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Úvod
Po spustení programu sa po úvodnej obrazovke zobrazí okno pre zadanie hesla pre vstup do
programu. Podľa zadaného hesla program rozozná, aké funkcie smie používateľ obsluhovať, k
ostatným funkciám bude pre neho prístup zablokovaný. Ak heslo nezadáte alebo zadáte
nesprávne, program nebude spustený.

Do rámčeka zadajte svoje heslo (na obrazovke zostávajú písmená skryté pod znakom *) a
potvrďte klávesom ENTER alebo kliknite na tlačidlo OK. Po správnom zadaní hesla za
zobrazí okno so zobrazením základných funkcií.
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V ľavom hornom rohu je rok, v ktorom sa pracuje.
Vedľa je číslo a názov strediska. Výber iného než zobrazeného strediska uskutočnite
kliknutím na tlačidlo Šípka dole vedľa názvu strediska. Po kliknutí sa zobrazí zoznam
stredísk. Pohybom klávesov Šípka hore alebo dole a následným stlačením klávesu Enter,
prípadne kliknutím na názov strediska vyberte, v ktorom stredisku chcete pracovať.
V hornej lište sú ďalej zobrazené tlačidlá s hlavnými funkciami programu. V pravej časti lišty
bude zobrazené meno prihláseného používateľa s aktuálnym dátumom a časom.

Kalkulácie
Funkcia Kalkulácie slúži na evidenciu kalkulácií (receptúr jedál a nápojov), ich tvorbu,
opravu alebo mazanie. Po kliknutí na tlačidlo Kalkulácie sa zobrazí okno so zoznamom
existujúcich Gastronomických skupín (druhov) kalkulácií. Pre vytvorenie alebo opravu
zoznamu gastronomických skupín pozri kapitolu Číselníky, funkciu Gastonomické skupiny.
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Pomocou klávesov šípka hore alebo šípka dole a následným stlačením klávesu Enter, prípadne
kliknutím na názov gastronomickej skupiny zvoľte skupinu, ktorej zoznam kalkulácií chcete
zobraziť alebo zvoľte zobrazenie Všetkých kalkulácií stlačením klávesu F12 prípadne
kliknutím na okienko vedľa textu Všetky kalkulácie. Zobrazí sa zoznam kalkulácií patriacich
do vybranej gastronomickej skupiny alebo všetkých kalkulácií. V hornej časti okna môžete
kliknutím na príslušný text zvoliť spôsob zoradenia zoznamu kalkulácií podľa kódu alebo
podľa názvu (abecedne).

6

V zozname kalkulácií sa pohybujte pomocou klávesov šípka hore alebo šípka dole prípadne
pomocou myši. Pri nastavení kalkulácie sú v pravej časti obrazovky zobrazené položky
a výrobný postup prípravy kalkulácie.

Editácia (oprava) kalkulácie
V zozname existujúcich Kalkulácií kliknite na tlačidlo Editácia alebo stlačte kláves Enter.
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Doplňte počet porcií alebo merných jednotiek, pre ktorý sa bude zadávať množstvo surovín,
potrebných na prípravu kalkulácie a mernú jednotku. Najčastejšou mernou jednotkou je
porcia. Doplňte predajné ceny v rôznych cenových hladinách a sadzby DPH prei predaji.
Doplňte cenu aspoň v cenovej hladine 1, ktorá je bežnou predajnou cenou. Ďalej doplňte
celkovú váhu alebo objem jednej porcie, mernú jednotku váhy alebo objemu, váhu mäsa
v surovom stave na jednu porciu, tepelné straty v percentách, poznámku a prípadne napíšte
výrobný postup prípravy kalkulácie.
V pravej časti obrazovky doplňte položky, z ktorých sa kalkulácia pripravuje.
Do okna z položkami vkladajte suroviny (skladovej karty) alebo podkalkulácie.

Nová Položka
Pre vkladaní suroviny (skladovej karty) kliknite na tlačidlo Pridať surovinu alebo stlačte
kombináciu kláves ALT + S

Zo zoznamu existujúcich skladových kariet pomocou klávesov šípka hore a šípka dole
prípadne pomocou myši zvoľte položku pre kalkuláciu. Kliknite na tlačidlo Výber karty alebo
stlačte kláves Enter.
Pre vkladaní podkalkulácie kliknite na tlačidlo Pridať podkalkuláciu alebo stlačte kombináciu
kláves ALT + P.
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Zo zoznamu existujúcich kalkulácií pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne
pomocou myši zvoľte podkalkuláciu. Kliknite na tlačidlo Výber kalkulácie alebo stlačte
kláves Enter.
Po doplnení položky suroviny alebo podkalkulácie doplňte hrubú a čistú váhu v stĺpcoch na
zvolený počet porcií a tiež zadajte tepelnú stratu v percentách v stĺpci TS%.

Oprava položky
Opravu hrubej a čistej váhy alebo tepelnej straty vykonajte prepísaním údajov v stĺpcoch
hrubá, čistá a v stĺpci TS%.

Zmazanie položky
Zmazanie položky vykonajte kliknutím na červené políčko v stĺpci DEL v riadku položky,
ktorú chcete zmazať. Na otázku, či Naozaj chcete zmazať zvolenú položku odpovedajte
kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie

Tlač kalkulačného listu
Pre vytlačenie kalkulačného listu kliknite na tlačidlo Tlač alebo stlačte kombináciu kláves
ALT + T. Zobrazí sa zostava s kalkulačným listom. V hornej časti za zobrazí pomocný panel
pre prezeranie a tlač. Kliknutím na tlačidlo so zobrazením tlačiarne zostavu vytlačíte.
Náhľad na zostavu ukončite tlačidlom x.

