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Podpora procesů s čárovými kódy zboží 
ve skladu v systému Helios Green  
 

  

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  
Funkcionalita podporuje práci s čárovými kódy ve skladových procesech příjmu, výdeje a inventur skladu v 

HeG. Jedná se o zpracování čárových kódů čtečkami napojenými místo klávesnice nebo programovatelnými 

inteligentními čtečkami s možností dávkového výstupu do souborového systému nebo do tabulky SQL serveru.  

 

  PPřřeeddppookkllaaddyy  
Funkcionalitu načtení dat ze čtečky čárových kódů je možné aplikovat na všech databázích Helios Green verze 

42 (NET), na kterých je implementován standardní modul Obchodní sklad a nadstavbové třídy Servisní 

zakázka, Řada zakázek a Fyzické stavy skladů. 

   

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  

ZZaaddáánníí  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů  vv  HHeeGG  

 Kmenová karta zboží/materiálu. 

  UU  kkmmeennoovvýýcchh  kkaarreett  zzbboožžíí  mmůůžžee  bbýýtt  ččáárroovvýý  kkóódd  ppřříímmoo  ččíísslloo  zzbboožžíí..    

  VV  ppřřííppaadděě,,  žžee  ččáárroovvýý  kkóódd  nneeooddppoovvííddáá  ččíísslluu  zzbboožžíí,,  llzzee  ččáárroovvéé  kkóóddyy  eevviiddoovvaatt  vvee  vvzzttaažžeennýýcchh  zzáázznnaammeecchh  

kkaattaallooggoovvýýcchh  ččíísseell..  TTěěcchhttoo  kkaattaallooggoovvýýcchh  ččíísseell  kk  jjeeddnnéé  kkmmeennoovvéé  kkaarrttěě  mmůůžžee  bbýýtt  ii  vvííccee  ttyyppůů  --  

ddooddaavvaatteellsskkáá  ((ddoohhlleeddáávváánnyy  KKKKZZ  vv  ppřřííjjmmoovvéémm  ddookkllaadduu  ––  ttjj..  oobbjjeeddnnáávvkkaa,,  ppoottvvrrzzeennáá  oobbjjeeddnnáávvkkaa,,  

ppřřííjjeemmkkaa)),,  ooddbběěrraatteellsskkáá  ((ddoohhlleeddáávváánnyy  KKKKZZ  vvee  vvýýddeejjoovvéémm  ddookkllaadduu  ––  ttjj..  sseerrvviissnníí  zzaakkáázzkkaa,,  ppooppttáávvkkaa,,  

rreezzeerrvvaaccee,,  vvýýddeejjkkaa))  nneebboo  ttyyppuu  EEAANN  ((ddoohhlleeddáávváánnyy  vvžžddyy))....    

NNaaččtteenníímm  ččáárroovvééhhoo  kkóódduu  ddoo  ddookkllaadduu  ssyyssttéémm  ddoohhlleeddáá  aa  nnaavváážžee  zzáázznnaamm  kkaattaallooggoovvééhhoo  ččííssllaa  ii  vvzzttaažžeennýý  

zzáázznnaamm  KKKKZZ..    

ZZáázznnaamm  kkaattaallooggoovvééhhoo  ččííssllaa,,  vvzzttaažžeennýý  kkee  KKKKZZ  aa  oorrggaanniizzaaccii::  

  

 Skladová místa 

  ČČáárroovvýý  kkóódd  sskkllaaddoovvééhhoo  mmííssttaa  jjee  ppřříímmoo  ččíísslloo  mmííssttaa  vv  zzáázznnaammuu  mmííssttaa..      

PPooddppoorraa  pprroocceessůů  ppřřii  ppřřííjjmmuu  zzbboožžíí  

 Tisk samolepících štítků s čárovým kódem zboží a místa. 

SSaammoolleeppiiccíí  ššttííttkkyy  ss  ččáárroovvýýmm  kkóóddeemm  mmoohhoouu  bbýýtt  ttiiššttěěnnyy  zz  oozznnaaččeennééhhoo  zzáázznnaammuu  KKmmeennoovvéé  kkaarrttyy  zzbboožžíí,,  

KKaattaallooggoovvééhhoo  ččííssllaa  nneebboo  zzee  sskkllaaddoovvýýcchh  ddookkllaaddůů  ppřřííjjeemmeekk,,  vvýýddeejjeekk  ppřříípp..  SSeerrvviissnníícchh  zzaakkáázzeekk..  ŠŠttííttkkyy  mmoohhoouu  
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bbýýtt  ttiiššttěěnnyy  nnaa  ssppeecciiáállnníí  ttiisskkáárrnnuu  ššttííttkkůů  ((DDaattaammaaxx,,  ZZeebbrraa))  nneebboo  nnaa  bběěžžnnoouu  ttiisskkáárrnnuu,,  nnaa  ppaappíírr  ssee  

ssaammoolleeppkkaammii..  

