjednodušeného daňového
dokladu, klávesa <F7> v návaznosti na tuto akci doplní vypočtenou daň, podrobný
popis této akce viz popis práce DPH.
Položky { účet }, { středisko }, { protiúčet }, { protistředisko } jsou přístupné pouze
při pořizování pomocí volby menu „Pořizování pokladních dokladů (účetní)“ !!!
Pokud je zapotřebí uchovat pro pozdější využití bankovní spojení dodavatele nebo
odběratele, číslo uhrazené faktury nebo datum úhrady (např. úhrady faktur pro potřeby
SALDOKONT) lze pomocí klávesy <F4> stisknuté na první položce dokladu v rozsahu
{ Text } až { Kč } vyvolat okno s položkami, které lze vyplnit.
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Jde o následující položky:
{ Bankovní spojení } – bankovní spojení dodavatele nebo odběratele, klávesa <Enter>
stisknutá na prázdném políčku vyvolá nabídku číselníku s možností vyhledávání dle
názvu (viz "Popis vstupu dat"), opakovaným stiskem klávesy <F6> se mění
vyhledávání dle názvu na vyhledávání dle bankovního spojení a zpět (objeví se
informace na obrazovce).
{ Číslo faktury } – číslo faktury, jež byla uhrazena v hotovosti.
{ Datum úhrady } – datum, kdy byla provedena úhrada v hotovosti, do datumu úhrady se
vyplní datum vystavení dokladu, takto doplněné datum lze přepsat.
Okno s těmito údaji lze kdykoliv opustit stisknutím klávesy <Esc> nebo stisknutím klávesy
<Enter> na políčku { datum úhrady }.
•

Vzhledem k tomu, že text u první položky se použije při tisku pokladní knihy (jednotlivé
částky na dokladu sečteny), lze u první položky zadat do položek { účet }, { protiúčet } „∗“
a v položce { Kč } nechat hodnotu 0. Například do textu první položky se zapíše „Drobné
nákupy“ a do následujících položek se rozepíší jednotlivé položky i s částkami a případně
účty.

•

Klávesa <F9> umožňuje „duplikaci“ vět (viz „Popis vstupu dat“).

•

Dle nastavení parametrů se tisknou pokladní doklady ve zmenšeném formátu.

•

Příjmové a výdajové pokladní doklady se tisknou z deníků, v nichž byly pořízeny. Po
zadání „T“ (tisk dokladu) se objeví hláška „Zadejte pokladnu :“ a po jejím zadání hláška
„Zadejte číslo dokladu :“. Zadává se celé číslo dokladu („P 1“).

•

Pokud chcete vytisknout více dokladů najednou, lze zadat pokladnu nebo doklad
následujícím způsobem:
a) Pokud místo označení pokladny zadáte „∗“ (hvězdičku), vytisknou se všechny
doklady ze všech pokladen, které jsou pořízeny v aktuálním deníku.
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b) Chcete-li vytisknout všechny doklady jedné pokladny, zadáte pokladnu (např. „1“) a
místo dokladu napíšete opět „∗“ (budou vytištěny všechny příjmové i výdajové
doklady pokladny „1“).
c) Obdobným způsobem lze zadat, že chcete vytisknout jen příjmové nebo jen výdajové
doklady z jedné pokladny. Opět zadáte pokladnu (např. „1“), zadáte typ dokladu a
místo čísla dokladu napíšete „∗“ (např. „P∗“ – budou vytištěny všechny příjmové
doklady z pokladny „1“).
•

V rámci jednoho deníku je vhodné vytisknout opis dat (volba „P“) a provést kontrolu DPH
(volba „K“, vyhledání # pomocí „F“, „N“, „V“).

•

Dle potřeby si prohlížet a tisknout pokladní knihu. Pokladní kniha za měsíc zpracovává
pouze data zadaného měsíce, pokladní kniha ke dni zpracovává všechna data (i data z
následujícího měsíce, pokud jsou nějaká pořízena). Doklady jsou v pokladní knize
setříděny podle pokladny. Pro každou pokladnu je vytištěn počáteční a koncový stav
pokladny a stav po každém dni. Za každý doklad je vždy uvedena jedna celková částka
(součet všech položek) a jako text dokladu se vytiskne text první položky dokladu.
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Ukládání sestav
Aby sestavy byly ukládány, je nejprve nutné nastavit příslušný parametr v konfiguraci
Pokladny. Před měsíčním zpracováním pak pomocí volby menu Měsíční pokladní kniha /
Tvorba pokladní knihy za měsíc vytvořit pokladní knihu na pevný disk.
•

Tvorbu pokladní knihy na pevný disk a následně prohlížení a tisk lze využít i běžně.

