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Dashboardy - připomenutí
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◼ DashBoard vedoucího skladu

◼ v položkách skladníci

◼ libovolná hodnotící kritéria

Dashboardy - připomenutí

Filtrování na sklad 
(skupinu skladů)

Skladníci - vyhodnocení - 
data z účetnictví (FV/DOB)

Filtrování dle data
pro položky

Aktuální hodnoty
z Helios Green

Tlačítka pro rychlý přechod do nejčastěji používané agendy
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Dashboardy - připomenutí

◼ Vyhodnocení skladu

Filtrování v hlavičce

Fabrikáty

Vybrané
skupiny

Směr 

výdeje



Standardní cenotvorba
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Obsah:

1. Cenotvorba jako celek

2. Cenotvorba při výdeji

3. Poskytování slev a rabatů

Standardní cenotvorba
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◼ Tvorba ceny je nejnáročnější část marketingového mixu, protože je 

v prostředí, které reaguje podle mnoha vzájemně působících 

proměnných faktorů

◼ Optimální cena může přispívat k růstu zisku významněji než růst 

celkového obratu

◼ Nákladově orientovaná

◼ Hodnotově orientovaná

◼ Poptávkově orientovaná

◼ Stanovení cen podle konkurence

◼ Nejčastěji jejich kombinace

Cenotvorba jako celek v MM
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◼ Helios Green má možnosti právě pro kombinace různých strategií 

cenotvorby nezávisle na sobě

◼ Nákladově orientovaná

Funkce koeficientu prodejní ceny v kombinaci s evidenčními cenami

◼ Poptávkově orientovaná

Předpokládá znalost poptávkové funkce, sezón, např. časového rozvrhu 

partnerů

Ceník OD/DO v kombinaci s přiřazením Organizace

◼ Stanovení cen podle konkurence/množství zboží v poměru k expiracím aj.

Po splnění podmínek (např. přes WF) přiřazení produktů do rabatové skupiny 

zboží

Metody cenotvorby v Helios Green



Cenotvorba při výdeji
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◼ Prodejní ceny jsou přebírány z nabídkových cen různých cenových 

úrovní, základních cen odběratelských ceníků nebo evidenčních cen

◼ Cenové úrovně

◼ KDC = doporučená prodejní cena

◼ SERVIS nebo PRODEJ (KDC s marží)

◼ RYCHLO = urgentní objednávky

◼ VÝPRODEJ

Úroveň se speciálními vlastnostmi. Pokud je vyplněna, 

má přednost před cenami v ostatních cenových úrovních. 

Není na ní nikdy prováděna kontrola koeficientem prodejní ceny.

Cenotvorba při výdeji
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◼ Při specifických typech výdeje (garanční, přeskladnění..) je cena 

dohledávána ze zadání:

◼Na Výrobci (na výrobci je nastaveno, z které cenové úrovně má být cena 

přebrána a zda má být použita evidenční cena)

◼na Druhu skladového pohybu (lze nastavit Výdej v evidenční ceně)

◼U výdeje na zakázky hrazené pojišťovnou přebírají podmínky (nabídkové 

ceny pojišťovny, ne koncového zákazníka)

Priority přebírání cen
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◼ Pokud existuje aktivní odběratelský ceník, cena přebrána z ceníku

◼ v položkách ceníku jsou navázána čísla KKZ a k nim zadány prodejní 

ceny=jednotkové bez DPH

◼ V hlavičce je určena platnost OD-DO

◼ zadaná cena pro karty z položek ceníku je přebírána do prodejní ceny v 

dokladech

◼ Ceníky jsou pro Organizace nebo Skupiny Organizací (musí být aktivní)

◼ Ceníky jsou buď odběratelského typu (ceny přebírány do dokladů 

výdejového směru) nebo dodavatelského typu (ceny přebírány do dokladu 

příjmového směru)

Priority přebírání cen
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◼ Při ostatních výdejích

◼ pokud je zadána cena v cenové úrovni VÝPRODEJ, platí přednostně 

(nastavitelné v systému)

