
Objednávky 

Využívanie objednávkových listov je viazané na doplnkový modul Kalkulácie, otvorené účty. Pre 

vybavovanie objednávok v móde dotykovej obrazovky je nutné mať licenciu modulu Objednávky. 

Tvorba objednávok podľa predlohy 

Pri opakovaných objednávkach zadávaných podľa predlohy je možné pre rýchlejšie zadávanie využiť 

tzv. objednávkové listy. 

Aby bolo možné vytvárať jednotlivé objednávkové listy, je potrebné najprv vytvoriť samostatnú 

tovarovú skupinu Objednávkový list. Nová skupina sa vytvára cez menu Číselníky - Sklad - Tovarové 

skupiny po kliknutí pravého tlačidla myši, možnosť Pridaj (alebo pomocou tlačidla Insert) 

a zaškrtnutím príznaku Objednávkové listy (). 

 

 

Ďalej sa do cenníka pridá nová položka patriaca do skupiny Objednávkový list (Obr. 2). Následne je 

potrebné pre túto položku zadať  zoznam položiek cez pravé tlačidlo myši, možnosť Kalkulácia alebo 

ALT + L.  

 

 

Obr. 2 



Kliknutím na pravé tlačidlo myši, možnosť Pridaj alebo tlačidlo Insert sa zobrazí okno, v ktorom sa 

pridávajú jednotlivé položky objednávkového listu (Obr. 3).  

 

Obr. 3 

Pri vlastnom zadávaní objednávky sa potom využije cenníková položka typu objednávkový list 

(v našom prípade položka 200 Objednávka škol. potreby). Následne sa zobrazí okno s príslušným 

objednávkovým listom, kde sa zadávajú len počty vybraných položiek (Obr. 4).  

 

Obr. 4 

Po kliknutí na OK (F2) sa automaticky vytvorí objednávka, na ktorej budú len položky, ktorým bolo 

v objednávkovom liste zadané konkrétne objednávané množstvo (Obr. 5).   



 

Obr. 5 

 Objednávkové listy je možné využiť aj pri príjemkách, výdajkách a podobne. 

 Objednávkové listy môžu byť v cenníku vytvorené samostatne pre každého odberateľa. 

 Ak je zaškrtnutý príznak Objednávka bez cien (na predvolenej operácii alebo konkrétnej 

objednávke (Obr. 5)), cena položiek sa stanovuje až pri vytvorení výdajky. 

 

Program umožňuje spojiť  viac objednávkových listov do jedného zoznamu. V takomto prípade sa do 

kalkulácie príslušného zoznamu uvedú jednotlivé objednávkové listy. Tie sa potom zobrazujú 

v samostatných záložkách (Obr. 6). 



 

Obr. 6 

 

Vybavovanie objednávok v dotykovom režime 

Nastavenie parametrov 

Pre zadávanie hmotnosti obalov je potrebné cez menu Nastavenia - Parametre - Sklad1a zaškrtnúť 

príznak Používať hmotnosť.  

Ďalej je možné pri váženom tovare nastaviť toleranciu nižšej hmotnosti pri vybavovaní objednávky. 

Táto hranica sa nastaví cez menu Nastavenia - Parametre - Sklad2 v  časti Vážený tovar (Obr. 7). Ak 

bude Tolerancia pri navažovaní obj. (-) %  nastavená napríklad na hodnotu 5%, pri objednávke 

Jablká červené 5kg a navážení  hmotnosti  4,85kg sa objednávka považuje za kompletne vybavenú. 

 

 

Obr. 7 



Nastavenie tovarových skupín a cenníkových položiek 

Ak chceme pri vybavovaní objednávok tovar navažovať napríklad spolu s prepravkami, je potrebné 

vytvoriť samostatnú tovarovú skupinu Obaly a v časti Parametre pre reg. pokladne a fisk. tlačiarne 

zaškrtnúť príznak Obaly (Obr. 8).  

V cenníku sa potom zaradia tieto obalové položky do príslušnej skupiny a pre každú obalovú položku 

sa zadá jej jednotková hmotnosť brutto (Obr. 9). 