•

Při měsíčním zpracování je uložena pokladní kniha pro daný měsíc. Ukládá se
maximálně posledních 12 měsíců.

•

Po zpracování lze pomocí volby menu Staré pokladní knihy prohlížet a tisknout uložené
pokladní knihy.

•

Dle potřeby prohlížet a tisknout měsíční Sestavu fyzických osob. Tato sestava podává
přehled o platbách v hotovosti dodavatelům – fyzickým osobám. Sestava je tříděna dle
dodavatele a čísla dokladu. Do této sestavy lze zahrnout i úhrady faktur.

Pokud jsou data POKLADNY převáděna do systému DeCe ÚČTO, je nutné provádět dle
potřeby Převod dat do účetnictví.
Před měsíčním zpracováním POKLADNY, tj. po pořízení a kontrole všech měsíčních dat
povinně vytisknout Pokladní knihu za měsíc a případně Sestavu fyzických osob. Musí být
také vytisknuty všechny jednotlivé pokladní doklady za měsíc. Pokud jsou data POKLADNY
převáděna do systému DeCe ÚČTO, provést Převod dat do účetnictví.
•

Po provedení všech akcí před měsíčním zpracováním provést Měsíční zpracování (lze
spustit pouze 1x). V rámci měsíčního zpracování jsou provedeny následující akce:
- obraty daného měsíce jsou přičteny k počátečním zůstatkům, a tak vznikají počáteční
zůstatky pro nový měsíc.
- zruší se soubor s počátečními zůstatky minulého měsíce.
- zruší se všechny měsíční deníky pokladny.
- nastaví se nový aktuální měsíc pokladny.
- je-li v číselníku pokladen nastaveno nulování čísel dokladů, nastaví se v dané pokladně
čísla posledních vystavených dokladů na hodnotu 0.
Zpracování je chráněno heslem (heslo = „DECE“).

•

Po ukončení roku nastavit v číselníku pokladen čísla dokladů na 0 !!! Doklady se znovu
začnou číslovat od 1.

•

Pokud byla provedena obnova dat POKLADNY z nějakého měsíce zpět (objevila se
chyba), je nutno změnit zpracovávaný měsíc v konfiguraci pokladny a především čísla
posledních vydaných pokladních dokladů v číselníku pokladen!!!

Upozornění :
Používání agendy POKLADNY je nepovinné.
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Pokud je vedena evidence více pokladen (zapsány do číselníku), doplní se do čísla
dokladu při převodu do ÚČETNICTVÍ označení pokladny. Například pokud máme pokladnu
A a B, převede se doklad P___1 z pokladny A do ÚČETNICTVÍ jako doklad PA__1 a doklad
P___1 z pokladny B jako PB__1.
Na rozdíl od převodu dat o vystavených fakturách a pohybech skladu se při převodu
dat Pokladny do systému DeCe ÚČTO neprovádí automatická účetní kontace.
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XXIII. ÚČETNÍ METODIKA
Přestože je DeCe SKLAD specializován na řízení prodeje, umožňuje v plné míře
provést zdokladování a zaúčtování všech prováděných operací jak v jednoduchém tak
podvojném účetnictví. Následující popis osvětluje použití DeCe SKLADU z hlediska termínů
podvojného účetnictví. V případě jednoduchého účetnictví se postup příslušným způsobem
zjednoduší. Postup automatického zaúčtování operací DeCe SKLADU je detailně vysvětlen v
následující kapitole.

Práce velkoskladu

Příjem zboží
Na základě příslušných dokladů lze provést příjem zboží. Každý příjem zboží provádí
průměrování skladové ceny.
V rámci pořízení příjmu lze vytisknout jednotlivou příjemku. Jednotlivé příjemky z
daného měsíce lze vytisknout také najednou, a to jak pro daný den, tak pro celý měsíc.
V rámci příjmu zboží lze provést návrat zboží na sklad. Jako návratka je také chápán
převod z jiného vlastního skladu. V tomto případě lze vytisknout návratku. Také v případě
návratek lze doklady vytisknout souhrnně.
Z hlediska rychlosti provozu lze místo jednotlivých příjemek a návratek použít tisk
souhrnné příjemky (návratky) za daný den viz dále popis Výdeje (sestava Souhrnný opis
pohybů – příjem).