Uložiť zmeny a zapísať
Pre ukončenie opráv kalkulácie so zápisom zmien kliknite na tlačidlo Zapísať alebo stlačte
kláves F10
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Ukončenie bez zápisu zmien
Pre ukončenie opráv kalkulácie bez uloženia zmien kliknite na tlačidlo Návrat bez zápisu
alebo stlačte kláves ESC

Nová kalkulácia
V zozname existujúcich Kalkulácií kliknite na tlačidlo Nová alebo stlačte kláves Insert.
Doplňte predajný kód novej kalkulácie, názov kalkulácie a zvoľte gastronomickú skupinu, do
ktorej bude kalkulácia zaradená. Na záver kliknite na tlačidlo OK prípadne stlačte kláves
Enter.

Po stlačení tlačidla zrušiť kalkulácia nebude vytvorená. Po vytvorení kalkulácie sa zobrazí
nové okno.
Ďalej postupujte podľa postupu uvedeného v Editácii kalkulácie

Zmazanie kalkulácie
Zmazanie kalkulácie vykonajte v zozname kalkulácií kliknutím na tlačidlo Zmazanie alebo
stlačením klávesu DELETE. Na otázku, či Naozaj chcete zmazať zvolenú kalkuláciu
odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie.

Kópia kalkulácie
Kópiu kalkulácie vytvorte v zozname kalkulácií kliknutím na tlačidlo Kópia alebo stlačením
klávesu F5. Na otázku, či Naozaj chcete urobiť kópiu zvolenej kalkulácie odpovedajte
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kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie. Do okna napíšte nový kód pre kópiu kalkulácie a stlačte
tlačidlo OK prípadne stlačte kláves Enter.

Ukončiť prácu s kalkuláciami
Pre ukončenie práce s kalkuláciami v zozname kalkulácií kliknite na tlačidlo Ukončiť alebo
stlačením klávesu ESC.
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Cenník
Pomocou cenníka je možné opravovať predajné ceny kalkulácií a tovarov (skladových kariet)
Opravy cien možno vykonať ručne alebo výpočtom.

Po zvolení tejto funkcie Vám zobrazí zoznam kalkulácií alebo tovarov (skladových kariet).
Výber uskutočnite v hornej časti okna kliknutím na text Kalkulácie alebo text Tovar (skladové
karty). V pravej časti môžete kliknutím na názov cenovej hladiny uskutočniť výber cenovej
hladiny, pre ktorú ceny chcete opravovať. V stĺpci A.marža sa automaticky prepočítava
aktuálna marža podľa určenia predajnej ceny vychádzajúca z výrobnej ceny kalkulácie (stĺpec
výroba). V prípade zoznamu tovarov (skladových kariet) sa výpočet marže vychádza
z nákupnej ceny skladovej karty.

Ručné opravy
cien vykonajte prepísaním cien v stĺpci Pred.cena.

Automatické opravy
môžete vykonať rôznymi výpočtami.
Pre automatické opravy je potrebné označiť hviezdičkou riadky, v ktorých chcete uskutočniť
automatické opravy. Označujte medzerníkom jednotlivé riadky. Ak je riadok označený
medzerníkom označenie odstránite. Ak riadok označený nie je medzerníkom označenie
(hviezdičku) pridáte. Klávesom F3 označíte všetky riadky naraz alebo kliknite na tlačidlo
V (všetko) nad zoznamom. Klávesom F2 všetky označenia odstránite naraz alebo kliknite na
tlačidlo N (nič) nad zoznamom.
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Zmena DPH
umožní zmeniť vo všetkých označených riadkoch sadzbu DPH. Stlačte F4 alebo kliknite na
Zmena DPH. Klávesmi šípka hore a šípka dole alebo kliknutím na šípku vedľa sadzby DPH
zvoľte sadzbu DPH (napr. 10 pre 10% DPH) a stlačte kláves ENTER alebo kliknite na
tlačidlo Zmeniť. Pre ukončenie bez zmien stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo
Ukončiť.

Kopírovanie
umožní kopírovať ceny a typy DPH do iných cenových hladín. Urobí tak vo všetkých
označených riadkoch. Stlačte F5 alebo stlačte tlačidlo Kopírovanie. Klávesmi šípka hore a
šípka dole a stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na tlačidlo s názvom cenovej hladiny
zvoľte, do ktorej cenovej hladiny sa majú ceny a sadzby DPH kopírovať. Klávesom ESC
alebo kliknutím na tlačidlo Ukončiť môžete kopírovanie zastaviť. Pri zvolení kopírovania sa
program ešte opýta, či skutočne chcete vykonať toto kopírovanie. Klávesmi šípka vľavo alebo
vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla
Áno alebo Nie.

Zmena marže
umožní určiť maržu pre budúci výpočet predajnej ceny (funkcia Výpočet PC). Zmenu je
možné vykonať zapísaním hodnoty marže priamo v stĺpci Marža alebo vo všetkých
označených riadkoch. Po označení stlačte F6 alebo kliknite na tlačidlo Zmena marže. Zadajte
výšku marže a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť. Klávesom ESC alebo
kliknutím na tlačidlo Ukončiť môžete zmenu marže zastaviť. Výška marže sa zapíše do stĺpca
Marža.

Výpočet PC
umožní vypočítať novú predajnú cenu podľa marže (stĺpec marža) oproti výrobnej (nákupnej)
cene vo všetkých označených riadkoch. Novú predajnú cenu vypočíta podľa vzorca Predajná
cena = výroba (nákup) + marža + DPH.
Stlačte F7 alebo kliknite na tlačidlo Výpočet PC a program sa ešte opýta, či skutočne chcete
vypočítať predajné ceny. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno
alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie.

