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Úvodní informace

Integrovaný modul slouží jako doplněk k systému DeCe SKLAD. Obsahuje veškeré
základní funkce pro vedení velkoobchodního skladu a maloobchodní prodejny, snadný a
rychlý přístup k různým přehledovým sestavám; například v nabídce zboží je možné zjistit
veškeré pohyby konkrétního zboží (nebo označeného zboží) za zvolené období, tisk zboží
apod. Dále umožňuje rychlé opravy nebo pořizování v ceníku zboží, adresáři organizací
nebo v pořízených dokladech, lze například v nabídce faktur u libovolné faktury změnit typ
úhrady, datum zdanitelného plnění, splatnosti, popřípadě uhrazené částky apod., informace
o vystavených dokladech odběratelům a dodavatelům s možností tisku a oprav těchto
dokladů, př. Vystavení dokladu na základě již vystaveného dokladu apod. V neposlední řadě
modul poskytuje seznam dnů, v kterých se uskutečnil nějaký výdej či příjem libovolného
zboží. Po vybrání určitého dne je zobrazen seznam pohybů v daném dni. Tyto pohyby jsou
barevně svázány podle čísla dokladu.
Kompletní popis ovládání systému DeCe SKLAD je uveden v základní „Uživatelské
příručce“ které je součástí dodávky systému a není úlohou tohoto doplňku se této
problematice podrobněji věnovat. Taktéž veškerá nastavení při startu systému DeCe SKLAD
včetně popisu nastavení jednotlivých parametrů jsou uvedeny v „Uživatelské příručce“.
V tomto doplňku budou popsány pouze uživatelské funkce a nadstandardní možnosti,
které jsou charakteristické pro ovládáni a funkci Integrovaného modulu.
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Ovládání modulu

Po spuštění se zobrazí v horní části obrazovky základní menu modulu. V tomto menu
se pohybujeme kurzorovými klávesami (šipky do stran) a jednotlivé volby se aktivují stiskem
klávesy <Enter> nebo šipkou dolů. Po startu modulu je automaticky zobrazen číselník zboží,
pokud obsahuje alespoň jedno zboží. V opačném případě se zobrazí pouze úvodní menu.
 Základní menu Integrovaného modulu

Sklad – evidence zboží
Jedná se o standardní nabídku zboží, která má veškeré schopnosti a způsob ovládání
shodný jako v systému DeCe SKLAD. Je zde několik horkých kláves navíc:
• Klávesa <F3> zobrazí „pořizovák” zboží, který automaticky načte kartu zboží, na kterém
stálo naposled ukazovátko nabídky.
• Kombinace kláves <ALT+R> zobrazí tabulku s možností zobrazení průběhu nebo
rezervací zboží se seznamem příslušných objednávek přijatých a zakázek.
• Klávesa <Enter> zobrazí nabídku možných akcí s daným zbožím (žádné zboží není
označeno) nebo se vším označeným zbožím (pomocí klávesy <Insert>).
•

Další „horké“ klávesy jsou popsány v nápovědě ovládání nabídky ceníku, viz. Níže
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 Nabídka ceníku zboží

Po vybrání libovolné volby klávesou <Enter> se zobrazí tabulka pro nastavení základních
parametrů tisku výstupní sestavy.
Upozornění:
Veškeré změny, které provedete při nastavování v této tabulce se uloží a budou
doplněny při opětovném zavolání.
Na prvních dvou řádcích této tabulky jsou informace o počtu označených položek
zboží (pomocí klávesy <Insert>). Pokud nebylo vybráno žádné zboží je zde zobrazena nula
a sestava se vytvoří jen pro zboží, na kterém naposled stálo ukazovátko nabídky.
Dále je zde uvedeno období, za které se daná sestava vytvoří, které je
přednastaveno od 01.01. daného účetního roku až po dnešní datum. Toto období lze změnit
dle aktuální potřeby, které nás momentálně zajímá.
Volba „Sestavu nastavit ručně“ může obsahovat dva znaky:
•

N – sestava se vytvoří dle posledního uloženého nastavení.