ŠŠttííttkkyy  jjssoouu  ttiiššttěěnnyy  ffuunnkkcceemmii,,  kkddee  ffuunnkkccee  ppřřii  ssppuuššttěěnníí  nnaabbííddnnee  ppaarraammeettrriicckkéé  ookknnoo  ss  mmoožžnnoossttíí  vvoollbbyy  

ttiisskkáárrnnyy  aa  zzaaddáánníí  ppooččttuu  ttiiššttěěnnýýcchh  ššttííttkkůů..    

  PPoořříízzeenníí  ppoolloožžeekk  ppřřííjjeemmkkyy  zzbboožžíí  ppoommooccíí  ččtteeččkkyy  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů,,  ppřřiippoojjeennéé  ppřříímmoo  kk  ppooččííttaaččii  jjaakkoo  

kklláávveessnniiccee    

  UUžžiivvaatteell  vv  nnoovvéémm  ddookkllaadduu  ppřřííjjeemmkkyy  vvyyppllnníí  hhllaavviiččkkuu  aa  ddoo  ppoolloožžkkyy  ččtteeččkkoouu  nnaaččttee  ččáárroovvýý  kkóódd  zzbboožžíí  zzee  

zzbboožžíí..  TTeennttoo  ččáárroovvýý  kkóódd  mmůůžžee  nnaaččíísstt  ddoo  ppoollííččkkaa  ZZbboožžíí  nneebboo  KKaattaallooggoovvéé  ččíísslloo  --  ddllee  kkoonnffiigguurraaccee  

ppoořřaaddaaččee  ppřřííjjeemmeekk  aa  zzaavveeddeennýýcchh  pprroocceessůů..  SSyyssttéémm  ppoo  nnaaččtteenníí  ččáárroovvééhhoo  kkóódduu  ddoohhlleeddáá  aa  nnaavváážžee  ddoo  

zzddrroojjee  vv  ppoolloožžccee  sspprráávvnnoouu  kkmmeennoovvoouu  kkaarrttuu  zzbboožžíí  aa  uužžiivvaatteell  ppookkrraaččuujjee  zzaaddáánníímm  mmnnoožžssttvvíí,,  ppřříípp..  

cceennyy..  

  PPoořříízzeenníí  ppoolloožžeekk  ppřřííjjeemmkkyy  zzbboožžíí  ppoommooccíí  iinntteelliiggeennttnníí  ččtteeččkkyy  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů  ((nneenníí  ppřřiippoojjeennaa  ppřříímmoo  

kk  ppooččííttaaččii  jjaakkoo  kklláávveessnniiccee))    

  ČČtteeččkkoouu  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů  nnaaččttee  ččáárroovvéé  kkóóddyy  ppřřiijjíímmaannééhhoo  zzbboožžíí,,  ppoo  nnaaččtteenníí  kkaažžddééhhoo  kkóódduu  zzaaddáá  

ppooččeett,,  ppřřííppaaddnněě  cceennuu  zzbboožžíí..  ZZee  ččtteeččkkyy  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů  jjee  eexxppoorrttoovváánn  tteexxttoovvýý  ssoouubboorr  vvššeehhoo  

nnaaččtteennééhhoo  zzbboožžíí  ddoo  ssííťťoovvéé  sslloožžkkyy,,  ppřřííssttuuppnnéé  uužžiivvaatteellii..  

  UUžžiivvaatteell  vv  nnoovvéémm  ddookkllaadduu  ppřřííjjeemmkkyy  vvyyppllnníí  hhllaavviiččkkuu  aa  ssppuussttíí  ffuunnkkccii  NNaaččtteenníí  ppoolloožžeekk,,  vv  ookknněě  ffuunnkkccee  

vvyybbeerree  uulloožžeennýý  tteexxttoovvýý  ssoouubboorr  zzee  ččtteeččkkyy..  FFuunnkkccee  zz  kkaažžddéé  vvěěttyy  ssoouubboorruu  vvyyttvvoořříí  vv  ppřřííjjeemmccee  ppoolloožžkkuu,,  

ddoo  ppoolloožžkkyy  nnaavváážžee  zzddrroojj  kkmmeennoovvéé  kkaarrttyy  aa  ppooččeett  ppřříípp..  cceennuu  zzee  ssoouubboorruu  ––  zzááppiiss  jjee  pprroovváádděěnn  