Výpočet marže
umožní vypočítať maržu podľa predajnej a výrobnej (nákupnej) ceny vo všetkých označených
riadkoch. Pri výpočte počíta s tým, že výrobné (nákupné) ceny sú bez DPH a predajné cenu sú
s DPH. Novú maržu zapíše do stĺpca Marža.
Stlačte F8 alebo kliknite na tlačidlo Výpočet marže a program sa ešte opýta, či skutočne
chcete vypočítať maržu podľa predajných cien.. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa
nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo
Nie.
Pre ukončenie zmien v cenníku stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončenie.
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Umiestnenie
Funkcia Umiestnenie slúži na určenie zoznamu kalkulácií a skladových kariet, ktoré sa budú
zobrazovať v cenníku na vybraných pokladniach.

V ľavom hornom rohu zvoľte pokladňu, pre ktorú chcete určovať zoznam zobrazovaných
položiek. Kliknite na šípku dole vedľa okna s názvom Umiestnenie na kasu. Zo zoznamu
kliknutím vyberte pokladňu. V ľavom stĺpci môžete označovať v zozname kalkulácií
a v pravom stĺpci môžete označovať v zozname tovarov (skladových kariet). Označujte
medzerníkom jednotlivé riadky. Ak je riadok označený, medzerníkom označenie odstránite.
Ak riadok označený nie je medzerníkom, označenie (hviezdičku) pridáte. Klávesom F3
označíte všetky riadky naraz alebo kliknite na tlačidlo V (všetko) nad zoznamom. Klávesom
F2 všetky označenia odstránite naraz alebo kliknite na tlačidlo N (nič) nad zoznamom.
Takto môžete pokračovať aj pri umiestňovaní na ďalšie pokladne.
Všetky zmeny uložte stlačením klávesu F10 alebo kliknutím na tlačidlo Zapísať zmeny.
Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať zmeny. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo
sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno
alebo Nie.
Pre ukončenie bez zmeny stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť.
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Sklad
Okno Sklad obsahuje kompletnú agendu skladových kariet a vrátane ich pohybov .

Skladové karty
Po kliknutí na tlačidlo Skladové karty sa zobrazí okno so zoznamom všetkých existujúcich
skladových kariet. Usporiadanie tohto zoznamu je možné zvoliť podľa názvu alebo podľa
druhu a názvu kliknutím na príslušný text nad zoznamom. Podľa potreby je možné zobraziť
len zoznam jednej skupiny tovarov a to kliknutím na okno s označením Všetky skupiny, čím
sa toto označenie odstráni. Potom kliknite na tlačidlo šípka dole vedľa textu s názvom
skupiny a následne kliknite na zvolenú skupinu skladových kariet. Zobrazovaný zoznam bude
obsahovať len skladové karty vybranej skupiny.
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Nová skladová karta
V zozname existujúcich skladových kariet stlačte kláves Insert alebo kliknite na tlačidlo Nová
Karta.

Zadajte názov karty a potvrďte klávesom ENTER. Zaraďte skladovú kartu do správnej
tovarovej skupiny - tovarová skupina musí byť vopred nadefinovaná (viď. Skupiny tovarov).
16

V okne Skupina stlačte medzerník a pohybom klávesov Šípka hore alebo šípka dole alebo
kliknutím na tlačidlo šípka dole a následným kliknutím na názov skupiny zvoľte, do ktorej
skupiny tovar patrí. Rovnako postupujte v okne pre výber druhu a zvoľte surovinu, obal, tovar
alebo polotovar.
Program generuje automaticky predajný kód pre prípade, že táto skladová karta bude priamo
predávaná na pokladni, nie len ako súčasť kalkulácie. Predajný kód môžete zmeniť.
Ak poznáte nákupnú cenu bez DPH, môžete ju vyplniť tiež. Vyplňte aj sadzbu DPH pri
nákupe a mernú jednotku. Prevodný koeficient a prevodná jednotka majú význam pri prevode
tovaru medzi dvomi skladmi, keď evidujú ten istý tovar ale v rôznych merných jednotkách.
Prevodná jednotka vyjadruje mernú jednotku, s ktorou je evidovaný tento tovar na inim
sklade a koeficient vyjadruje v takom prípade jeho gramáž alebo litráž.
Napr. Jahodový kompót 0,680 kg je na hlavnom sklade evidovaný v kusoch ale na príručnom
sklade je evidovaný v kg, preto jeho skladová karta na hlavnom sklade bude mať koeficient
prevodu 0,680 a prevodnú jednotku kg.
Ak by na hlavnom aj príručnom sklade bol tovar evidovaný s rovnakou mernou jednotkou, je
prevodný koeficient 1,000 a prevodná jednotka je rovnaká s mernou jednotkou na hlavnom
sklade.
Sledovanie Liehovín pre výkaz colníkom je potrebné u Liehovín určiť obsah liehu (okno
Alkohol), obsah bežného balenia (napr. 0,7 l) a v prípade, že skladová karta je sledovaná
v mernej jednotke porcia, vyplňte aj okno Porcia kam zapíšte objem jednej porcie (napr. 0,04
l).
Sledovanie skladových kariet pre potreby hygieny umožňuje vyplniť aj okná Obal, kde
zapíšte spôsob balenia a dĺžku trvanlivosti v dňoch.
Do okna Maximálna a Minimálna zásoba zapíšte maximálny a minimálny stav zásob, ktorý
by na príslušnom sklade mal byt. V zostavách je možné vytlačiť dokumenty so zásobami,
ktorých stav tieto hodnoty nedodržiava.
V pravej hornej časti okna môžete zapísať prípadne predajné ceny skladových kariet, ktoré
budú predávané priamo bez kalkulácií.
Všetky zmeny uložte stlačením klávesu F10 alebo kliknutím na tlačidlo Zapísať. Ak by ste
nevyplnili niektoré povinné údaje ako napr. názov karty, program Vás na to upozorní. Pre
ukončenie definovania novej skladovej karty bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na
tlačidlo Ukončiť.