•

A – je zobrazena tabulka, která obsahuje příslušné nastavení pro další zpracování
sestavy. Tato tabulka je specifická pro každou volbu. U opisu všech výdejů a příjmů se
jedná o výběrovou tabulku pro opis pohybů s patřičnými přednastavenými údaji.
Ziskovost a souhrnné pohyby jsou obdobou stejně nazvaných výkonných programů a tisk
zboží volá výběrovou tabulku pro tisk ceníku se všemi údaji.
Pozor !!!
Veškeré výběrové tabulky jsou nastaveny dle přednastavených uschovaných
kritériích výběru. Pokud je tedy provedena libovolná změna bude se vztahovat pouze na
sestavu, kterou právě budeme tisknout. Po opětovném zavolání výběrové tabulky je
znovu nastavena dle přednastavených kritériích. Změna přednastavených kritérií je
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možná pomocí tzv. uživatelského uložení sestav, viz kapitola v základní příručce „Vlastní
uložení nastavení v sestavách“.
Položky nabídky:
{ Výdeje zboží } – přehled všech výdejů. V případě, že není modifikováno předdefinované
nastavení jsou ve výsledné sestavě zobrazeny veškeré výdeje ve zvoleném období.
Pokud je nastaven tisk rekapitulace jsou na konci dané sestavy nasoučtovány tyto
výdeje do celkové sumy. Shodná sestava by vznikla po spuštění programu „Opis
pohybů“ v systému DeCe SKLAD a to v případě zvolení zaškrtnutím dokladů
„převodky“ a „výdejky“. „Návratky“ i „příjemky cizí“ musí být potlačeny.
{ Příjmy zboží } – přehled všech příjmů. V případě, že není modifikováno předdefinované
nastavení jsou ve výsledné sestavě zobrazeny veškeré příjmy ve zvoleném období.
Pokud je nastaven tisk rekapitulace jsou na konci dané sestavy nasoučtovány tyto
příjmy do celkové sumy. Shodná sestava by vznikla po spuštění programu „Opis
pohybů“ v systému DeCe SKLAD a to v případě zvolení zaškrtnutím dokladů „návratky“
a „příjemky cizí“. „Převodky“ i „výdejky“ musí být potlačeny.
{ Ziskovost zboží } – přehled ziskovosti. V zadaném období jsou vyhledány veškeré výdeje
sledovaného zboží nebo označeného zboží, ve kterých se zpracovávají skladové a
prodejní hodnoty jednotlivého zboží. Na základě těchto údajů je pak spočítána
ziskovost. Obdobné sestavy lze docílit pomocí shodného nastavení kritérií v programu
„Přehled ziskovosti zboží“ v systému DeCe SKLAD.
{ Souhrnné pohyby } – saldo všech pohybů. Daný volba pracuje vytiskne obdobnou sestavu
jako program „Souhrnné pohyby“, pokud jsou stejně nastaveny kritéria jako má tato
volba. Po potvrzení této volby se kumulují zboží se stejným identifikačním číslem
(nezávisle na čísle podskladu) a typem pohybu (příjmy, výdeje, vlastní příjmy návratky,vlastní výdeje - převodky).
{ Tisk zboží } – tisk zboží na obrazovku nebo tiskárnu. Sestavu lze vytvořit i pomocí
programu „Tisk ceníku se všemi údaji“.
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 Obrazovka s nabídkou kláves k ovládání nabídky zboží (na klávesu <SHIFT+F1>)

III-6

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2020

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2020

Fak.vyd. – faktury vydané
Pokud existují nějaké vydané faktury v nastaveném měsíci budou zobrazeny pod tutou
volbou. Každý řádek v tomto seznamu obsahuje informace o jednotlivé faktuře (číslo faktury,
první název odběratele, celkovou částku faktury, datum vystavení a splatnosti). Podrobnější
informace jako jsou základy DPH, hodnoty DPH, typ platby, uhrazenou částku apod. jsou
uvedeny pod seznamem faktur. Pokud se tyto doplňující údaje pod seznamem nenachází,
pak je stiskem klávesy <Tab> (tabelátor) zobrazíme. Klávesou <Enter> vyvoláme nabídku
možných akcí s danou fakturou (žádná faktura není označena) nebo se všemi označenými
fakturami (pomocí klávesy <Insert>).
 Nabídka vydaných faktur
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 Nabídka možností vystavení dokladu na základě dokladu existujícího