Výdej zboží
Průběžně lze provádět výdej zboží ze skladu. Děje se tak především v rámci prodeje
zboží ze skladu. Výdej zboží do spotřeby se děje v průměrných skladových cenách.
Na základě zvoleného typu výdeje lze při výdeji vystavit následující typy dokladů.
•

Fakturu včetně dodacího listu

•

Úplný daňový doklad

•

Zjednodušený daňový doklad

•

Účtenka o prodeji za hotové
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Na výše uvedených dokladech jsou uváděny prodejní, ale ne skladové ceny. Lze
provést opakovaný tisk těchto dokladů z daného měsíce, a to jak pro zadaný den tak pro celý
měsíc.
V rámci výdeje lze provést převod zboží mezi vlastními sklady. V tomto případě lze
vytisknout převodku. Také v případě převodek lze doklady vytisknout souhrnně.
Za daný den, nebo celý měsíc lze vytisknout souhrnný výběrový Souhrnný opis
pohybů a dokladů. V těchto opisech lze tisknout skladovou cenu. Rozčlenění sestav tj.
typy zahrnutých dokladů, i rozsah zobrazených položek lze ovlivnit pomocí příslušného
nastavení parametrů.
Souhrnný opis pohybů – výdejů za zadaný den slouží jako denní souhrnná výdejka
(převodka). Obdobně lze použít Souhrnný opis pohybů – příjmů za zadaný den jako denní
souhrnnou příjemku (návratku).

Kontroly
Ke kontrole prováděných operací lze používat :
•

Souhrnné Opisy pohybů a dokladů za zadané období.

•

Opakovaný tisk dokladů (i na obrazovku).

•

Opis stornovaných dokladů.

•

Tisk ceníku – aktuální stav.

•

Inventurní sestavu ceníku.

•

Sumarizované přehledy faktur.

•

Přehled DPH.

Opravy
Opravy lze provádět v rámci účetního měsíce. Po účetním uzavření měsíce
(speciální měsíční chod) nelze provádět žádné opravy.
Storna dokladů jsou evidována položkovitě (opisy stornovaných dokladů).
V rámci měsíčního chodu je provedena kontrola a zapracování všech oprav z
hlediska průměrných skladových cen (výdej).
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Speciality práce velkoskladu
V rámci systému lze povolit existenci skladových položek tzv. „neodepisovaných“ ze
skladu. Jde například o práce, dopravu atd. Tyto položky se objeví pouze v oblasti tržeb a
neovlivní účtovaný výdej ze skladu ve skladových cenách do spotřeby.
V konfiguraci systému lze povolit jednu ze dvou speciálních variant výdeje:
•

výdej pod stav.

•

výdej do mínusu.

Tyto speciální typy výdeje jsou zohledněny při převodu do účetnictví viz dále. Jejich
použití je však plně na zvážení a rozhodnutí uživatele.

Výdej pod stav
Jde o výdej v případě potravin. Je nalezen přebytek zboží na skladě a ten je vydán. Při
převodu do účetnictví tento výdej není dáván do spotřeby (do nákladů). Projeví se
pouze v oblasti tržeb.

Výdej do mínusu
Jde o případ výdeje ze skladu, kdy je příjem tohoto zboží proveden až dodatečně.
Všechny materiálové položky s mínusovým zůstatkem (množstvím) na skladě jsou na
konci měsíce dokladovány pomocí příslušné sestavy a ručně interním účetním dokladem
odúčtovány ze spotřeby. Cenové rozdíly vzniklé na základě výdeje za plánovanou cenu
(výdej do mínusu) a následného příjmu na konci měsíce jsou dokladovány pomocí
příslušné sestavy a ručně účtovány interním účetním dokladem. Tyto cenové rozdíly se
okamžitě při jejich vzniku (příjem vyrovná mínusový zůstatek na skladě) automaticky
odečítají od aktuálních stavů zboží na skladě.

Faktury bez zboží
Ve velkoskladu lze vystavit běžné faktury, tj. Faktury bez zboží. V terminologii
velkoskladu jde o tzv. nulové faktury, jde vlastně o nulový výdej zboží. Tyto faktury nejsou
spojeny s výdejem zboží ze skladu. Takovéto faktury se objeví pouze v oblasti tržeb a
neovlivní účtovaný výdej ze skladu do spotřeby. Dle nastavení konfigurace se provádí
nebo neprovádí automatické účtování.
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Speciality – doporučení
V případě výdejů do mínusu provést před uzavřením měsíce kontrolu a v co největší
míře eliminovat mínusové zůstatky na stavu.
V případě použití varianty výdejů do mínusu netisknout na denních výdejkách a
příjemkách (použít Souhrnný opis dokladů) skladovou cenu. Po provedení závěrečného
měsíčního chodu (zablokovány opravy pohybů) provést opakovaný tisk denních příjemek
a výdejek s uvedením skladových cen (v rámci zapracování oprav při měsíčním
zpracování jsou opraveny skladové ceny výdejek, převodek – návratek).