Zmazanie skladovej karty
Zmazanie skladovej karty vykonajte v zozname skladových kariet stlačením klávesu Delete
alebo kliknutím na tlačidlo Zmaž kartu. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zmazať
kartu. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie.

Editácia (oprava) skladovej karty
Editovať (opravovať) skladovú kartu môžete tak, že v zozname skladových kariet stlačíte na
vybranej karte kláves Enter alebo kliknutím na tlačidlo Editácia. Zobrazí sa Vám okno pre
opravu skladovej karty. Ďalej pokračujte zmenou ktoréhokoľvek údaja karty okrem zmeny
ceny skladovej karty a stavu zásob. Mernú jednotku meňte len s rozvahou aby ste tak
nenarušili správnosť ceny a stavu zásob a tak aj hodnotu celkových zásob skladu. Všetky
zmeny uložte stlačením klávesu F10 alebo kliknutím na tlačidlo Zapísať. Pre ukončenie bez
zmeny stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť.
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Ukončiť prácu so skladovými kartami
Pre ukončenie práce so skladovými kartami v zozname skladových kariet stlačte kláves ESC
alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Pohyby
Príjemka
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Príjemka. V pravej hornej časti v okna Dodávateľ zvoľte,
dodávateľa tejto príjemky. Kliknite na okno dodávateľ a stlačte medzerník alebo kliknite na
tlačidlo Šípka dole vedľa okna Dodávateľ. V zozname dodávateľov pohybom klávesov šípka
hore a dole a následným stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na názov vyberte
dodávateľa. Ak je to potrebné kliknutím na tlačidlo Edit, je možné skontrolovať prípadne
opraviť údaje o dodávateľovi. Do okna Dodací list zapíšte číslo dodacieho listu. Zvoľte
spôsob úhrady tohto príjmu kliknutím na text spôsoby úhrady Faktúra, Hotovosť alebo Iná
spôsob.

V stĺpci Názov napíšte názov skladovej karty, pre ktorú chcete vykonať príjem. Ak názov
napíšete nesprávny alebo ak nenapíšete nič a stlačíte kláves Enter, program Vám ponúkne
zoznam všetkých skladových kariet. Pre rýchlejší presun na potrebnú kartu napíšte prvé
písmená hľadanej skladovej karty. Priamo v tomto zozname môžete vytvárať aj nové, mazať
staré nepotrebné alebo editovať (opravovať) existujúce skladové karty.
V zozname skladových kariet zvoľte kartu a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo
Výber karty.
V prípade potreby opravte sadzbu DPH (napr. ak je dodávateľom neplatca DPH). Ďalej
vyplňte nákupnú cenu bez DPH (stĺpec Cena). Cena s DPH sa vypočíta automaticky. Ak ceny
bez DPH nepoznáte vyplňte len cenu s DPH a cena bez DPH sa vypočíta automaticky. Ak ste
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neplatcom DPH vyplňte v okne DPH 0% a v stĺpcoch cena a cena s DPH budú ceny rovnaké
a to s DPH.
Ďalej vyplňte množstvo (okno Počet) prijímaného tovaru.
Ak dodací list obsahuje ceny za balenia a teda za ks a Váš sklad obsahuje tovary v iných
merných jednotkách (kilogramy, litre alebo porcie), vyplňte ceny za kus, počet kusov a do
stĺpca koeficient napíšte litráž, gramáž balenia alebo počet porcií v balení. Cena aj počet sa
automaticky prepočíta pre požadované ceny a merné jednotky. Koeficient zadávajte vždy pre
jeden kus aj keď prijímaný počet bude iný.

Príklady:
Ak nakupujete fľašu a teda ks Vodky, ktorej objem je 0,7l a cena 180 Sk bez DPH a vy
potrebujete prepočítať príjem na Vodku na litre.
Názov karty
cena bez DPH
Počet
Koeficient
Vodka
180
1
0,7
Program prepočíta nasledovne:
Názov
cena bez DPH
Počet
Koeficient
Vodka
257,1429
0,7
1
Ak nakupujete balenie a teda ks Horčice, ktorej váha je 5kg a cena 200 Sk bez DPH a vy
potrebujete prepočítať príjem na Horčicu na kilogramy.
Koeficient
Názov karty
cena bez DPH
Počet
Horčica
200
1
5
Program prepočíta nasledovne:
Názov
cena bez DPH
Počet
Koeficient
Horčica
40
5
1
Ak nakupujete balenie a teda ks Čaju, ktoré obsahuje 20ks čiže porcií a cena balenia je 50 Sk
bez DPH a vy potrebujete prepočítať príjem na Čaje na porcie.
Názov karty
cena bez DPH
Počet
Koeficient
Čaj
50
1
20
Program prepočíta nasledovne:
Názov
cena bez DPH
Počet
Koeficient
Čaj
2,5
20
1