 Obrazovka s nabídkou kláves k ovládání nabídky faktur (na klávesu <SHIFT+F1>)

Po vybrání libovolné volby klávesou <Enter> se zobrazí tabulka pro nastavení
základních parametrů tisku výstupní sestavy. Ovládání je stejné jako v tabulce pod agendou
s výpisem zboží skladu (kapitola „Sklad“).
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Položky nabídky:
{ Tisk dokladu na obrazovku } – zobrazení dané faktury nebo označených faktur na
obrazovku.
{ Tisk dokladu na tiskárnu } – tisk dané faktury nebo označených faktur na tiskárnu.
{ Storno dokladu } – storno dané faktury nebo označených faktur. S jednotlivými fakturami
jsou stornovány i dodací lity (výdejky).
{ Oprava výdejky } – oprava dodacího listu (výdejky) na který byla vystavena faktura.
{ Oprava faktury } – oprava základních údajů faktury. Po potvrzení vybrané volby se zobrazí
následující tabulka.
 Obrazovka s nabídkou oprav faktury

{ Změna ceny dokladu } – změna ceny u dokladu bez položek (doklad neobsahuje zboží).
{ Změna odběratele } – změna odběratele v aktuálním dokladu.
{ Změna datumu splatnosti } – změna datumu splatnosti aktuální faktury.
{ Změna typu úhrady } – změna typu úhrady aktuální faktury.
{ Změna zdanitelného plnění } – změna datumu zdanitelného plnění aktuální faktury.
{ Pořízení platby faktury } – vyvolá nabídku vystavených faktur. Po stisku klávesy <Enter> je
možné zadat částku úhrady. V případě stisku klávesy <Enter> na prázdné položce
částky je automaticky doplněna celková částka faktury. po potvrzení zadáme i datum
kdy byla provedena úhrada faktury.
{ Opis označených faktur } – sestava vystavených faktur, která obsahuje základní informace
o každé faktuře, např. jméno a adresu odběratele, datum pořízení, hodnotu faktury a
sazeb DPH atd.
{ Zisk faktury } – zobrazí na obrazovce zisk v procentech a v korunách dané nebo
označených faktur.
{ Přesun na odběratele } – přesun na odběratele / dodavatele aktivní faktury.
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Fak.př. – faktury přijaté
Pokud existují nějaké přijaté faktury v nastaveném měsíci budou zobrazeny pod tutou
volbou. Každý řádek v tomto seznamu obsahuje informace o jednotlivé faktuře (číslo faktury,
první název odběratele, celkovou částku faktury, datum vystavení a splatnosti). Podrobnější
informace jako jsou základy DPH, hodnoty DPH, typ platby, uhrazenou částku apod. jsou
uvedeny pod seznamem faktur. Pokud se tyto doplňující údaje pod seznamem nenachází,
pak je stiskem klávesy <Tab> (tabelátor) zobrazíme. Klávesou <Enter> vyvoláme nabídku
možných akcí s danou fakturou (žádná faktura není označena) nebo se všemi označenými
fakturami (pomocí klávesy <Insert>). Veškeré akce spjaté s přijatými fakturami jsou totožné
s vystavenými, které jsou popsány výše.
 Nabídka přijatých faktur
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 Obrazovka s nabídkou kláves k ovládání nabídky faktur (na klávesu <SHIFT+F1>)
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Odb. + Dod. – odběratelé nebo dodavatelé
 Obrazovka s nabídkou odběratelů

 Obrazovka s nabídkou operací s odběrateli/dodavateli
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 Obrazovka s nabídkou vystavených dokladů odběrateli/dodavateli

 Obrazovka s „horkými“ klávesami odběratelů/dodavatelů (<SHIFT+F1>)
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 Obrazovka s nabídkou pohybů zboží a dokladů odběrateli/dodavateli

 Obrazovka s nabídkou položek z dokladu (Odběratel -> Vystavené doklady -> Přehled
všech vystavených dokladů -> Zobrazení položek na dokladu -> Zobrazení výrobního čísla
na položce)