 

Obr. 8 

 

Obr. 9 

 

Tovar, ktorý sa vybavuje na základe váhy je potrebné zaradiť do samostatnej tovarovej skupiny, ktorá 

má zaškrtnutý príznak Vážený tovar (Obr. 10). Pri vybavovaní objednávky váženého tovaru je potom 

možné zadať počet rôznych kusov obalov (napr. prepraviek), ktorých váha sa automaticky odpočíta 

od celkového naváženého množstva (viď neskôr Obr. 29).  



 

Obr. 10 

 

Nastavenie spôsobu úhrady pri vybavení objednávky 

Pri vybavovaní objednávok cez dotykový režim musí byť nastavený predvolený spôsob úhrady pre 

objednávky. Cez menu Číselníky - Sklad - Typy dokladov (príjemky, výdajky, objednávky) sa po kliknutí 

pravého tlačidla myši na príslušnom type dokladu a možnosť Oprav (CTRL + ENTER) zobrazí okno, v 

ktorom sa nastaví predvolený spôsob úhrady (F - faktúra,  H - hotovosť, Obr. 11).  

Ak chceme aby mali vybrané firmy nastavený iný spôsob úhrady ako je predvolený, je potrebné zadať 

konkrétny typ úhrady pre každú vybranú firmu osobitne priamo v adresári (Obr. 12). 

 

Obr. 11 



 

Obr. 12 

 

Nastavenie typov dokladov pri vybavení objednávky 

Pre rôzne typy výdaja je možné nastaviť cez menu Nastavenia - Parametre - Sklad2  časť Objednávky 

predvolený typ výdajky pri vybavení objednávky (Obr. 13).   

 

Obr. 13 

(pozn. presun resp. výdaj v skladových cenách sa realizuje vtedy, ak je IČO odberateľa zhodné s IČO 
dodávateľa) 

 



Ak sa pre niektorý typ výdaja používa viac typov dokladov resp. skladov (napr. pri presune zo 

skladov), tak je potrebné na každej takejto firme alebo prevádzke zadať typ dokladu/skladu pre danú 

firmu/prevádzku (Obr. 14).  

 

 

 

 

 

Automatická tlač dokladov 

Ak je pri vybavení objednávky požadovaná 

okamžitá tlač dokladov, je potrebné cez 

menu Číselníky -Sklad - Typy dokladov 

(príjemky, výdajky, objednávky) na 

príslušnom type dokladu (cez pravé tlačidlo 

myši a možnosť Oprav (CTRL + ENTER)) 

zaškrtnúť príznak Automatická tlač  na 

konkrétnom type dokladu (Obr. 15). Ďalej 

je nutné vyplniť kód konkrétnej tlačovej 

zostavy pre dodací list/faktúru. Kód 

tlačovej zostavy je možné zistiť napríklad 

cez menu Sklad - Príjemky, výdajky, pravé 

tlačidlo myši a možnosť Výpisy príjemok, 

výdajok, faktúr (CTRL + V). Cez voľbu 

Ďalšie voľby sa zobrazí v pravej časti okna 

kód označenej tlačovej zostavy (Obr. 16). 

 

 

Obr. 14 

Obr. 15 



Ak automatická tlač dokladov nie je nastavená, vytvorené doklady sa iba zobrazia v okne Sklad - 

Príjemky, výdajky. 

Ak je označená iba jedna možnosť (Automatická tlač DL/Automatická tlač faktúry) vždy sa bude tlačiť 

iba nastavený typ dokladu.  

Ak sú zaškrtnuté obe možnosti, tlačí sa vždy iba jeden doklad podľa nastavení odberateľa (iba dodací 

list pre nastavené zberné faktúry alebo iba faktúra). 

Ak je nastavený aj príznak Automatická tlač DL+faktúry vždy sa budú tlačiť aj dodacie listy, aj faktúry. 

 

Vybavovanie objednávok podľa liniek 

Ak chceme pri vybavovaní objednávok zohľadňovať poradie v akom budú objednávky doručené 

odberateľom, je potrebné cez menu Nastavenia - Parametre - Sklad1b v časti Doklady  zaškrtnúť 

príznak Používať rozvozové linky.   

