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1. Přihlášení do aplikace 
 

Přihlášení aplikace - standardní přihlášení jako do jakékoliv aplikace DMS 

2. Funkce aplikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace slouží k vykrytí materiálu pro zákazníky přes pult a do zakázek na díly, které mám k dispozici na 

skladě. 

Aplikace je rozdělena do dvou funkcí: 

1) Prodej - prodej zákazníkům přes pult na rezervované díly 

2) Výdej: 

- výdej do zakázky na rezervované díly 

- výdej do zakázky - díly bez rezervace 
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2.1 Prodej 
 

V kombu se zobrazuje přehled obchodních partnerů, na které existuje nevykrytá objednávka. 

Po zvolení obchodního partnera z komba se zobrazí veškeré objednané a nevykrytý náhradní díly. 

U každé položky jsou informace: 

- číslo materiálu 

- název materiálu 

- lokalizace 

- min.  a max. 

- číslo objednávky, na které je díl rezervován 

- počet objednaných dílů 

- množství dílů na skladě 

- k prodeji - disponibiliní množství, které je možné vydat na danou objednávku 

Volbou Prodej se uskuteční výdej dílů, poté pole Prodej zmodrá. 

 

 

Pokud se opět zvolí Storno, prodej dílu se Stornuje a výdejka se zruší. 

Tímto způsobem se vydají všechny díly na daného zákazníka. 

Pokud existuje prodejka na daného zákazníka vytvořená v tabletu, která ještě nemá vytvořený doklad, všechny 

dále vydané díly se budou zapisovat do téže prodejky.  
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Prodejku následně uvidíme v modulu Sklad - pořízení prodejky. Prodejku načteme a vytvoříme doklad - dodací 

list, fakturu, pokladní doklad. 

- informace o počtu prodejek vytvořené v tabuletu, které nejsou fakturovány 

 

- při kliku na volbu čísla se zobrací seznam obchodních partnerů, na které je vytvořena prodejky bez dokladu  

 

- zvolením daného zákazníka se do prodejky načte celá prodejka daného zákazníka vytvořená v tabletu 
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2.2 Výdej  
 

Výdej na zakázku s rezervovanými díly 
 

Výdej zde funguje stejně jako prodej. V kombu se zobrazují všechny neuzavřené zakázky, u nichž je blokován 

nevykrytý díl. 

Výdej na zakázku zde funguje stejně jako u Prodeje, s tím, že není nutné vytvářet dále žádný daňový doklad. Výdej 

se uskuteční do zakázky. 

 

Výdej na zakázku bez rezervovaných dílů  
 

Do této funkce se přepneme volbou lupy s křížkem ve výdeji. 
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V této volbě se zobrazí kombo, ve které jsou uvedeny všechny neuzavřené zakázky. Vyhledávání zde funguje tak, 

že do komba zapisujeme první znaky ze zakázky a zakázky v kombu se tak dofiltrovávají. 

 

Po vybrání zakázky se do druhé komba napíše číslo materiálu nebo se sejme čárový kód z dílu 

 

Po zadání dílu se zobrazí skladové karty na všech skladech daného dílů. V případě, že díl není skladem, je označen 

červeně. Díl, který má nulový stav, nejde přes tablet vydat do zakázky. 

Díl je vydán volbou Výdej. V této volbě nejde provést Storno dílu, toto je nutné ji v modulu sklad. 

Při výdeji se program dotáže na množství (přenastaveno 1) a středisko. Po prvním zadání střediska, se přednabízí 

poslední zadané středisko. 

 

Po zvolení OK se provede výdej dílu. 
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V aplikaci se zobrazí, že proběhl výdej a číslo výdejky. 

Výdej všech dílů přes tablet zde probíhá vždy do stejné výdejky v rámci skladu a zakázky. 
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