Prodej ze skladu za období

Funkce popisuje jak v systému INFOwin provádět prodej způsobem kdy odběratel si na dodací listy
postupně odebírá zboží a pak za nějaké období se vše fakturuje najednou.
Jednotlivé dodací listy lze zapisovat pomocí volby „Výdej ze skladu“ -> „Prodej s fakturou za období“
nebo „Prodej bez faktury“. Dále se zobrazí běžný formulář pro výdej ze skladu a vytvoříte dodací list.

Pro odběratele budete během období vytvářet několik dodacích listů stejným způsobem.
Ve chvíli kdy budete chtít provést závěrečnou fakturaci vyberte volbu „Vystavení dokladů za
období“ -> „Vystavení faktur za období“. Zobrazí se níže uvedený formulář kde můžete nastavit
doplňující údaje k fakturaci a především výběrové podmínky jaké dodací listy se mají vybrat
k fakturaci. Můžete vybrat odběratele, zakázku nebo přímo číslo dodacího listu. Vše můžete dále
omezit obdobím za jaké chcete dodací listy vybrat. Vždy se vybírají takové dodací listy které
odpovídají podmínce a dosud nebyly vyfakturované.

Když necháte formulář beze změny vybere všechny nevyfakturované dodací listy za příslušné období
a zobrazí je v následují tabulce.

V levé části formuláře je zaškrtávací pole kde můžete označit, které dodací listy fakturovat. Když
nějaký označíte můžete pomocí spodního tlačítka „Přehled položek z označených dokladů
odběratele“ zobrazit jaké položky na dodacím listě jsou.

Zobrazí se Vám položky z dodacího listu včetně prodejní ceny a případné slevy. Zde potom v případě
potřeby můžete cenu nebo poznámku opravit pomocí tlačítka ve spodní části „Opravit prodejní
cenu“.

U položek prodávaných ze skladu lze opravovat cenu a poznámku. U položek neskladových lze
opravovat všechno. Oprava se zpětně promítne do původního dodací listu a je připravená pro
fakturaci.
Na závěr tlačítkem dle obrázku vytvoříte doklad - fakturu.

Při vytvoření dokladu se do všech dodacích listů zapíše číslo faktury, kterou byly vyfakturované.

V případě, že zjistíte chybu ve fakturované ceně následně a potřebujete doklad opravit ještě
dodatečně zvolte volbu „Přehled vystavených faktur a pokladny“ -> „Vystavené faktury ze skladu“.
Zde se Vám zobrazí přehled vystavených skladových faktur, vyberete příslušnou fakturu a zvolíte
tlačítko opravit.

Zobrazí se formulář pro opravu faktury a tam na záložce „Položky faktury“ dle obrázku můžete
opravit cenu nebo poznámku na položce včetně případné výše slevy.