Cez menu Číselníky - Sklad - Rozvozové linky - Rozvozové linky, pravé tlačidlo myši a možnosť Pridaj 

(Insert) sa vložia jednotlivé rozvozové linky (Obr. 17). 

Obr. 16 



 

Obr. 17  

Ďalej je potrebné zaradiť jednotlivé firmy na príslušnú linku a nastaviť poradie na tejto linke. Linku a 

poradie je možné zadať priamo na firme (Obr. 18) alebo konkrétnej prevádzke (Obr. 20).  

Prehľad firiem na rozvozových linkách je možné urobiť cez menu Firma - Adresár firiem, kliknutím na 

pravé tlačidlo myši a možnosť  Výpisy, tlačová zostava Zoznam obchodných partnerov podľa 

rozvozových liniek (Obr. 19).  

 

Obr. 18 

Ak zadáme nejakej firme/prevádzke duplicitné poradie na linke (v našom prípade ďalšej prevádzke 

firmy KLM Petrovany  (Obr. 20) zadáme poradové číslo 4, ktoré už má firma X Papier (Obr. 19)), 

všetky nasledujúce firmy na tejto linke budú automaticky prečíslované (Obr. 21). 



 

Obr. 19 

 

Obr. 20 

 

Obr. 21 

 

 



Používanie váhy 

Ak chceme pri vybavovaní objednávok využívať váhu, je potrebné ju pridať cez menu Číselníky - Sklad 
- Prídavné zariadenia. Po kliknutí na pravé tlačidlo myši a možnosť Pridaj (alebo Insert) sa zobrazí 
okno, v ktorom je potrebné vyplniť typ váhy a meno počítača ku ktorému je pripojená (obe je možné 
zvoliť po kliknutí na tri bodky alebo na tlačidlo F9). 

 

Vytvorenie ikony pre spúšťanie 

Posledným nastavením je vytvorenie predvolenej operácie. Cez menu Číselníky - Sklad - Otvorené 

účty, dotykové obrazovky - Predvolené operácie pre dotykové obrazovky sa pomocou pravého tlačidla 

myši a možnosť Pridaj (Insert) vytvorí nová predvolená operácia (Obr. 22).  

Typ predvolenej operácie - použijeme VYB (Vybavovanie objednávok) 

Obaly nedopĺňať do výdajky - používa sa v prípade, že vydávané obaly nechceme evidovať na doklade 

vybavenej objednávky  

Obaly doplniť do výdajky (len kladené množstvo) - predvolená možnosť; používa sa v prípade, že 

vydávané obaly chceme evidovať na doklade vybavenej objednávky  

Obaly doplniť do výdajky (kladené aj záporné množstvo) - používa sa v prípade, že pri vydávaní tovaru 

s obalmi aj prijímame obaly (na výmenu) a chceme výmenu evidovať na doklade vybavenej 

objednávky  

Tovar. skupiny obalov - zoznam tovarových skupín pre obaly, ktoré sa dopĺňajú do výdajky 

 

Obr. 22 

Pomocou tlačidla Vytvoriť ikonu na priamy prístup sa v cieľovom priečinku (Umiestnenie) vytvorí  

ikona na spúšťanie modulu vybavovania objednávok v dotykovom režime. 

 

Dotykový režim 

Hlavná obrazovka v dotykovom režime vybavovania objednávok je rozdelená na dve časti (Obr. 23):  



1. zoznam všetkých nevybavených objednávok, ktorý obsahuje 

  číslo objednávky 

  dátum evidencie objednávky a dátum vybavenia  

 kód linky, na ktorú objednávka patrí a príslušného vodiča 

 počet všetkých položiek objednávky (v zátvorke je uvedený počet kompletne 

vybavených položiek z tejto objednávky) 

 informácie o odberateľovi (názov firmy, kód prevádzky a adresu) 

 