Zaúčtování dokladů

Pokladna
K vystavení o evidenci klasických pokladních dokladů lze použít samostatnou
agendu Pokladny. Systém umožňuje tisk pokladních dokladů, pokladní knihy i účetního
opisu dokladů.
Pokladní deník lze automaticky (volba menu) převést do systému DeCe ÚČTO.
Pokladna je samostatný a volitelně používaný modul. Není prováděno automatické
zaúčtování hotovostních plateb z hlediska tržeb pro doklady vystavené ve
velkoskladu.

Faktury vystavené
Pro potřeby kontroly a provádění účetních kontací z hlediska vystavených faktur se
tiskne Účetní opis faktur. V tomto opise jsou samostatně zobrazeny dobropisy a nulové
faktury (tj. Faktury bez zboží).
Automatický převod faktur (volba menu) vytvoří v systému DeCe ÚČTO samostatný
deník vystavených faktur. Automatické účtování nulových faktur (tj. Faktury bez zboží)
se provádí, pouze pokud je tato volba nastavena v konfiguraci.

Příjem, výdej zboží
Pro jednotlivé sklady a účtové skupiny zboží lze nastavit automatické účetní kontace.
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Pro potřeby kontroly a provádění účetních kontací z hlediska příjmu a výdeje zboží se
tiskne Účetní opis pohybů. Tento účetní opis je členěn dle skladů a účtových skupin.
Základní sestavu v této oblasti představuje Regleta – obratová soupiska zásob.
Základní část sestavy představuje standardní soupis počátečních stavů, pohybů a
konečných stavů pro jednotlivé položky skladu. Sestava je členěna dle jednotlivých skladů.
Za touto základní částí následují speciální části reglety. Tyto se vytváří pouze v případě
používání příslušných speciálních možností systému (nastavení parametrů).
Soupis Výdej zboží pod stav (speciální část Reglety).
Zobrazí všechny položky vydané pod stav. Tyto pohyby nejsou zahrnuty do základní
části Reglety. Není prováděna automatická účetní kontace (nejde do spotřeby). Jde o
kontrolní soupis.
Soupis zboží neodepisovaného ze skladu (speciální část Reglety).
Zobrazí všechny pohyby položek neodepisovaných ze skladu (práce, doprava atd.)
Tyto pohyby nejsou zahrnuty do základní části Reglety. Není prováděna automatická
účetní kontace (nejde do spotřeby). Jde o kontrolní soupis.
Soupis zboží vydaného do mínusu, (speciální část Reglety).
Zobrazí detailní rozpis všech pohybů, které prováděli v průběhu měsíce výdej
do mínusu. Tyto pohyby jsou zahrnuty do základní části Reglety. Je prováděna
automatická účetní kontace (jde do spotřeby). Jde o kontrolní soupis.
Soupis položek s mínusovými zůstatky na skladě (speciální část Reglety).
Zobrazí všechny položky, jež mají na konci měsíce mínusové zůstatky. Celková částka
takto zjištěná musí být na konci měsíce ručně odúčtována ze spotřeby (nákladů)
na speciální účet (např. 395 s analytikou).
Na začátku dalšího měsíce musí být opět ručně přeúčtována na spotřebu. Tyto
operace se provedou interním účetním dokladem. Takto je zajištěno, že i v případě výdeje
do mínusu je správně účtována spotřeba (náklady).
Soupis cenových rozdílů mínusových pohybů.
Zobrazí detailní rozpis cenových rozdílů vzniklých na základě výdeje za plánovanou
cenu (výdej do mínusu) a následného příjmu. Je uplatňován princip souhrnného příjmu a
následně výdeje za daný den (způsob výpočtu průměrných skladových cen pro výdej a
účtování cenových rozdílů). Zjištěná částka musí být na konci měsíce ručně zúčtována
interním účetním dokladem.
Důvod je následující. Tyto cenové rozdíly jsou při výpočtu počátečních stavů
následujícího měsíce v rámci měsíčního zpracování automaticky odečítány od konečného
zůstatku v regletě daného měsíce. Například pokud v měsíci 10/96 byl konečný zůstatek
zboží č.123 na skladě v hodnotě 10 000,- Kč, cenový rozdíl z mínusových pohybů je pro
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tento měsíc 100,- Kč, objeví se v regletě měsíce 11/96 v počátečním stavu zboží č.123
hodnota 9 900,- Kč.