Jak již bylo popsáno v základní příručce jsou dodavatelé a odběratelé v jednom
společném číselníku. Integrovaný modul má schopnost tento číselník rozdělit na dvě
skupiny. První skupina obsahuje pouze odběratele a obchodní partnery, kteří jsou odběratelé
ale i dodavatelé. Druhou skupinu tvoří pouze dodavatelé. Toto rozdělení je určeno znakem
v číselníku odběratelů/dodavatelů, ve kterém se nachází položka „Odběratel/dodavatel“.
Jednotlivé řádky obsahují informace o našich obchodních partnerech (první část názvu,
druhou část adresy, bankovní spojení a IČ). Podrobnější informace jako jsou například
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telefon, fax, DIČ a další, jsou uvedeny pod seznamem. Pokud se tyto doplňující údaje pod
seznamem nenachází, pak je stiskem klávesy <Tab> (tabelátor) zobrazíme. Klávesou
<Enter> vyvoláme nabídku možných akcí s daným partnerem (žádný řádek není označen)
nebo se všemi označenými partnery (pomocí klávesy <Insert>). Klávesa <F3> zobrazí
„pořizovák“ partnerů, který automaticky načte odběratele/dodavatele, na kterém stálo
naposled ukazovátko nabídky.
{ Výdejky odběrateli } – přehled výdejů danému odběrateli/dodavateli nebo všech
označených odběratelů/dodavatelů.
{ Hodnocení odběratele } – vyhodnocení vybraných odběratelů/dodavatelů na základě
celkové odebrané hodnoty, počtu odběru popř. zisku v procentech.
{ Opis vystavených faktur } – přehled faktur odběratelů/dodavatelů.
{ Saldo všech faktur } – celkový součet faktur odběratelů/dodavatelů.
{ Pořízení plateb faktur } – vyvolá nabídku faktur v daném měsíci označených nebo daného
odběratele/dodavatele,. Po stisku klávesy <Enter> je možné zadat částku úhrady.
V případě stisku klávesy <Enter> na prázdné položce částky je automaticky doplněna
celková částka faktury. po potvrzení zadáme i datum kdy byla provedena úhrada
faktury.
{ Tisk odběratelů } – opis vybraného/ých odběratelů/dodavatelů.

Sest. - sestavy
 Obrazovka s nabídkou sestav
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 Obrazovka s nabídkou sestav (pokračování)

 Obrazovka s nabídkou sestav (pokračování)

Tato agenda obsahuje veškeré základní programy pro tvorbu přehledových sestav,
které jsou popsány v základní příručce, proto zde následuje pouze stručný výpis jednotlivých
programů.
•

Ziskovost – přehled ziskovosti zboží.

•

Hodn. odběratelů – vyhodnocení odběratelů a dodavatelů.

•

Pohyby – sestava pohybů zboží dle zadaných kritérií.
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•

Doklady - sestava dokladů dle zadaných kritérií.

•

Souhrnné pohyby – nakumulovaný opis pohybů dle zadaných kritérií.

•

Tisk ceníku – výběrový opis z číselníku zboží.

•

Tisk odběratelů/dodavatelů – výběrový opis z číselníku organizací.

•

Přehled DPH – přehled DPH za jednotlivé doklady.

•

Přehled faktur – přehled všech vystavených faktur za jednotlivé odběratele.

•

Objednávky – přehled pohybů, dokladů a kumulovaných pohybů za objednávky.
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Výd./př. – výdejky/příjemky
 Obrazovka s nabídkou denních pohybů zboží na výdeji a příjmu

Pod touto volbou jsou uloženy seznamy všech výdejů a příjmů vystavených
v aktuálním měsíci a účetním roce.
Výdejky
Obsahuje seznam všech dnů, ve kterých byl proveden alespoň jeden výdej ze skladu.
Po stisku klávesy <Enter> se zobrazí seznam pohybů zboží, jednotlivé pohyby jsou barevně
označeny podle čísla dokladů. Toto barevné označení slouží pro přehledné odlišení pohybů
v jednom dokladu od ostatních dokladů. Klávesou <F4> je možné přepínat mezi zobrazením
prodejní ceny bez DPH a s DPH a nákupní ceny bez i s DPH. Klávesou <Enter> vyvoláme
nabídku možných akcí s jednotlivými pohyby.