◼ pokud je na organizaci navázána konkrétní cenová úroveň, je přebírána 

cena z nabídkové ceny dané cenové úrovně

◼ pokud je na typu výdeje (řada zakázek) navázána konkrétní cenová 

úroveň, je přebírána cena z nabídkové ceny dané cenové úrovně

◼ pokud nebyly zadány cenové úrovně viz. výše, cena je přebírána z 

nabídkové ceny cenové úrovně, navázané v konfiguraci pořadače výdeje

◼ Tímto postupem stanovíme základní cenu, na kterou můžeme dále 

aplikovat Slevy a Rabaty

Priority přebírání cen
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Povolení poskytování 
slev a rabatů
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◼ V případě, že je požadováno poskytnutí Slevy autoservis, v 

konfiguraci pořadačů PvND a Nákupů musí být nastaveno 

Zohledňovat slevy = Ano (rabaty nemají toto omezení)

◼ Každý výdej je prováděn se zvolenou řadou zakázek výdeje, 

charakterizující způsob výdeje. V řadě zakázek je nastaveno, zda 

daná řada povoluje aplikaci Rabatů, Slev nebo Slev i rabatů

◼ Je navázán Druh zakázky. Aby mohly být poskytnuty Slevy 

autoservis, v navázaném druhu zakázky v řadě musí být nastaveno 

Zohledňovat slevy = Ano (rabaty nemají toto omezení)

Musí být splněny tyto podmínky
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◼ pořizovány do pořadače Rabaty, vztahují se k rabatovým skupinám 

zboží, navázaným v Kartě Zboží v Dyn.Vzt. Skupina zboží

◼ Je možné též rabat vztáhnout přímo ke konkrétnímu zboží, pak 

Karta Zboží musí být navázána v Dyn.Vzt. Zboží (lze i kombinovat)

◼ Rabat je poskytován všem organizacím, které jsou navázány v 

rabatové skupině organizací. Tato skupina je v záznamu rabatu 

navázána v Dyn.Vzt. Rabatová skupina organizací. Daný rabat 

může být poskytnut i té organizaci, která není v rabatové skupině 

organizací, ale je navázána přímo v záznamu rabatu, v DV 

Organizace.

Skladové rabaty
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Skladové rabaty
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◼ Rabat je vždy poskytován na cenu jednotkovou, forma rabatu je 

procentem

◼ Typ rabatu je položka (při pořízení každé položky s daným zbožím 

pro danou organizaci je poskytnut rabat)

◼ Typ množství může být kus nebo částka(Rabat může být i 

stupňovitý, t.zn. může být uvedeno více položek s různými procenty 

– v závislosti na množství, zadaném v dokladu, je poskytováno jiné 

procento rabatu)

◼ Rabaty lze také omezit pouze pro zvolený sklad nebo zakázku

Skladové rabaty



21

Sleva

◼ Platí pro jednu konkrétní 
organizaci

◼může být vztažena na 
výrobce, vozidlo, značku/model
(rabat toto neumožňuje)

◼Může v ní být jiné procento 
koeficientu prodejní ceny

◼ Umožňuje nastavit podmínku 
ve filtru, která dotahuje 
produkty dle kritérií

Rabat

◼ Organizace = dyn. vztah 
"Rabaty" nebo "Rabatové 
skupiny organizací"

◼ Kmen. Karta = dyn. Vztah 
"Skupina zboží" nebo přímo 
"Rabaty"

◼ Užívá se položkových rabatů 
(na částku, na kusy)

◼ Rabaty mohou být 
odstupňované (množstevní 
sleva)

Rozdíly Sleva x Rabat



Slevy autoservis
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◼ Záznamy Slev jsou pořizovány do pořadače Slevy 

autoservis Záznam slev autoservis je platný pro konkrétní 

organizaci, vozidlo, výrobce nebo značku/model (příp. 

kombinaci)