Příjem, výdej zboží lze automaticky (volba menu) převést do systému DeCe ÚČTO

viz dále.

Kontroly
Jednotlivé oblasti převáděných dat lze kontrolovat pomocí Souhrnných opisů pohybů a
dokladů.

Cenové rozdíly
V rámci roku se na jednotlivých ceníkových položkách především díky zaokrouhlování
(průměrné ceny) kumulují běžné cenové rozdíly. Přibližnou velikost těchto cenových
rozdílů lze zjistit a kontrolovat i v průběhu roku (konec měsíce) pomocí tisku sestav
cenových rozdílů.
Metodika zjištění a vyrovnání cenových rozdílů v DeCe SKLADU je obdobná jako
v agendě MTZ systému DeCe ÚČTO. Nejprve je nutno vytvořit, zkontrolovat a vytisknout
sestavy cenových rozdílů. Pak lze provést automatické vyrovnání cenových rozdílů
ve skladu (vyrovnání regletového a okamžitého stavu, volba menu) a ručního zaúčtování
pomocí interního dokladu v účetnictví.
Při provádění vyrovnání cenových rozdílů je vhodné, aby nebyl proveden žádný
výdej do dalšího měsíce. Vyrovnání cenových rozdílů lze provést až po běžném
měsíčním zpracování. Je vhodné provádět vyrovnání jednou za rok.

Účetní metodika – doporučený postup (shrnutí)
V průběhu měsíce provádět příjem a výdej zboží s vystavováním prodejních dokladů.
Na konci každého dne vytisknout souhrnné příjemky a výdejky (neuvedeny skladové
ceny).
Průběžně provádět pořízení a kontrolu hotovostních dokladů v agendě Pokladna.
V průběhu měsíce průběžně provádět kontrolu pomocí přehledových sestav velkoskladu a předběžných sestav v Účetní oblasti.
Na konci měsíce provést závěrečné zpracování:
•

Základní měsíční chod (blokování oprav, lze provést odblokování oprav).
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•

Zapracování oprav (lze opakovat). V průběhu měsíce lze provádět kontrolní
zapracování oprav.

•

Souhrnný tisk skladových dokladů (denní příjemky, návratky, výdejky, převodky).

•

Tisk přehledových sestav v oblasti velkoskladu v požadovaném členění.

•

Tisk Účetního opisu pohybů a faktur.

•

Tisk a kontrola Reglety – obratové soupisky zásob, a to včetně všech jejích speciálních
částí.

•

Tisk a kontrola Soupisu cenových rozdílů výdejů do mínusu.

•

Automatický převod účetních dat, ten zahrnuje:
- automatické zaúčtování pohybů skladu (náklady).
- automatické zaúčtování vystavených faktur (výnosy).
- převod pořízených pokladních dokladů (není automatické zaúčtování).

•

Ruční doúčtování speciálních pohybů interními účetními doklady:
- mínusové zůstatky zboží (náklady).
- cenové rozdíly mínusových pohybů.
- nulové faktury (výnosy), pokud není nastaveno automatické účtování.

•

Závěrečný měsíční chod (tvorba nových kumulativních souborů).

•

V případě provádění vyrovnání běžných cenových rozdílů:
- tisk účetní sestavy cenových rozdílů.
- automatické vyrovnání regletového a okamžitého stavu zboží.
- ruční zúčtování cenových rozdílů interním dokladem v účetnictví.

Účetní metodika – upozornění
Není nutné provádět automatický převod účetních dat. Na základě příslušných
sestav lze provést ruční zaúčtování.
I v případě ručního účtování je nutné provádět základní závěrečné měsíční zpracování, tj.
zapracování oprav a závěrečný měsíční chod (tvorba nových kumulativních souborů).
Regleta a Soupis cenových rozdílů výdejů do mínusu nejsou nahraditelné žádnou
jinou přehledovou sestavou.
V jednotlivých sestavách je použito v položce Typ dokladu následující označení:
•

P – příjemka (nákup za hotové nebo na fakturu).

•

O – návratka.

•

V – výdej na fakturu nebo za hotové – běžný daňový doklad.
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Z – výdej za hotové – zjednodušený daňový doklad.

•

U – výdej za hotové – účtenka.

