
 

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

REZERVACE ZBOŽÍ NA  
SKLADECH A OBJEDNÁVÁNÍ 
 

  

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  

 

Funkcionalita umožňuje automatizaci pořízení požadovaného zboží. Pokud je zboží k dispozici na 

skladech, jeho rezervaci pro konkrétní zakázku (příp.vozidlo / zákazníka) nebo prodej. V případě, že 

zboží není k dispozici, umožňuje vytvoření skladových dokladů pro možnost objednání nebo 

přeskladnění z jiného skladu. Současně je možno evidovat požadavky na zboží, které zákazník chtěl 

koupit, ale z důvodu aktuálního nedostatku na skladě jej odmítl.  

  

  PPřřeeddppookkllaaddyy  

 

Funkcionalitu rezervací a objednávání zboží je možné aplikovat na všech databázích Helios Green verze 

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

zakázka a Řada zakázek.  

  

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  

  

 Automatizace pořízení zboží – zápis dat o požadovaném zboží do zakázky z externího souboru 

Excel 2003 a vyššího (XML rozhraní) 

  

  Rezervace zboží na skladech – generování standardních realizovaných skladových dokladů 

Obecných rezervací příp. on-line vytváření rezervací v okamžiku pořízení zboží do zakázky. 

Doklady rezervací jsou vztaženy k zakázce a jsou do nich přeneseny vztahy a údaje ze zakázek. 

Realizované doklady rezervují zboží na skladech.  

  

  Zákaznické objednávky - generování standardních realizovaných skladových dokladů Obecných 

poptávek s možností určení volitelné priority objednávání (Stock / Emergency/...). Doklady 

poptávek jsou vztaženy k zakázce a jsou do nich přeneseny vztahy a údaje ze zakázek. 

Realizované doklady evidují požadované zboží po skladu a jsou zdrojem pro generování 

skladového dokladu Obecné objednávky. Toto generování lze uživatelsky automatizovat pomocí 

standardního prostředku Dávkového zpracování. Současně v dokladech generovaných 

objednávek je sledováno vykrývání/nevykrytí objednaného zboží, následné příjmy automaticky 

vykrývají jak obecné objednávky (na dodavatele), tak i zákaznické objednávky tj. obecné 

poptávky.  

  

  Universální objednávky – generování standardních dokladů univerzálních objednávek, sloužících 

pro evidenci neodebraného zboží. Doklady jsou vztaženy ke zdrojové zakázce, do dokladů jsou 

přeneseny podstatné informace o neodebraném zboží. Tyto doklady se neprojevují ve stavech 

skladu ani jej neovlivňují.  

  

  Provedení výdeje/fakturace zboží – přenos zboží k dispozici do prodejní zakázky s možností 

výdeje na nadřazenou servisní zakázku nebo přímý prodej.  