◼ V záznamu slevy autoservis musí být navázán Druh zakázky, pro 

který daná sleva autoservis platí

◼ Slevou autoservis je možno přidělit % slevy

na všechno zboží, nebo pro organizaci přiřadit 

jiný koeficient kontroly prodejní ceny

Slevy autoservis
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Slevy autoservis
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◼ na materiál poskytnuta sleva 90% a současně změněn koeficient 

prodejní ceny na 1,25 – tzn. slevou 90% poklesne cena základ pod 

evidenční cenu, uplatní se kontrola koeficientem a prodej 

zákazníkovi bude vždy za cenu 25% nad aktuální evidenční cenou

◼ Cena jednotková - koeficientem vypočtená cena základ přepisuje 

cenu základ, cena jednotková zůstává nezměněna, 

vůči změněné ceně základ jsou dopočítány slevy 

a zapsány do položky

Koeficient prodejní ceny - příklad
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◼ V případě, že uživatel měl v systému nastaven rabat 15% a cena 

po rabatu byla nižší, než evidenční cena * koeficient:

◼ Původní přepočet změnil v jednotkovou cenu i cenu základ, vynuloval slevy

◼ Aktuální přepočet ponechá jednotkovou cenu, mění cenu základ 

a dopočítá a vyčísluje slevy a rabaty

Koeficient prodejní ceny - graficky
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◼ Lze též pořizovat položky, do položek navázat kmenovou kartu 

zboží a zadat procento slevy

◼ Pak pro vybranou položku platí zadané procento slevy – toto 

procento má přednost před procentem, zadaným v hlavičce 

slevy autoservis (tj. pro všechny materiály)

◼může být navázán záznam skupiny kmenových karet, kterým 

bude přiřazeno procento slevy z položky

◼ Používá se pro kombinace více slev v rozlišení podle typu zboží

Slevy autoservis



28



Děkuji vám za pozornost

Tomáš Tököly, tokoly@infonova.cz

mailto:havl@infonova.cz


Petr Havlíček, Praha, 15. listopadu 2018

Balíkobot
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◼ Balíkobot je ucelený systém pro expedici zásilek.

◼ Agregátor rozhraní přepravních služeb
◼ Více než 100 podporovaných přepravců

◼ Jednotné rozhraní
◾Vytvoření zásilky

◾Oštítkování

◾Tracking

◼ Více info: https://www.balikobot.cz

Co je Balíkobot?
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◼ Evidence a objednání zásilek přímo v prostředí Helios GREEN
◼ Jednotné UI

◼ Není třeba pracovat s portály jednotlivých přepravců

◼ Základem je nová třída Zásilka
◼ Obsahuje data jedné zásilky a vztahy na související agendy

◼ Vzniká ručně, nebo funkcí

◼ Tisk přepravních štítků v prostředí Helios GREEN
◼ Štítky jsou generovány portálem jako PDF

◼ Sledování stavu zásilky
◼ Odkaz na tracking pro zákazníka

◼ Aktualizace stavu doručení

Rozhraní Helios GREEN - Balíkobot
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Zásilka

Komu

Co

Za kolik

Upřesnění

Systém

Kdo
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1. Založení zásilky
◼ Ručně, funkcí …

◼ Případně sloučení více zásilek

2. Zápis zásilky do systému Balíkobot
◼ Funkce Odeslat do Balíkobotu (reverzní funkce: Smazat z Balíkobotu)

◼ Zásilka je zaevidována, jsou přiřazeny systémové údaje

3. Tisk štítků

4. Předání do systému dopravce
◼ Funkce Objednání svozu

◼ Systém Balíkobot dodá objednací číslo, podací arch …

Postup zpracování zásilky
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◼ Přímý přenos dat do systému přepravce z HELIOS Green
◼ Snížení chybovosti

◼ Úspora času

◼ Sjednocení zadávání zásilek pro různé přepravce
◼ Jedno UI

◼ Jedno rozhraní

◼ Tisk štítků v reálném čase přímo z HELIOS Green

◼Možnost sledování pohybu zásilky z HELIOS Green

◼ Odolnost systému vůči změnám na straně přepravců

◼ Lze posílat doslova cokoliv

Hlavní výhody řešení



Děkuji vám za pozornost

Petr Havlíček, pha@infonova.cz

mailto:dolejs@infonova.cz



