Výdej ze skladu s obecnou fakturací
Výdej spotřebovaného materiálu na zakázku
V menu „Výběr aplikací“ -> „Evidence zboží“ -> „Evidence skladu“ -> „Výdej ze skladu“ -> „Výdej na
zakázku interní“. Vyvolá se okno pro vstup dat.

Zadáte datum výdeje a číslo zakázky nebo ji vyberete. Systém od zvolené zakázky natáhne
požadovaný materiál a naplní položky dokladu podle níže uvedeného příkladu.

Stisknete tlačítko „Vytvořit doklad (END)“ a doklad uložíte. Tím se provede výdej všeho
požadovaného materiálu na zakázku.

Výdej hotových výrobků
V menu „Výběr aplikací“ -> „Evidence zboží“ -> „Evidence skladu“ -> „Výdej ze skladu“ -> „Výdej na
zakázku externí“. Vyvolá se okno pro vstup dat. Zadáte datum výdeje, zvolíte sklad hotových výrobků,
odběratele a zakázku dle níže uvedeného obrázku.

Systém se zeptá na případný kurs prodeje (můžete vždy jen potvrdit) a naplní vyráběné položky od
vybrané zakázky.

V nejjednodušším případě opět pouze stisknete tlačítko „Vytvořit doklad (END)“ a výdej se zapíše.
Můžete samozřejmě některé položky přes tlačítko „Opravit řádek dokladu“ opravit a změnit množství
(částečná dodávka). Po uložení tohoto dokladu můžete vytisknout dodací list k dokladu. Nakonec
můžete jít do fakturace a udělat fakturu způsobem jako dosud nebo využít tlačítko pro natažení
dodacího listu.

Systém vám zobrazí nevyfakturované dodací listy a vy můžete zatržením vybrat ty, které chcete
fakturovat.

Následně se Vám položky faktury naplní položkami z dodacích listů, provedete případné úpravy a
fakturu uložíte.

Přehled o zakázkách
Aby uvedené akce pracovaly, musí být u zakázek připraven vždy seznam vyráběných položek a
seznam materiálových požadavků. Toto zajišťuje automatická komunikace se systémem řízení výroby.
U zakázek v menu „Výběr zakázek“ -> „Evidence zakázek“ -> „Evidence zakázek“. Zde je přehled
zakázek a u zakázky lze vidět vyráběné položky:

A dále i materiálové požadavky:

Výdej dostupného množství můžete provést i zde pomocí tlačítka „Výdej na zakázku dostupného
množství“. Výsledek je úplně stejný jako když provádíte výdej na zakázku popisovaný na začátku
dokumentu. Vyvolá se opět okno pro výdej na zakázku interní ale má již vyplněnou zakázku a načtené
položky.