•

R – převodka.
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V ceníku jednotlivých položek nelze rušit žádné ceníkové položky pokud na nich byl
během roku pohyb. Lze nastavit v konfiguraci.
Pro plátce DPH není přípustné povolit v konfiguraci tzv. zápis do jiného měsíce. Jde
o možnost zapsat doklad např. s datem vystavení 01.10.1996 do souboru účetního měsíce
09/96.
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XXIV. PŘEVOD DO DeCe ÚČTO
Tato agenda slouží k přenosu dat ze systému řízení skladu (DeCe Sklad) do systému
DeCe ÚČTO pro vedení podvojného účetnictví. Tento převod dat je prováděn dle
nastavených parametrů. Při převodu dat se v systému DeCe ÚČTO vytváří deník
vystavených faktur (číslo deníku nastaveno v parametrech převodu), dále účetní deník se
skladovými pohyby s názvem FUmmMTV (MTV nebo jiné označení dle konfigurace) a
případně účetní deník s daty agendy POKLADNA s názvem FUmmPOV (POV nebo jiné
označení dle konfigurace). Pro potřeby kontroly účetnictví lze vytisknout účetní opis pohybů
skladu (seřazeny dle účtů strany MD nebo DAL, součty za stejné syntetiky) a Regletu
(pohyby skladu, obdoba reglety v MTZ). Dále lze vytisknout Opis faktur pro kontrolu
vydaných faktur a dobropisů.

Konfigurace přenosu ze skladu do účetnictví – základní

{ Číslo deníku vystavených faktur } – číslo deníku odběratelských faktur, do kterého budou
převedeny vystavené faktury z aktuálního měsíce.
{ Označení deníku převedených pohybů } – označení deníku s pohyby skladu, do kterého
budou převedena data skladu z aktuálního měsíce (např. MTV).
{ Označení deníku převedené pokladny } – označení deníku s pohyby pokladny (např. POV).
{ Cesta pro export } – adresář, v němž jsou uložena data účetnictví (pokud nebyl adresář při
instalaci změněn, jedná se o adresář C:\DECEUC\DATA\). Pokud bude probíhat
přenos po disketách (mezi dvěma počítači), zůstane prázdná.
{ Využití účtových skupin } – 'A' = převod do účetnictví bude prováděn podle čísla skladu a
označení účtové skupiny, pro každou účtovou skupinu lze nastavit jiné účty, popř. jiné
středisko pro přenos do účetnictví. 'N' = převod pouze podle čísla skladu.
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{ Odstranit vedoucí nuly u čísel faktur } – 'A' = při přenosu vystavených faktur budou z čísla
faktury odstraněny vedoucí nuly, tj. číslo faktury '00022/96' se přenese jako '___22/96'
(na začátku čísla faktury budou mezery), 'N' = číslo faktury bude přeneseno ve stejném
tvaru, tj. '00022/96'.
Vlastní převod se provádí na základě parametrů, které se nastavují v číselníku skladů.
Lze zadat samostatné účetní kontace pro jednotlivé sklady, popř. účtové skupiny zboží ve
skladech.

Obrazovka “pořizováku“ číselníku skladů
Pokud budou při přenosu využívány účtové skupiny, bude obrazovka vypadat takto:

Pokud účtové skupiny využity nebudou, nebude položka { Účtová skupina } ani v
„pořizováku“:
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{ Velkosklad } – číslo skladu, klíčový údaj (povinný), povolena pouze čísla „1“ – „99“ a „XX“
pro nastavení společných parametrů.
{ Účtová skupina } – vyplňuje se, pokud je v základní konfiguraci nastaveno { Sledování
účtových skupin } na hodnotu „A“. Jsou povolena čísla 1 – 9 a znaky A – Z. V žádném
případě nelze do této položky pořídit znak „∗“.
{ Odběratelský účet } – účet, na němž se sledují závazky vůči odběratelům velkoskladu (účet
„311“).
{ Poplatek z prodlení (%) } – koeficient pro výpočet penále za 1 den zpoždění úhrady faktury.
Zadává se ve tvaru koeficientu, kterým bude dlužná částka násobena. tj. koeficient
0,005 = 0,5 %.
{ Základ 0% DPH }, { Základ 5% DPH }, { Základ 22% DPH } – jde o tržbový účet („604“), na
který bude daná položka zaúčtována při převodu do účetnictví. Pokud je používána
agenda DPH, je nutno zadávat tržbové účty v příslušném členění dle DPH (viz „DPH a
účetní osnova“).
{ Daň 5% DPH }, { Daň 22% DPH } – jde o účet DPH („343“), na který bude účtováno DPH
při převodu do účetnictví. Pokud je používána agenda DPH, je nutno zadávat tržbové
účty v příslušném členění dle DPH (viz „DPH a účetní osnova“).
{ Vratné obaly 0% DPH } – jde o tržbový účet („604“), na který bude při převodu do účetnictví
zaúčtována tržba z prodeje vratných obalů. Pokud je používána agenda DPH, je nutno
zadat tržbový účet v příslušném členění dle DPH (viz „DPH a účetní osnova“).
{ Zaokrouhlení } – částka, o kterou se faktura zaokrouhlí, bude při převodu do účetnictví
zaúčtována na tento účet.
{ Tržby mimo oblast DPH } – na tento účet bude při převodu do účetnictví zaúčtována tržba
faktury, na které nebude uvedeno DPH. Tato faktura není daňovým dokladem.
{ Převod faktur nevystavených za zboží } – tj. převod faktur bez zboží. V terminologii
velkoskladu jde o tzv. „nulové faktury“, jde vlastně o nulový výdej zboží. Tyto faktury
nejsou spojeny s výdejem zboží ze skladu. Takovéto faktury se objeví pouze v oblasti
tržeb a neovlivní účtovaný výdej ze skladu do spotřeby. Tento parametr označuje, zda
se bude provádět automatické účtování těchto faktur (A/N). Pokud je parametr
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nastaven na „A“ a je na této položce stisknuta klávesa <F8>, objeví se následující
tabulka. V této tabulce se zadávají tržbové a daňové účty pro převod faktur
nevystavených za zboží.

{ Zboží – příjem }, { – na skladě }, { – výdej } – účty, na nichž se eviduje příjem (pořízení)
zboží („131“), zboží na skladě („132“) a výdej zboží ze skladu („504“).
{ – vl. příjem }, { – vl. výdej } – příjem a výdej zboží na vlastní střediska (vlastní spotřeba
nebo převod do jiného skladu).
{ Vratné obaly- příjem }, { – na skladě }, { – výdej } – účty, na nichž se eviduje příjem
(pořízení) vratných obalů („131“), obaly na skladě („132“) a výdej obalů ze skladu
(„504“).
{ – vl. příjem }, { – vl. výdej } – příjem a výdej obalů na vlastní střediska (vlastní spotřeba
nebo převod do jiného skladu).
{ Středisko } – číslo střediska, které bude přiděleno velkoskladu při převodu do účetnictví.
{ u položek Základ, Daň } – „A“ = středisko se bude vyplňovat do všech zápisů u vystavených
faktur.
{ u položek sklad, výdej } – „A“ = středisko se bude vyplňovat u vět, v nichž budou účtovány
pohyby ve skladu.
V tomto číselníku musí být pořízeny parametry alespoň jednoho skladu, jinak nebude
přenos do účetnictví proveden !!!
V tomto číselníku by měl být vždy pořízen sklad s označením „XX“. Pokud bude sklad s
tímto označením pořízen, budou parametry tohoto skladu použity v tom případě, že budou
převáděny věty s číslem skladu, které v číselníku není pořízeno. Tímto způsobem lze
nastavit společné parametry převodu všech skladů, které nebudou zvlášť pořízeny
v číselníku.
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Vlastní činnost
Při zprovoznění agendy nastavit potřebné parametry pro přenos.
Před přenosem dat provést zapracování oprav.
Přenos dat do účetnictví lze provádět v jednom měsíci opakovaně, a tak získávat
předběžné účetní výsledky.
Před přenosem dat provést nejprve zapracování oprav a dále přípravu dat Skladu a
Pokladny pro převod (příslušné volby menu). Pokud není agenda Pokladny používána, není
nutné přípravu dat Pokladny provádět.
Dle potřeby provést převod dat do systému DeCe ÚČTO. Přenos lze provést
z adresáře systému DeCe Sklad do adresáře systému DeCe ÚČTO pomocí volby menu
Vlastní přenos / Přenos (oba systémy pracují buď na 1 počítači nebo na síti).
Druhou možností, jak provést přenos, je přenos pomocí disket. V tomto případě se
nejprve na disketu pomocí volby menu Vlastní přenos / Přenos – diskety nahrají data. Ta se
potom v systému DeCe ÚČTO nahrají pomocí Obnovy dat agend – Účetnictví a Vystavených
faktur.
Pro potřebu účetní kontroly přenesených dat je nutné nejméně jednou za měsíc (před
závěrečným přenosem) provést tisk Účetního opisu pohybů MTZ a Reglety – obratové
soupisky zásob včetně jejích speciálních částí (viz Účetní metodika).
Dále je nutné vytisknout sestavu cenových rozdílů vzniklých výdeji do mínusu, tj.
Soupis cenových rozdílů mínusových pohybů (viz Účetní metodika).
Pro potřeby kontroly a provádění účetních kontací z hlediska vystavených faktur se
tiskne Účetní opis faktur.
Před závěrečným měsíčním přenosem dat a tiskem sestav je nutné provést závěrečné
zapracování oprav a dále uzavření účetního měsíce v DeCe SKLADU. Po tomto uzavření
již není možné provádět úpravy pohybů skladu v uzavřeném měsíci, tj. pořízení nových
pohybů, opravy a storna již pořízených pohybů. Spouštěno pomocí volby menu ... doplnit
odblokování.
Po kontrole a odsouhlasení výsledků provést závěrečné zpracování: volba menu.
Po tomto běžném měsíčním zpracování lze provést tisk sestav cenových rozdílů a
automatické vyrovnání cenových rozdílů ve skladu (vyrovnání regletového a okamžitého
stavu, volba menu). Podrobněji viz Účetní metodika.
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Přenesená data
Pokladna
Data budou přenášena, pokud budou nastaveny parametry v číselníku pokladen (viz
agenda Pokladny). Vytváří se účetní deník FUmmPOV (mm = účetní měsíc, označení POV
nebo jiné – dle nastavení konfigurace).
Faktury
Při přenosu se vytváří deník vystavených faktur FAKmmcc.FOD (mm = účetní měsíc,
cc = číslo deníku dle nastavení parametrů přenosu). Převádějí se všechny faktury z daného
měsíce (tj. výdejky, u kterých je vyplněno číslo faktury). Položky faktury jsou převedeny
nasoučtovaně v členění dle účtů (nejsou převáděny jednotlivé položky, ale sečtené základy
DPH, DPH a zaokrouhlení). Pokud pracuje velkosklad v režimu více výdejních pracovišť, je
při převodu do čísla faktury doplněno číslo pracoviště. Účetní kontace jednotlivých položek
faktur jsou provedeny automaticky dle nastavení konfigurace (uváděny jsou prodejní ceny).
Skladové pohyby
Při převodu se vytváří účetní deník FUmmMTV (mm = účetní měsíc, označení MTV
nebo jiné – dle konfigurace). Převádějí se všechny pohyby ve skladu z daného měsíce
(příjem, výdej z hlediska skladu – uváděny skladové ceny). Účetní kontace jednotlivých
pohybů je provedena automaticky dle nastavení konfigurace. Při vlastním převodu jsou
jednotlivé pohyby nasoučtovány dle jednotlivých typů dokladů, tj.
•