V stĺpci Zľava napíšte výšku percentuálnej zľavy, ktorá je na dodacom liste určená až
v závere dokladu. Program tak cenu prijímanej skladovej karty na príjemke zníži o nastavenú
hodnotu.
Príjmy na skladové karty za rôzne ceny spôsobuje priemerovanie cien váženým priemerom.
V spodnej časti okna program prepočítava celkovú hodnotu príjemky ak aj základy daní
a DPH v jednotlivých sadzbách DPH.
V prípade omylu môžete jednotlivé riadky a hodnoty opraviť. Ak je potrebné zmazať celý
riadok nastavte sa nesprávny riadok alebo naň kliknite a potom stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zmaž riadok. Ak by bola nesprávna celá príjemka
kliknite tlačidlo Zmaž celú tabuľku.
Pre zápis príjemky kliknite na tlačidlo Zápis. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete
zapísať príjemku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie
a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí príjemka,
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ktorú je možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač. Náhľad na príjemku ukončite stlačením
klávesu ESC alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť
Pre ukončenie príjemky bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť. Po
opätovnom otvorení okna Sklad a okna Príjem budú údaje takto ukončenej príjemky stále
v okne až do zápisu alebo do kliknutia na tlačidlo Zmaž celú tabuľku.

Výdajka
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Výdajka. V pravej hornej časti v okna Odberateľ zvoľte,
odberateľa tejto výdajky. Kliknite na okno odberateľa a stlačte medzerník alebo kliknite na
tlačidlo Šípka dole vedľa okna Odberateľ. V zozname odberateľov pohybom klávesov šípka
hore a dole a následným stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na názov vyberte
odberateľa. Ak je to potrebné kliknutím na tlačidlo Edit, je možné skontrolovať prípadne
opraviť údaje o dodávateľovi. Zvoľte spôsob úhrady tohto výdaja kliknutím na text spôsoby
úhrady Faktúra, Hotovosť alebo Iná spôsob.

V stĺpci Názov napíšte názov skladovej karty, pre ktorú chcete vykonať výdaj. Ak názov
napíšete nesprávny alebo ak nenapíšete nič a stlačíte kláves Enter, program Vám ponúkne
zoznam všetkých skladových kariet. Pre rýchlejší presun na potrebnú kartu napíšte prvé
písmená hľadanej skladovej karty. Priamo v tomto zozname môžete vytvárať aj nové, mazať
staré nepotrebné alebo editovať (opravovať) existujúce skladové karty.
V zozname skladových kariet zvoľte kartu a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo
Výber karty. Ďalej vyplňte množstvo (okno Počet) vydávaného tovaru.
Ak chcete aby na doklade boli iné ceny skladových kariet ako Vaše skladové ceny vyplňte
v stĺpci Prirážka percentuálnu prirážku oproti Vašej skladovej cene. Prípadne vyplňte priamo
predajnú cenu bez DPH v stĺpci Pred.cena.
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V spodnej časti okna program prepočítava celkovú hodnotu výdajky ak aj základy daní a DPH
v jednotlivých sadzbách DPH.
V prípade omylu môžete jednotlivé riadky a hodnoty opraviť. Ak je potrebné zmazať celý
riadok nastavte sa nesprávny riadok alebo naň kliknite a potom stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zmaž riadok. Ak by bola nesprávna celá výdajka
kliknite tlačidlo Zmaž celú tabuľku.
Pre zápis výdajky kliknite na tlačidlo Zápis. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať
výdajku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí výdajka, ktorú je
možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač. Náhľad na výdajku ukončite stlačením klávesu ESC
alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť
Pre ukončenie výdajky bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť. Po
opätovnom otvorení okna Sklad a okna Výdajka budú údaje takto ukončenej výdajky stále
v okne až do zápisu alebo do kliknutia na tlačidlo Zmaž celú tabuľku.

Spotreba
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Spotreba. V pravej hornej časti v okne Odberateľ zobrazí
text Spotreba. Spôsob úhrady tohto výdaja sa automaticky nastaví na Iný a nie je možné ho
zmeniť.

V stĺpci Názov napíšte názov skladovej karty, pre ktorú chcete vykonať výdaj. Ak názov
napíšete nesprávny alebo ak nenapíšete nič a stlačíte kláves Enter, program Vám ponúkne
zoznam všetkých skladových kariet. Pre rýchlejší presun na potrebnú kartu napíšte prvé
písmená hľadanej skladovej karty. Priamo v tomto zozname môžete vytvárať aj nové, mazať
staré nepotrebné alebo editovať (opravovať) existujúce skladové karty.
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V zozname skladových kariet zvoľte kartu a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo
Výber karty. Ďalej vyplňte množstvo (okno Počet) vydávaného tovaru.
V spodnej časti okna program prepočítava celkovú hodnotu výdajky ak aj základy daní a DPH
v jednotlivých sadzbách DPH.
V prípade omylu môžete jednotlivé riadky a hodnoty opraviť. Ak je potrebné zmazať celý
riadok nastavte sa nesprávny riadok alebo naň kliknite a potom stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zmaž riadok. Ak by bola nesprávna celá výdajka
kliknite tlačidlo Zmaž celú tabuľku.
Pre zápis výdajky kliknite na tlačidlo Zápis. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať
výdajku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí výdajka, ktorú je
možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač. Náhľad na výdajku ukončite stlačením klávesu ESC
alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť
Pre ukončenie výdajky bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť. Po
opätovnom otvorení okna Sklad a okna Spotreba budú údaje takto ukončenej výdajky stále
v okne až do zápisu alebo do kliknutia na tlačidlo Zmaž celú tabuľku.