iinnssttaannččnníí  llooggiikkoouu  VV  ppřřííppaadděě,,  žžee  ppřřii  nnaaččííttáánníí  zzbboožžíí  nneebbuuddoouu  zzaaddáávváánnyy  cceennyy  zzaa  jjeeddnn,,  jjee  mmoožžnnoo  

ssttaannddaarrddnníí  ffuunnkkccíí  PPřřeeppooččeett  ddookkllaadduu  aakkttuuaalliizzoovvaatt  cceennyy  vv  ddookkllaadduu  ppřřííjjeemmkkyy  ddllee  ssttaannddaarrddnníí  

cceennoottvvoorrbbyy,,  ppoouužžiittéé  nnaa  zzaakkáázzccee  

  MMoožžnnoosstt  ddoovvýývvoojjee  ––  ttjj..  úúpprraavvyy  ffuunnkkccee,,  ffuunnkkccee  nneemmuussíí  nnaaččííttaatt  tteexxttoovvýý  ssoouubboorr  zzee  ssoouubboorroovvééhhoo  

ssyyssttéémmuu,,  aallee  zzpprraaccoovvaatt  ddaattaa  zzaappssaannáá  ččtteeččkkoouu  ddoo  ttaabbuullkkyy  SSQQLL  sseerrvveerruu..  VV  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  bbyy  uužžiivvaatteell  

zzaaddaall  ddoo  ččtteeččkkyy  ii  ččíísslloo  ppřřííjjeemmkkyy  zz  hhllaavviiččkkyy  ddookkllaadduu..      

  EEvviiddeennččnníí  kkoonnttrroollaa  sskkuutteeččnnééhhoo  ppooččttuu  zzbboožžíí,,  ppřřiijjaattééhhoo  nnaa  zzáákkllaadděě  oobbjjeeddnnáávvkkyy  nneebboo  ppřřííjjeemmkkyy    

  UUžžiivvaatteell  vv  ppoořřaaddaaččii  SSkkllaaddoovvéé  ppoohhyybbyy,,  ppoo  aapplliikkaaccii  ššaabblloonnyy  KKoonnttrroollaa  ppřřííjjmmůů,,  ssii  nnaa  ppřřeehhlleedduu  vvyybbeerree  aa  

oozznnaaččíí  ddookkllaaddyy  ((oobbjjeeddnnáávvkkyy  nneebboo  ppřřííjjeemmkkyy,,  ddaattuumm,,  ddooddaavvaatteell)),,  kkddee  ppoožžaadduujjee  kkoonnttrroolluu  ddooddaannééhhoo  

mmnnoožžssttvvíí  aa  ffuunnkkccíí    ddáávvkkoovvééhhoo  zzpprraaccoovváánníí  zzaappííššee  vvššeecchhnnyy  ppoolloožžkkyy    ddookkllaaddůů  ddoo  ppoořřaaddaaččee  KKoonnttrroollyy  

ppřřííjjmmůů  ((ttřř..  FFyyzziicckkéé  ssttaavvyy  sskkllaadduu,,  ddoo  11  zzáázznnaammuu  jjssoouu  ppřřeenneesseennyy  iinnffoorrmmaaccee  zz  11  ppoolloožžkkyy  ddookkllaadduu,,  

vv  zzáázznnaammuu  jjee  nnaavváázzáánnoo  ččíísslloo  KKKKZZ,,  ppřřeenneesseennoo  mmnnoožžssttvvíí  ss  ooppaaččnnýýmm  zznnaamméénnkkeemm,,  iinntt..  ččíísslloo  aa  

eexxtt..ččíísslloo  ddookkllaadduu))  
    ČČtteeččkkoouu  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů  nnaaččttee  ččáárroovvéé  kkóóddyy  aa  zzaaddáá  ppooččeett  zzee  zzbboožžíí  ppřřiijjíímmaannééhhoo  ddoo  sskkllaadduu..  

IInnffoorrmmaaccee  zzee  ččtteeččkkyy  nnaaččttee  sstteejjnnýýmm  zzppůůssoobbeemm  ttjj..  sstteejjnnýýmmii  ffuunnkkcceemmii  ((ddllee  ppoouužžíívvaannéé  ččtteeččkkyy  ––  ttjj..  

