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Novinky v modulu 
Sklady ND 
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◼ V roce 2013 prezentován systém přenosu objednávek na portál s 
tím, že další směr rozvoje může být realizace záměn z EDL

◼ Objednávkou OND objednán díl XXXX – zapsán na portál

◼ Dodacím listem v EDL dodána náhrada dílu XXXX s číslem YYYY

◼ Importem dodacího listu do HeG doplněno zboží YYYY do OND

◼ Nový vývoj, který záměnu zboží promítne do skladové zakázky

Objednávky OND – záměny v zakázce
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Objednávky OND – záměny v zakázce

◼ Při importu EDL do HeG, do dokladu OND doplněno nové zboží s 
původem EDL, stav původního zboží změněn na Nahrazeno 
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◼ Ve skladové zakázce Nákupu zrušena rezervace původního 
objednaného zboží, vynulován Počet. Doplněna položka 
zaměněného zboží, rezervována. Obě položky barevně označeny

Objednávky OND – záměny v zakázce 
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Redesign formulářů skladových zakázek 

◼ Chytrá tlačítka ve skladové zakázce Nákupu
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◼ Chytrá tlačítka ve skladové zakázce PvND

Redesign formulářů skladových zakázek
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◼ Chytrá tlačítka ve skladové zakázce PvND

Redesign formuláře skladových zakázek
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◼ Jednotný přístup k manažerskému vyhodnocení skladu

◼ Pro potřeby manažerského vyhodnocení skladu bylo nutno hledat a 
aplikovat funkce příp. šablony v pořadačích Skladové uzávěrky, Stav skladu, 
Skladové pohyby, … Systém nahrazen – vyhodnocení realizováno z 1 místa

◼ Finanční vyhodnocení – informace o ceně základ, evidenční ceně, 
fakturované ceně a slevách za zvolené období v členění dle řad (druhů 
skladových pohybů), útvarů, účtovacích skupin zboží

◼ Obratové vyhodnocení – karta zboží, vyhodnocení obratu zboží, 
bezobrátkové zboží, skladová objednávka

Redesign řízení a vyhodnocení skladu
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◼ Finanční vyhodnocení 

Redesign řízení a vyhodnocení skladu
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◼ Obratové vyhodnocení zásob 

Redesign řízení a vyhodnocení skladu
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◼ Importy ceníků dodavatelů a přecenění skladu

Redesign hromadného přecenění skladu
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◼ Kontrolován pokles prodejní ceny vč. slev pod nákupní cenu*koef.

Slevy na skupiny zboží pro VIP zákazníky  
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◼ Nekontrolován pokles prodejní ceny vč. slev pod nákupní cenu, pro 
VIP zákazníka však požadován prodej stanoveným % nad nákupní 
cenu

Slevy na skupiny zboží pro VIP zákazníky



Děkuji vám za pozornost

Miroslav Kocanda, kocanda@infonova.cz
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