Prevod
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Prevod. V pravej hornej časti v okne Odberateľ, zvoľte
interného odberateľa (stredisko) tejto výdajky. Kliknite na okno odberateľa a stlačte
medzerník alebo kliknite na tlačidlo Šípka dole vedľa okna Odberateľ. V zozname interných
odberateľov pohybom klávesov šípka hore a dole a následným stlačením klávesu Enter alebo
kliknutím na názov vyberte odberateľa. Spôsob úhrady tohto výdaja sa automaticky nastaví na
Iný a nie je možné ho zmeniť.
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V stĺpci Názov napíšte názov skladovej karty, pre ktorú chcete vykonať prevod. Ak názov
napíšete nesprávny alebo ak nenapíšete nič a stlačíte kláves Enter, program Vám ponúkne
zoznam všetkých skladových kariet. Pre rýchlejší presun na potrebnú kartu napíšte prvé
písmená hľadanej skladovej karty. Priamo v tomto zozname môžete vytvárať aj nové, mazať
staré nepotrebné alebo editovať (opravovať) existujúce skladové karty.
V zozname skladových kariet zvoľte kartu a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo
Výber karty. Ďalej vyplňte množstvo (okno Počet) prevádzaného tovaru.
V spodnej časti okna program prepočítava celkovú hodnotu prevodu ak aj základy daní
a DPH v jednotlivých sadzbách DPH.
V prípade omylu môžete jednotlivé riadky a hodnoty opraviť. Ak je potrebné zmazať celý
riadok nastavte sa nesprávny riadok alebo naň kliknite a potom stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zmaž riadok. Ak by bola nesprávny celý prevod
kliknite tlačidlo Zmaž celú tabuľku.
Pre zápis prevodu kliknite na tlačidlo Zápis. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať
prevod. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí prevodka, ktorú je
možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač. Náhľad na prevodku ukončite stlačením klávesu
ESC alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť
Pre ukončenie prevodu bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť. Po
opätovnom otvorení okna Sklad a okna Prevod budú údaje takto ukončeného prevodu stále
v okne až do zápisu alebo do kliknutia na tlačidlo Zmaž celú tabuľku.

Prevod - globálny
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Prevod - globálny. Program sa opýta, či skutočne chcete
otvoriť globálny prevod. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo
Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po voľbe Áno sa otvorí
okno pre výber skladových kariet pre globálny prevod. Tento zoznam obsahuje len skladové
karty, ktoré majú stav zásob.
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V zozname kariet sa pohybujte klávesmi šípka hore a dole a medzerníkom označte tie karty,
ktoré karty chcete prevádzať. Označenie je zobrazené v stĺpci Ozn. Ak nechcete prevádzať
všetko množstvo na skladových kartách, v stĺpci Množstvo je možné zmeniť množstvo.
Označiť všetky zobrazené karty naraz je možné tlačidlom Označ všetky alebo zrušiť
označenie všetkých kariet naraz je možné tlačidlom Odznač všetky.
Po výbere skladových kariet kliknite na tlačidlo Zapísať alebo ukončite výber bez zápisu
klávesom ESC alebo kliknutím na tlačidlo Ukončiť.
Po voľbe Zapísať sa zobrazí okno prevodu s vyplnenými skladovými kartami.
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V pravej hornej časti v okne Odberateľ, zvoľte interného odberateľa (stredisko) tejto výdajky.
Kliknite na okno odberateľa a stlačte medzerník alebo kliknite na tlačidlo Šípka dole vedľa
okna Odberateľ. V zozname interných odberateľov pohybom klávesov šípka hore a dole
a následným stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na názov vyberte odberateľa. Spôsob
úhrady tohto výdaja sa automaticky nastaví na Iný a nie je možné ho zmeniť.
V spodnej časti okna program prepočítava celkovú hodnotu prevodu ak aj základy daní
a DPH v jednotlivých sadzbách DPH.
V prípade omylu môžete jednotlivé riadky a hodnoty opraviť. Ak je potrebné zmazať celý
riadok nastavte sa nesprávny riadok alebo naň kliknite a potom stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zmaž riadok. Ak by bola nesprávny celý prevod
kliknite tlačidlo Zmaž celú tabuľku.
Pre zápis prevodu kliknite na tlačidlo Zápis. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať
prevodku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí prevodka, ktorú je
možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač. Náhľad na prevodku ukončite stlačením klávesu
ESC alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť
Takto prevedené skladové karty je potrebné prijať na druhom stredisku funkciou Príjem
prevodu.
Pre ukončenie prevodu bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť. Po
opätovnom otvorení okna Sklad a okna Prevod budú údaje takto ukončeného prevodu stále
v okne až do zápisu alebo do kliknutia na tlačidlo Zmaž celú tabuľku.

Prevod z príjemky
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Prevod z príjemky. Program sa opýta, či skutočne chcete
otvoriť prevod z príjemky. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno
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alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po voľbe Áno sa
otvorí okno pre výber príjemiek a ich skladových kariet pre globálny prevod.