ččtteeččkkaa  uummoožžňňuujjee  zzááppiiss  ddoo  SSQQLL  ttaabbuullkkyy  nneebboo  ppoouuzzee  uulloožžeenníí  ddoo  ssoouubboorroovvééhhoo  ssyyssttéémmuu)),,  jjaakkoo  

vv  pprroocceessuu  iinnvveennttuurr  ((vviizz  nníížžee)),,  ddoo  ppoořřaaddaaččee  KKoonnttrroollyy  ppřřííjjmmůů  ((vv  kkaažžddéémm  nnaaččtteennéémm  zzáázznnaammuu  jjee  

nnaavváázzáánnoo  ččíísslloo  KKKKZZ  aa  mmnnoožžssttvvíí  ss  kkllaaddnnýýmm  zznnaamméénnkkeemm))  
  SSppuuššttěěnníí  ffuunnkkccee  ttřř..  FFyyzziicckkéé  ssttaavvyy  sskkllaadduu  SSmmaazzáánníí  nneeppllaattnnýýcchh  vvyymmaažžee  zzáázznnaammyy,,  kkddee  cceellkkoovvýý  ppooččeett  

ddaannéé  KKKKZZ  jjee  nnuulloovvýý  ––  tt..zznn..  zzbboožžíí  zz  ddookkllaadduu  vv  HHeegg  ooddppoovvííddáá  zzbboožžíí  nnaaččtteennéémmuu  zzee  ččtteeččkkyy  ččáárroovvééhhoo  

kkóódduu  aa  vv  ppoořřaaddaaččii  zzůůssttaannoouu  eevviiddoovváánnyy  ppoouuzzee  rroozzddííllyy  vv  ddooddáávvccee  zzbboožžíí  ––  zzáázznnaammyy  jjssoouu  iinnddiikkoovváánnyy  

ččíísslleemm  ddookkllaadduu  vv  HHeeGG  aa  sskkuutteeččnnýýmm  sskkllaaddoovvýýmm  ppřřííjjmmeemm..      

  

PPooddppoorraa  pprroocceessůů  ppřřii  vvýýddeejjii  zzbboožžíí  

  PPoořříízzeenníí  ppoolloožžeekk  ddookkllaadduu  sseerrvviissnníí  zzaakkáázzkkyy  ppoommooccíí  ččtteeččkkyy  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů,,  ppřřiippoojjeennéé  ppřříímmoo  

kk  ppooččííttaaččii  jjaakkoo  kklláávveessnniiccee    

  UUžžiivvaatteell  vv  nnoovvéémm  ddookkllaadduu  sseerrvviissnníí  zzaakkáázzkkyy,,  zzaalloožžíí  ppoolloožžkkuu  aa  ččtteeččkkoouu  nnaaččttee  ččáárroovvýý  kkóódd  zzbboožžíí  zzee  

zzbboožžíí..  SSyyssttéémm  ddoohhlleeddáá  aa  nnaavváážžee  ddoo  zzddrroojjee  vv  ppoolloožžccee  sspprráávvnnoouu  kkmmeennoovvoouu  kkaarrttuu  zzbboožžíí,,  uužžiivvaatteell  

ddáállee  ppookkrraaččuujjee  zzaaddáánníímm  mmnnoožžssttvvíí  vvyyddaannééhhoo  zzbboožžíí..  

  PPoořříízzeenníí  ppoolloožžeekk  ddookkllaadduu  sseerrvviissnníí  zzaakkáázzkkyy  ppoommooccíí  iinntteelliiggeennttnníí  ččtteeččkkyy  ččáárroovvýýcchh  kkóóddůů  ((nneenníí    

ppřřiippoojjeennaa  ppřříímmoo  kk  ppooččííttaaččii  jjaakkoo  kklláávveessnniiccee))  
 Uživatel založí doklad SeZ do HeG, v dokladu vyplní hlavičku dokladu. 



 

INFO NOVA s r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
http://www.infonova.cz, dolejs@infonova.cz, telefon: 261 341 349 

  Při přípravě zboží pro výdej zapíše do čtečky čárových kódů číslo zakázky (příp.načte z hlavičky 

dokladu Servisní zakázky), při vyskladňování snímá čárové kódy vydávaného zboží a zapisuje 

množství. Do čtečky lze načítat zboží pro libovolný počet zakázek.  

  Čtečka čárových kódů musí být naprogramována dodavatelem čtečky čárových kódů nebo 

správcem systému tak, aby řídila zápis dat do čtečky ve struktuře číslo zakázky, pro zadané číslo 

zakázky pak čárový kód zboží a počet. Data zapsaná ve čtečce příkazem exportovala do tabulky 

SQL serveru.  