III-18

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2020

© DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, leden 2020

 Obrazovka s nabídkou denních výdejů

{ Přesun na zboží } – přesun do agendy „Sklad“ na vybrané zboží.
{ Přesun na výdejku } – přesun do agendy „Vyst.dok.“ do seznamu vystavených dokladů na
aktuální výdejku, účtenku nebo zjednodušený daňový doklad.
{ Přesun na odběratele } – přesun do agendy „Odb.“ na odběratele, na kterého byl aktivní
doklad vystaven.
{ Přesun na fakturu } – přesun do agendy „Fak.vyd.“ na vybranou fakturu, která je spjata
s aktivním dokladem.
Příjemky
Ovládání a nabídky jsou shodné s volbou „Výdejky“, s tím rozdílem, že pod touto
volbou se pracuje pouze z příjmovými doklady.
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Vyst.dok. – vystavování dokladů
 Obrazovka s nabídkou na vystavování dokladů

 Obrazovka s nabídkou na vystavování dokladů (pokračování)
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Tato agenda obsahuje výkonné programy pro vystavování dokladů a přehledové
seznamy již pořízených dokladů. Jednotlivé programy pro vystavení dokladů jsou popsány
v základní příručce a proto si zde vysvětlíme pouze přehledové sestavy založených dokladů.
Doklady
Zobrazí na obrazovce zvolený seznam dokladů. Daný seznam lze pomocí klávesy
<F10> setřídit dle vašich požadavků.
 Obrazovka s volbou třídění vystavených dokladů

Pořadí položek dle jakých budou doklady setříděny závisí na pořadí v jakém jsou jednotlivé
volby v této tabulce pomocí klávesy <Insert> aktivovány. Po současném stisku kláves
<Ctrl> + <End> se nastavení zapíše a doklady budou přetříděny.
Klávesa <F2> přepíná v seznamech mezi zobrazení čísla a názvu odběratele/dodavatel.
Pokud je stisknuta klávesa <Enter> na jednotlivém dokladu je zobrazena nabídka možných
akcí s jedním nebo označenými doklady.
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 Obrazovka s možnostmi operací s dokladem

{ Tisk dokladu na obrazovku } – zobrazení daného dokladu nebo označených dokladů na
obrazovku.
{ Tisk dokladu na tiskárnu } – tisk daného dokladu nebo označených dokladů na tiskárnu.
{ Storno dokladu } – storno označených nebo daného dokladu.
{ Oprava výdejky } – oprava označených nebo daného dokladu.
{ Přesun na odběratele } – přesun do agendy „Odb.“ na odběratele, na kterého byl aktivní
doklad vystaven.
{ Vystavení dokladu z dokladu ) – volba umožní vystavení libovolného dokladu na základně
již pořízeného dokladu, např. vystavení faktury na základě objednávky přijaté nebo
příjemky na základě objednávky vydané apod.

Nást. – nástroje modulu
Tato agenda je určena pro speciální akce, jako například změna aktivního měsíce,
setřídění číselníků nebo aktualizaci hlaviček (indexů měsíčních pohybů), textová příručka pro
práci apod.
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 Obrazovka s nástroji Integrovaného modulu

{ Aktuální měsíc, Aktuální podsklad, Aktuální pokladna } – změnou aktuálních nastavení lze
prohlížet pomocí integrovaného modulu i doklady vystavené mimo přednastavených
údajů. Kromě toho jakákoliv změna se okamžitě promítá do vystavování dokladů.
{ Aktualizace hlaviček } – aktualizaci hlaviček dokladů (indexů měsíčních pohybů) kde se
nacházejí nejdůležitější informace o jednotlivých dokladech.
{ Příručka pro práci } – prohlížení popisu ovládání skladového hospodářství na obrazovce.
{ Třídění číselníků } – setřídění číselníku zboží a obchodních partnerů dle vámi zadaných
požadavků.
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IV.

Vaše poznámky
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