V zozname príjemiek sa pohybujte klávesmi šípka hore a dole a medzerníkom označte tie
príjemky, ktoré karty chcete prevádzať. Označenie je zobrazené v stĺpci Ozn. Ak nechcete
označiť všetky príjemky naraz kliknite na tlačidlo Označiť všetky. Zrušiť označenie všetkých
príjemiek naraz je možné tlačidlom Odznač všetky.
Po výbere príjemiek kliknite na tlačidlo Zapísať alebo ukončite výber bez zápisu klávesom
ESC alebo kliknutím na tlačidlo Ukončiť.
Po voľbe Zapísať sa zobrazí okno prevodu s vyplnenými skladovými kartami, ktoré boli
obsiahnuté vo vybraných príjemkach.
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V pravej hornej časti v okne Odberateľ, zvoľte interného odberateľa (stredisko) tejto výdajky.
Kliknite na okno odberateľa a stlačte medzerník alebo kliknite na tlačidlo Šípka dole vedľa
okna Odberateľ. V zozname interných odberateľov pohybom klávesov šípka hore a dole
a následným stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na názov vyberte odberateľa. Spôsob
úhrady tohto výdaja sa automaticky nastaví na Iný a nie je možné ho zmeniť.
V spodnej časti okna program prepočítava celkovú hodnotu prevodu ak aj základy daní
a DPH v jednotlivých sadzbách DPH.
V prípade omylu môžete jednotlivé riadky a hodnoty opraviť. Ak je potrebné zmazať celý
riadok nastavte sa nesprávny riadok alebo naň kliknite a potom stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zmaž riadok. Ak by bola nesprávny celý prevod
kliknite tlačidlo Zmaž celú tabuľku.
Pre zápis prevodu kliknite na tlačidlo Zápis. Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať
prevodku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí prevodka, ktorú je
možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač. Náhľad na prevodku ukončite stlačením klávesu
ESC alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť
Takto prevedené skladové karty je potrebné prijať na druhom stredisku funkciou Príjem
prevodu.
Pre ukončenie prevodu bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť. Po
opätovnom otvorení okna Sklad a okna Prevod budú údaje takto ukončeného prevodu stále
v okne až do zápisu alebo do kliknutia na tlačidlo Zmaž celú tabuľku.

Príjem prevodu
Po vykonaní prevodu na interného odberateľa (stredisko) je potrebné dokončiť prevod takého
tovaru príjmom na príslušnom stredisku. Presuňte sa preto na stredisko kam boli skladové
karty prevedené. Prevod nemôže byť vykonaný automaticky s príjmom, pretože na
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strediskách nemusia byť skladové karty totožné. Je preto potrebné určiť, na ktoré skladové
karty budú skladové zásoby zapísané.
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Príjem prevodu. Otvarí sa okno s neprijatými prevodmi.

V hornom okne v zozname neprijatých prevodov sa pohybom klávesov šípka vľavo alebo
vpravo nastavte na prevodku, ktorú chcete prijať a tlačte kláves Enter. Obsah vybranej
prevodky sa zobrazí v spodnom okne, v ktorom v stĺpci Názov prev.suroviny je názov
skladovej karty z odosielajúceho strediska. Pri skladových kartách, ktoré už boli v minulosti
prijímané alebo pri skladových kartách, ktoré majú rovnaký názov a mernú jednotku ako na
sklade odosielajúceho strediska, v stĺpci Názov je vyplnený názov skladovej karty, na ktorú
bude tovar prijatý. Ak v niektorom riadku v stĺpci Názov chýba názov skladovej karty, je
potrebné túto kartu doplniť. Nastavte sa pohybom klávesov šípka hore a dole na riadok bez
vyplneného názvu a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa zoznam skladových kariet.
Zo zoznamu existujúcich skladových kariet pomocou klávesov šípka hore a šípka dole
prípadne pomocou myši zvoľte položku pre príjem prevodu. Stlačte kláves Enter alebo
kliknite na tlačidlo Výber karty. Názov skladovej karty sa zapíše do stĺpca názov v príjme
prevodu. Po doplnení názov by sa mal automaticky doplniť aj koeficient prevodu v stĺpci
Koef. Ak by sa tak nestalo je potrebné ho taktiež doplniť. Koeficient nesmie ostať na hodnote
0. Takto pokračujte až kým nebudú vyplnené všetky riadky v stĺpci Názov a Koef.
Pre zápis príjmu prevodu kliknite na tlačidlo Zápis. Ak by neboli vyplnené všetky riadky
stĺpca Názov alebo ak by neboli vyplnené všetky koeficienty, program Vás na to upozorní.
Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať prevodku. Klávesmi šípka vľavo alebo
vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla
Áno alebo Nie. Po zápise sa zobrazí príjemka prevodu, ktorú je možné vytlačiť kliknutím na
tlačidlo tlač. Náhľad na prevodku ukončite stlačením klávesu ESC alebo kliknutím na tlačidlo
Zavrieť
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Práca s dávkami, spotreba z kás
Dávka je zoznam predaných kalkulácií (výrobkov) a skladových kariet na pokladni medzi
dvomi dennými uzávierkami. Dávku je možné vytvoriť aj priamo vo funkcii Práca s dávkami,
spotreba z kás.
V okne Sklad kliknite na tlačidlo Práca s dávkami, spotreba z kás. Otvorí sa okno so
zoznamom dávok.

Odpočet do spotreby
V zozname existujúcich dávok kliknite na tlačidlo Odpočet do spotreby. Pohybom klávesov
šípka hore alebo dole prípadne kliknutím na názov dávky, zvoľte dávku pre odpočet. Pre
odpočet dávky kliknite na tlačidlo Odpočet do spotreby. Na obrazovke sa zobrazí dokument
so skladovými kartami, ktoré boli obsiahnuté v dávke a skladovými kartami, ktoré boli
použité na prípravu kalkulácií obsiahnuté v dávke. Tento zoznam je možné vytlačiť kliknutím
na tlačidlo Tlač. Náhľad na zoznam kariet ukončite stlačením klávesu ESC alebo kliknutím na
tlačidlo Zavrieť.
Program sa ešte opýta, či skutočne chcete odpočítať skladové karty do spotreby. Klávesmi
šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo
kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po voľbe áno budú skladové karty odpočítane zo stavu
zásob. Po zápise sa odpočítaná dávka v zozname dávok odstráni.
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Editácia (oprava) dávky
V zozname existujúcich dávok kliknite na tlačidlo Editácia dávky. Pohybom klávesov šípka
hore alebo dole prípadne kliknutím na názov dávky, zvoľte dávku, ktorú chcete editovať.
Potom kliknite na tlačidlo Editácia dávky. Je možné editovať len ručne vytvorené dávky.

