
NOVÝ TYP OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU

PŘIHLÁŠENÍ  

2x poklikáte na ikonu Objednávky

Přihlašovací údaje nemusíte vypisovat, neboť se systém sám automaticky přihlásí, trvá to delší dobu 

načítá se databáze. 

Naskočí seznam objednávek. 

 

Zde lze zjistit, v jakém stavu se objednávky nachází

• Odesláno – objednávka byla v

• Chyba FTP – objednávka je vytvořena a odeslána (červená barva), 

opraví, objednávka se automaticky odešle (p

• Vytvořeno – zde lze objednávku upravovat, je uložena, ale neodeslána

Dole na liště se nachází následující ikony:

F9tiskárna – slouží k náhledu objednávky

F7nový – vytváří novou objednávku 

F4oprava, kopie – slouží k návratu do rozpracované objednávky nebo k
opakuje nějaká objednávka určitého zboží)

F8 – smaže vybranou objednávku 

Disketa s červenou šipkou – odešle objednávku 

 

 

NOVÝ TYP OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU

Objednávky nebo Objednávky PORS 

e vypisovat, neboť se systém sám automaticky přihlásí, trvá to delší dobu 

seznam objednávek.  

jakém stavu se objednávky nachází: 

objednávka byla v pořádku odeslána na VO (šedá barva) 

je vytvořena a odeslána (červená barva), ale nedošla na VO, jakmile se FTP 

opraví, objednávka se automaticky odešle (popř. volat p. Mišingera, p. Dvořáka nebo p. Bradáčovou)

zde lze objednávku upravovat, je uložena, ale neodeslána (žlutá barva)

Dole na liště se nachází následující ikony: 

náhledu objednávky 

návratu do rozpracované objednávky nebo k vytvoření kopie (pokud se pravidelně 
opakuje nějaká objednávka určitého zboží) 

odešle objednávku na VO 

NOVÝ TYP OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU 

e vypisovat, neboť se systém sám automaticky přihlásí, trvá to delší dobu – 

ale nedošla na VO, jakmile se FTP 

opř. volat p. Mišingera, p. Dvořáka nebo p. Bradáčovou) 

(žlutá barva) 

vytvoření kopie (pokud se pravidelně 



1) VYTVOŘENÍ NOVÉ OBJEDNÁVKY

Kliknete na ikonu F7nový, naskočí seznam skladů VO 915 chlazené, 

z kterého skladu chcete objednávat a tento řádek označít

se tabulka s daty, kde je automaticky pře

databáze. 

 Poté se objeví seznam zboží, který je vázaný na zásobu 

vyhledávání zboží, lze seřadit dle názvu (jak

seznam se posune ke konci abecedy, proto je nutné se posunout modrou šipkou vpravo, nahoru. Některé položky 

jsou podbarvené zeleně – tzn. že zboží je nebo bude v

Zboží lze setřídit i dle akce, data akce, názvu akce, ceny atd. K

následně F9 na klávesnici. 

Na této liště jsou následující pro Vás důležité popisky 

• Sklad 

• Č. zboží – tj. dodavatelský registr

• Zásoba MO – zásoba Vaší prodejny, přenáší se ze skladových karet, zde je možno si všimnout popř. 

nějaké chyby (minusových stavů, špatného stavu atd.) Stav je aktuální 

objednávky přijít zboží, zde se to už projeví

• Zásoba VO – zásoba na VO ze které lze objednávat

• Objednáno – stav, který jste objednali

 

Pro objednání je podstatné, aby, jste stáli na daném řádku (musí být modrý) a poté můžete do spodní zelené tabulky 

NOVÉ OBJEDNÁVKY 

e na ikonu F7nový, naskočí seznam skladů VO 915 chlazené, VO 916 vážené a VO Žďár. Vyberet

vat a tento řádek označíte (musí být modrý) a zelenou fajfčičkou potvrdít

je automaticky předvolen den závozu, opět potvrdíte zelenou fajfčičkou, načítá se další 

Poté se objeví seznam zboží, který je vázaný na zásobu na prodejně a na Vašich skladových kartách

vyhledávání zboží, lze seřadit dle názvu (jako u skladových karet – 2x poklikáte na liště na „název zboží CIS

seznam se posune ke konci abecedy, proto je nutné se posunout modrou šipkou vpravo, nahoru. Některé položky 

tzn. že zboží je nebo bude v následující akci a spadá pod kontrolu určitého %vykrytí. 