příjemky na fakturu, příjemky za hotové, vlastní příjemky.

•

výdejky na fakturu, výdejky – plný daňový doklad za hotové.

•

výdejky – zjednodušený daňový doklad, výdejky – účtenka.

•

vlastní výdejky.

Do účetního deníku jsou pak provedeny pro každý typ dokladu 2 jednostranné účetní
zápisy (viz převod do účetnictví běžné agendy MTZ přímo v systému DeCe ÚČTO).
V účetním opisu jsou jednotlivým pohybům ve skladu přiřazeny účty dle číselníku skladů.
Dle těchto účtů jsou na sestavě pohyby seřazeny, a to podle volby uživatele ('Třídění dle
účtů na straně MD ?', [A/N] buď podle účtů MD nebo DAL). Za jednotlivé syntetiky MD nebo
DAL jsou uvedeny součty a dále součty za jednotlivé sklady a součet celkem.
Při tisku reglety je nutno zadat měsíc, za který se sestava tiskne (účetní měsíc).
Poznámka
Při tvorbě deníků pro účetnictví (vystavené faktury, pohyby skladu) a při tisku
Účetního opisu se používají data pořízená v Číselníku skladů (klíčovým údajem číslo skladu,
popř. čísla skladu a účtová skupina). Pokud má být přenesen sklad, který není v číselníku
nalezen, objeví se chybová hláška (pomocí volby 'P' lze vytisknout). Převod je však i přesto
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správně proveden. Pro potřeby přenosu se použije jiné číslo skladu z číselníku, tj. sklad 'XX'
(pokud je pořízen), jinak sklad s nejnižším označením !!!
Data připravená pro přenos jsou ukládána v pracovním adresáři.
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XXV. Vaše poznámky
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