  

UUkkáázzkkaa  ttaabbuullkkyy  nnaa  SSQQLL  sseerrvveerruu::  

  
  

 Po načtení dat ze čtečky uživatel HeG otevře doklad SeZ a spustí funkci 1301085 Načtení 

položek ze čtečky. Funkce založí položky zakázky a do položek naváže zdroj a zapíše počet 

všech kmenových karet, načtených čtečkou. Zápis položek je prováděn instanční logikou. Do 

položek je zapisována hodnota políčka VDZ (výdej do záporu) dle hodnoty nastavené v 

konfiguraci pořadače. 

 

PPooddppoorraa  pprroocceessůů  ppřřii  iinnvveennttuurráácchh  zzbboožžíí  

 Pořízení záznamů o reálných inventurních skladech zboží na skladu inteligentní čtečkou 

čárových kódů, která umožňuje zápis do tabulky SQL serveru. 

 Uživatel do čtečky zapíše číslo skladu, příp se identifikuje číslem zaměstnance (stejné jako v HeG) 

nebo může i zapsat datum inventury. Poté při průchodu skladem načítá čtečkou čárových kódů 

kódy zboží a zapisuje počty načteného zboží. Je možno též načítat kódy skladových umístění. 

 Čtečka čárových kódů musí být naprogramována dodavatelem čtečky čárových kódů nebo 

správcem systému tak, aby řídila zápis dat do čtečky ve výšeuvedené struktuře a data zapsaná ve 

čtečce příkazem exportovala do tabulky SQL serveru 

  

UUkkáázzkkaa  ttaabbuullkkyy  nnaa  SSQQLL  sseerrvveerruu::  

  
  

  Agent SQL serveru, každých cca 5 min v době inventury, spouští funkci Zápis dat z tabulky, 

která zapíše do záznamů tř. Fyzické stavy skladu dosud nezpracované datové údaje z tabulky 

SQL serveru (zpracováno = 0) a po zápisu  dat nastaví v tabulce nenulový příznak zpracováno.   
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 Pořízení záznamů o reálných inventurních skladech zboží na skladu inteligentní čtečkou 

čárových kódů, která umožňuje pouze zápis do souborového systém. 

 Uživatel při průchodu skladem načítá čtečkou čárových kódů kódy zboží a zapisuje počty 

načteného zboží, načtená data uloží do určenéh souboru ve složce sítě. 

 Z pořadače Fyzické stavy skladu spustí funkci Zápis dat, která z načteného souboru zapíše datové 

záznamy do fyzických stavů skladu.V parametrickém okně spouštěné funkce vyplní identifikační 

údaje, z které skladové zóny čárové kódy zboží načítal, jméno zaměstnance a datum načtení 

 

Parametrické okno funkce: 

 
Pozn. 

Při volbě způsobu generování=Dávka nebude načten soubor dat čtečky, ale v okně je umožněno zrychlené 

ruční pořizování čísel KKZ a zjištěných počtů – de facto ruční pořizování dat ze sešitu.  

UUkkáázzkkaa  nnaaččtteennýýcchh((ppoořříízzeennýýcchh))  ddaatt  zz  ppřřeehhlleedduu  ppoořřaaddaaččee  ttřř..  FFyyzziicckkéé  ssttaavvyy  sskkllaadduu  --  vv záznamech jsou navázány 

kmenové karty zboží, zobrazen počet z datového souboru, nasčítán celkový počet načtených dat, zobrazen 

aktuální stav skladu a vypočten rozdíl mezi celkovým načteným množstvím a aktuálním množstvím na stavu skladu 

pro stejný zdroj a sklad.  

  

 Dokončení standardního zpracování inventur po pořízení všech inventurních kol do záznamů 

Fyzických stavů skladu 

 Ze stavu skladu uživatel spustí standardní funkci Generování inventury pro označené záznamy 

(vybrané velkým filtrem). Filtr vybere záznamy, kde je nenulový stav skladu nebo stav je nulový a 

existuje pro kartu zboží a sklad záznam v pořadači Fyzické stavy skladu 

 V generovaném dokladu inventury spustí funkci Načtení z fyzických stavů, která načtená množství 

promítne do záznamu inventury a současně zajistí zrušení všeho rezervovaného množství na 

skladech. 

  Standardní funkcí HeG  Generování návazných sklad. Dokladů vygenerovat skladové doklady, 

vyrovnávající manka a přebytky. 

 Funkcí Schválení inventury z fyzických skladů je inventura schválena a realizovány doklady manka 

a přebytku jako ve standardní funkci Schválení inventury. Doklady rezervací jsou u disponibilního 

zboží obnoveny. 

 