Zboží lze setřídit i dle akce, data akce, názvu akce, ceny atd. K tomu slouží šedá políčka nad lištou s

Na této liště jsou následující pro Vás důležité popisky (viz. níže ofocená tabulka) a to : 

tj. dodavatelský registr 

zásoba Vaší prodejny, přenáší se ze skladových karet, zde je možno si všimnout popř. 

nějaké chyby (minusových stavů, špatného stavu atd.) Stav je aktuální 

bjednávky přijít zboží, zde se to už projeví. 

zásoba na VO ze které lze objednávat 

stav, který jste objednali 

jste stáli na daném řádku (musí být modrý) a poté můžete do spodní zelené tabulky 

VO 916 vážené a VO Žďár. Vyberete si, 

ý) a zelenou fajfčičkou potvrdíte. Objeví 

e zelenou fajfčičkou, načítá se další 

na Vašich skladových kartách. Pro ulehčení 

e na liště na „název zboží CIS“) 

seznam se posune ke konci abecedy, proto je nutné se posunout modrou šipkou vpravo, nahoru. Některé položky 

d kontrolu určitého %vykrytí.    

tomu slouží šedá políčka nad lištou s popiskama a 

zásoba Vaší prodejny, přenáší se ze skladových karet, zde je možno si všimnout popř. 

nějaké chyby (minusových stavů, špatného stavu atd.) Stav je aktuální – pokud Vám má v den 

jste stáli na daném řádku (musí být modrý) a poté můžete do spodní zelené tabulky 



psát množství, přičemž jsou pro to určena 2 bílá políčka ohraničena červeně, kde VB je objednávka po balení a SB 

po jednotlivých kusech, napíšete množství a dáte Enter (POZOR!!! Pokud chcete objednat něco např. po 2 ks a 

z VO je určeno, že lze jen po 5 ks, tak se Vám objeví tabulka s upozorněním, potvrdíte OK a automaticky se Vám 

označí modře řádek pod původně vybraným, na kterém do kolonky „objednáno“ naskočilo množství povolené VO)  

Pro opravu či vymazání objednaných ks, se musíte postavit opět na daný řádek a opravit množství na 0 nebo 

vymazat (klávesou „delete“). 

Doporučuji během objednávání průběžně ukládat, k tomu slouží ikona F2uložit na liště dole. 

 

2) ULOŽENÍ ROZPRACOVANÉ OBJEDNÁVKY 

Pro uložení rozpracované objednávky slouží zelená fajfčička vpravo dole, naskočí Vám úvodní seznam 

objednávek. 

 

3) ODESLÁNÍ ULOŽENÉ OBJEDNÁVKY 

Po kompletaci objednávky, použijeme pro odeslání ikonu „diskety s červenou šipkou“, objeví se tabulka s dotazem 

„opravdu si přejete objednávku odeslat“, zvolíte ANO, pokud je objednávka vykryta na daná % měla by se bez 

dalších dotazů odeslat (popř. v budoucnu naskočí hláška, že je objednávka vykryta), pokud ale není vykryta, objeví 

se tabulka, která Vás nutí doobjednat akční registry, zvolíte zelenou fajfčičku a naskočí Vám formulář objednávky, 

ale nyní jen už s akčními položkami. Po dokončení doobjednání akčních položek, zvolíte zelenou fajfčičku vpravo 

dole, a objednávku odešlete.  

 