Obr. 23 

2. ovládací panel, ktorý obsahuje (Obr. 24, Obr. 25) 

 tlačidlo na obnovu zoznamu objednávok (objednávky sa automaticky obnovujú po 

spracovaní (vybavení/uložení) objednávky; pri dlhšej nečinnosti programu napr. po 

prestávke je vhodné kliknutím na tlačidlo obnoviť zoznam ručne) 

 filter podľa dátumu: zobrazia sa všetky objednávky (Všetky), iba objednávky, ktoré 

majú byť vybavené dnes (Dnes) alebo iba objednávky, ktoré majú byť vybavené zajtra 

(Zajtra) 

 filter podľa odberateľa: zobrazia sa objednávky všetkých odberateľov (Všetky) alebo 

iba objednávky konkrétneho odberateľa (Vybraný) 

 filter podľa liniek: zobrazia sa všetky objednávky (Všetky) alebo iba objednávky 

vybranej linky (tlačidlo s kódom linky) 

(pozn. jednotlivé filtre je možné ľubovoľne kombinovať) 

 

Obr. 24 



 tlačidlo na zmenu dátumu (štandardne sa výdajky vytvárajú s aktuálnym dátum, 

dátum výdajky je možné posunúť ručne dopredu) 

 tlačidlo pre ovládanie fiskálnej tlačiarne 

 tlačidlo pre otvorenie aktuálne označenej objednávky 

 tlačidlá pre presun objednávok v zozname, prihlásenie užívateľa a vypnutie programu 

 

Obr. 25 

Ak sa pri objednávkach používajú aj linky, objednávky sú v zozname triedené najprv podľa: 

1. dátumu vybavenia objednávky 

2. kódu linky 

3. poradového čísla firmy na linke (Obr. 18) 

4. čísla objednávky 

Ak sa linky nepoužívajú, objednávky sú triedené len podľa dátumu a následne podľa čísla objednávky. 

 

Vybavenie položiek objednávky (vážený tovar) 

Po kliknutí na tlačidlo Otvor objednávku (alebo dvojitým kliknutím na príslušnú objednávku 

v zozname všetkých objednávok) sa zobrazia všetky doposiaľ nevybavené položky objednávky. 

 

Obr. 26 

Pri každej položke je uvedené jej objednané množstvo. Položky, ktoré sú zaradené do tovarovej 

skupiny s príznakom vážený tovar (Obr. 10) nie je možné automaticky kompletne vybaviť (tlačidlo 

Vybav položku kompletne je pri váženej položke neaktívne (Obr. 29)). Vážené položky je teda možné 

vybavovať po kliknutí na tlačidlo Vybav položku čiastočne. Následne sa zobrazí okno, kde je možné 

načítať hmotnosť položky z váhy kliknutím na tlačidlo príslušnej váhy (Obr. 27) - 

môžeme mať pripojených viac váh súčasne.  



Po načítaní váhy sa vyplní pole Hmotnosť brutto. Ak sme na váhu položili banány aj s prepravkou -

obalom (a teda načítaná hmotnosť zahŕňa aj hmotnosť prepravky), po zadaní počtu konkrétnych 

obalov sa hmotnosť obalov odpočíta  a v poli Hmotnosť netto sa zobrazí váha tovaru.  

Ak je hmotnosť netto väčšia alebo rovná objednanému množstvu, položka sa automaticky označí ako 

Kompletne vybavená (v zozname položiek objednávky má takáto položke v stĺpci Ukon. hodnotu 

áno.). Tento príznak sa automaticky nastaví aj v prípade nižšej hmotnosti, ak táto hmotnosť spadá do 

zadanej tolerancie (viď časť Nastavenie parametrov (Obr. 7)).  

V prípade, že na sklade máme iba 13 kg banánov a napriek tomu chceme túto položku vybaviť, je 

možné príznak Kompletne vybavené zaškrtnúť ručne.   

 

Obr. 27 

Položku nie je nutné celú vybaviť jedným vážením. Ak chceme doplniť k jablkám, z ktorých už máme 

pripravených 9,843kg ďalšie, po kliknutí na tlačidlo Vybav položku čiastočne sa v časti Nevybavené 

zobrazí počet kg, ktoré je ešte potrebné navážiť pre kompletne vybavenie objednávky. 

