
Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá 

časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. 

 

Import cenových akcií FRESH 

Cenové akcie sa vždy importujú z prvého hárku v .xls súbore (Obr. 1). Ak súbor obsahuje viac hárkov, 

nepotrebné hárky zmažeme (alebo presunieme hárok, z ktorého sa má akcia importovať na prvé 

miesto v zozname hárkov). 

 

Obr. 1 

Cez menu Syst. služby - Export/Import údajov je možné nastaviť import cenových akcií Obr. 2 (po 

kliknutí na pravé tlačidlo myši, možnosť Pridaj alebo stlačení tlačidla Insert). 

Typ - pre import akcií sa zvolí I-CENAKCIE (import údajov cenovej akcie) 

Formát súboru - vyberieme FRE-XLS (Fresh) 

Import zo súboru (priečinka) - nastaví sa cesta k .xls súboru s akciami 

 

Obr. 2 

Nastavenie importu cenových akcií je možné rozdeliť na dva prípady: 

1. Ak používame čiarové kódy 

Stĺpec kľúč. položky  - vložíme označenie stĺpca v .xls súbore, v ktorom sú EAN ks (v tomto prípade 

stĺpec K, Obr. 4)  



Položky, ktoré majú v stĺpci EAN ks 6-miestne číslo (Obr. 4, riadok 17) sa spracujú len v prípade, ak v 

našom cenníku používame PLU/EAN s dĺžkou 4 (bez prefixu) alebo s dĺžkou 6 (s prefixom). Dĺžku 

PLU/EAN, ktorú používame zistíme (nastavíme) cez menu Nastavenia - Parametre - Sklad 2 časť 

Vážený tovar (Obr. 3). 

 

Obr. 3 

Položky, ktoré majú v tomto stĺpci kratšie ako 6-miestne číslo sa pri spracovaní akcií vynechajú. 

Kľúč. položka v cenníku - nastavíme na EAN alebo PLU (podľa toho kde máme príslušný kód uložený 

v našom cenníku)  

Ak je kľúč. položka v cenníku nastavená na EAN, čiarový kód z .xls súboru sa v cenníku najprv hľadá 

v hodnote EAN. Ak sa v hodnote EAN nenájde hľadá sa v hodnote PLU. 

Ak je kľúč. položka v cenníku nastavená na PLU , čiarový kód z .xls súboru sa v cenníku hľadá iba 

medzi PLU. 

2. Ak nepoužívame čiarové kódy 

Stĺpec kľúč. položky  - vyberieme označenie stĺpca s INT. KÓD MAKOS alebo LABAŠ podľa toho, aké 

kódy používame (stĺpec A alebo B, Obr. 4) 

Kľúč. položka v cenníku - nastavíme na KOD 

Spoločné nastavenie 

Stĺpec skl. ceny - podľa druhu našej prevádzky zvolíme označenie stĺpca NÁKUP FRESH b DPH alebo 

NÁKUP MiniFresh b DPH (stĺpec E alebo F, Obr. 4) 

(pozn. položky, ktoré majú v týchto stĺpcoch hodnotu *** sa do akcií nedopĺňajú) 

Stĺpec pred. ceny - vložíme označenie stĺpca Akciová MOC v € (stĺpec I, Obr. 4) 

 

Obr. 4 



 

Obr. 5 

Akciové ceny sa následne načítajú cez menu Sklad - Cenové akcie (letákové) po kliknutí na pravé 

tlačidlo myši, možnosť Nástroje - Import cenových akcií. Následne sa zobrazí výpis položiek 

s akciovými cenami (Obr. 5). Po ukončení prezerania tlačovej zostavy je možné importovať cenovú 

akciu. Po načítaní akcie sa .xls súbor s akciovými cenami nezmaže. 

Názov akcie sa prevezme z .xls súboru z bunky D1 (Obr. 4). Platnosť akcie sa vyplní z .xls súboru nma 

základe dátumov z bunky E1 (Obr. 4). Ak sa názov akcie a dátumy v príslušných bunkách 

nenachádzajú, treba tieto údaje v programe vyplniť ručne.  

(pozn. ďalšia práca s cenovými akciami - spustenie/ukončenie cenovej akcie viď návod 

http://mksoft.sk/pdf/cenove_akcie_letakove.pdf) 

 

Obr. 6 

  



Import príjemky z elektronickej faktúry Labaš 

Import príjemky na základe elektronickej faktúry je možné nastaviť cez menu Syst. služby - 

Export/Import údajov  (po kliknutí na pravé tlačidlo myši, možnosť Pridaj alebo stlačení tlačidla 

Insert). 

Typ - zvolíme I-SPOHYBYP (import pohybov príjemky) 

Formát súboru - vyberieme BAR-XML (Baris (Labaš)) 

Import zo súboru (priečinka) - nastaví sa cesta k .xml súboru s elektronickou faktúrou  

Kľúčová položka v importnom súbore - ak sa na faktúre používa EAN ako kľúčovou položka, potom 

zadáme hodnotu E. Ak sa na faktúre ako kľúčová položka používa PLU, zadáme hodnotu P. 

Kľúčová položka v cenníku na spárovanie - ak sme ako kľúčovú položku v importnom súbore zvolili P 

(PLU), nastavíme kľúčovú položku na spárovanie na hodnotu K (katal. č.) 

Ak sme ako kľúčovú položku v importnom súbore zadali E (EAN) a zároveň:  

a) čiarové kódy máme v cenníku uložené v hodnote EAN, potom nastavíme na hodnotu E, 

b) čiarové kódy máme v cenníku priamo v hodnote PLU, potom nastavíme na hodnotu P. 

 

Obr. 7 

Príjemku potom vytvoríme cez menu Sklad - Predvolené operácie, možnosť P Príjem - nákup tovaru. 

V okne príjemky vpravo dole sa po kliknutí na Import zobrazí zoznam súborov, z ktorého si vyberieme 

príslušnú elektronickú faktúru. 

Vlastný import možno rozdeliť do troch fáz: 

1. párovanie cenníkových položiek - zobrazí sa okno (Obr. 8), v ktorom sú nespárované položky 

červenou farbou. Ak danú položku v cenníku nemáme, po stlačení tlačidla Insert sa v cenníku vytvorí 

nový záznam (hodnoty sa automaticky prednastavia). Ak danú položku v cenníku máme ale má 



zadaný napríklad iný EAN kód, pomocou tlačidiel CTRL + ENTER zobrazíme cenník a vyhľadáme 

príslušnú položku (stlačením Enter sa položka spáruje).  

Ak sú všetky položky čierne, môžeme naplniť pohyby kliknutím na tlačidlo F2. 

(pozn. ak sú všetky importované položky automaticky spárované, hneď sa pokračuje krokom 2. a okno 

párovanie cenníkových položiek sa ani nezobrazí) 

 

Obr. 8 

2. úprava predajných cien - v tomto okne sú červenou farbou označené položky, ktorých stará 

skladová cena je odlišná od novej skladovej ceny. Po stlačení CTRL + ENTER  je možné ručne upraviť 

predajnú cenu.  

Ak sú všetky položky čierne, môžeme naplniť pohyby kliknutím na tlačidlo F2. 

 

Obr. 9 

3. naplnenie pohybov - v okne príjemky sa automaticky naplnia položky z faktúry (Obr. 10). 



Po importe sa .xml súbor zmaže.  

 

Obr. 10 

 