 

Obr. 28 



 

Obr. 29 

Ručná editácia váhy alebo počtu kusov pripravenej položky je možná po stlačení tlačidla Oprav 

položku.  

Príznak Kompletne vybavené sa pri kliknutí na tlačidlo Oprav položku automaticky 

nevyhodnocuje. Je teda nutné ho pri ručnej úprave zaškrtnúť (odškrtnúť) ručne. 

 

Vybavenie položiek objednávky (kusový tovar) 

Pre položky, ktoré nepatria do tovarovej skupiny s príznakom vážený tovar, je prístupné aj tlačidlo 

Vybav položku kompletne (Obr. 29). Kliknutím na toto tlačidlo sa automaticky pripraví objednané 

množstvo a nastaví sa príznak vybavenej položky. 

Pri kliknutí na tlačidlo Vybav položku kompletne však nie je možné zadávať obaly alebo meniť 

pripravené množstvo. Tieto možnosti sú dostupné pri kliknutí na tlačidlo Vybav položku čiastočne - 

pri kusovom tovare je v zobrazenom okne automatický predvolený počet objednaných kusov (Obr. 

30). Ak zadáme aj nejaké obaly, ich hmotnosť sa v prípade kusového tovaru neodráta (obaly sa iba 

vydajú podľa zvolených nastavení. viď Obr. 22).   

 

Obr. 30 



Ďalšie možnosti pri vybavovaní objednávok 

V prípade, že objednávky vybavujeme s ohľadom na šarže, dátum spotreby alebo popisné kódy, 

dotykový režim umožňuje zvoliť konkrétnu sladovú kartu, z ktorej sa má vydávať (Obr. 29). 

Príklad: Pri vybavovaní objednávky 15kg bravčového karé chceme vydať 3kg z jednej skladovej karty 

a zvyšných 12kg z inej skladovej karty.  

Po otvorení objednávky vyzerá položka bravčové karé nasledovne: 

 

Najprv pomocou tlačidla Vybav položku čiastočne zadáme množstvo 3kg.  

 

Pomocou tlačidla Rozdeľ položku sa oddelí zvyšných 12kg na ďalší riadok objednávky. 

 

Následne je možné k jednotlivým množstvám zvoliť konkrétnu skladovú kartu, z ktorej sa má dané 

množstvo vydať. Po kliknutí na tlačidlo Vyber skladovú kartu sa zobrazí zoznam všetkých skladových 

kariet tejto položky. Položky, ktoré majú určenú skladovú kartu, z ktorej sa vydáva majú v stĺpci Kar. 

príznak +. 

 

 

Vybavenie položiek objednávky 

Po pripravení príslušných položiek je možné objednávku uložiť (tlačidlo Ulož objednávku (Obr. 29)) 

alebo vytvoriť (a vytlačiť) doklad podľa nastavení. Na výdajku sa prenesú všetky položky, ktoré majú 

v stĺpci Ukon. hodnotu áno a príslušné obaly k týmto položkám (ak ich chceme dopĺňať do výdajky).   

Na danej firme/prevádzke alebo predvolenej operácii musí byť nastavený predvolený spôsob úhrady, 

inak program vyhlási chybu. 

 



Hromadná tlač pokladničných dokladov 

Ak je ako predvolený spôsob úhrady nastavená Hotovosť  a daný počítač nie je pripojený k fiskálnemu 

modulu, je potrebné dodatočne vytlačiť pokladničné doklady. Tieto doklady je možné tlačiť cez menu 

Sklad - Príjemky, výdajky jednotlivo - kliknutím pravého tlačidla myši na danej výdajke, možnosť 

Vytvor faktúru / pokl. doklad / záväzok  (ALT + U) alebo hromadne, možnosť  Vytvor pokladničné 

doklady (hromadné vytváranie). Pri hromadnom vytváraní sa zobrazí výberová podmienka, pomocou 

ktorej vieme určiť, ku ktorým výdajkám sa má vytvoriť pokladničný doklad (Obr. 31). 

 

 

 

 

 

Obr. 31 