V stĺpci Kód opravte Kód napíšte nesprávnej kalkulácie. V prípade, že zadáte nesprávny kód
zobrazí sa zoznam všetkých existujúcich kalkulácií. Pohybom klávesov Šípka hore alebo
šípka dole alebo kliknutím na názov kalkulácie zvoľte kalkuláciu a stlačte kláves Enter alebo
kliknite na tlačidlo Výber kalkulácie. Ak nechcete vybrať žiadnu kalkuláciu stlačte kláves
ESC alebo kliknite na Ukončiť. Vybraná kalkulácia sa zapíše do okna dávky.
V stĺpci Počet a opravte počet, ktorý potvrďte opäť klávesom Enter. Takto pokračujte
s ďalšími chybnými kalkuláciami.
Ak chcete zmazať nesprávnu kalkuláciu zo zoznamu dávky, pohybom klávesov Šípka hore
alebo šípka dole alebo kliknutím na názov kalkulácie a stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zruš riadok.
Všetky zmeny uložte kliknutím na tlačidlo Ukončiť.

Nová dávka
V zozname existujúcich dávok kliknite na tlačidlo Nová dávka. Do okna pod tlačidlom Nová
dávka doplňte názov dávky a stlačte kláves Enter. Program sa opýta, či skutočne chcete
vytvoriť dávku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie
a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po voľbe Áno sa otvorí okno
pre vytvorenie dávky.
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V stĺpci Kód napíšte Kód napíšte kód kalkulácie. V prípade, že zadáte nesprávny kód zobrazí
sa zoznam všetkých existujúcich kalkulácií. Pohybom klávesov Šípka hore alebo šípka dole
alebo kliknutím na názov kalkulácie zvoľte kalkuláciu a stlačte kláves Enter alebo kliknite na
tlačidlo Výber kalkulácie. Ak nechcete vybrať žiadnu kalkuláciu stlačte kláves ESC alebo
kliknite na Ukončiť. Vybraná kalkulácia sa zapíše do okna dávky. Klávesom Enter sa
presuňte do stĺpca Počet a napíšte počet, ktorý potvrďte opäť klávesom Enter. Takto
pokračujte s ďalšími kalkuláciami.
Ak chcete zmazať nesprávnu kalkuláciu zo zoznamu dávky, pohybom klávesov Šípka hore
alebo šípka dole alebo kliknutím na názov kalkulácie a stlačte kombináciu klávesov
CTRL+DELETE alebo kliknite na tlačidlo Zruš riadok.
Všetky zmeny uložte kliknutím na tlačidlo Ukončiť.
Obsah takto vytvorenej dávky a je možné odpočítať funkciou Odpočet do spotreby.

Zmazanie dávky
V zozname existujúcich dávok pohybom klávesov šípka hore alebo dole prípadne kliknutím
na názov dávky, zvoľte dávku, ktorú chcete zmazať. Potom kliknite na tlačidlo Zmazanie
dávky. Je možné zmazať len ručne vytvorené dávky. Program sa ešte opýta, či skutočne
chcete zmazať dávku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo
Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie.

Normovanie
Funkcia je v štádiu prípravy.

Polotovary
Funkcia je v štádiu prípravy.
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Oprava pohybu
Funkcia Oprava pohybu slúži na opravu chybného príjmu, výdaja alebo odpisu (spotreby)
zásob. Po spustení funkcie sa zobrazí okno so zoznamom vykonaných pohybov za aktuálny
mesiac.

V hornej časti okna kliknutím na tlačidlá šípka hore alebo dole zvoľte mesiac, z ktorého
pohyby chcete zobraziť. Pomocou klávesov šípka hore alebo dole a následným stlačením
klávesu Enter prípadne dvojkliknutím na názov a dátum pohybu, vyberte pohyb, ktorý chcete
opraviť.
Pri oprave príjemky alebo výdajky postupujte rovnako ako pri vytváraní príjmu alebo výdaja.
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Pre zapísane opravy príjemky alebo výdajky kliknite na tlačidlo Zapísať opravu. Pre
ukončenie bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť opravu.
Pri oprave spotreby sa program vykoná vrátenie odčítanej dávky. Po výbere spotreby (dávky)
sa program ešte opýta, či naozaj chcete vrátiť dávku. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa
nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo
Nie. Po výbere Áno sa dávka vráti do funkcie Práca s dávkami, kde je možné dávku opraviť
alebo zmazať a opätovne odpočítať.

Inventúra
Funkcia Inventúra slúži na opravu stavu zásob na skladových kartách. Po spustení funkcie sa
zobrazí okno so zoznamom skladových kariet.
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V hornej časti okna nastavte dátum a čas kedy bola fyzická inventúra vykonaná. Pomocou
klávesov šípka alebo kliknutím na skladovú kartu, vyberte skladovú kartu, na ktorej chcete
zmeniť stav zásob. Potom v stĺpci Nový stav napíšte nový stav zásob zistený pri fyzickej
kontrole. Takto pokračujte na všetkých skladových kartách, ktorých stav chcete zmeniť. Pri
zmene stavu zásob sa pri skladových kartách vyčísľuje rozdiel stavu zásoby a jej hodnoty
pričom je tento rozdiel označený aj farebne. Červená farba zobrazuje zníženie stavu zásob
(manko) a modrou farbou je označené zvýšenie stavu zásob (prebytok).
V spodnej časti okna je zobrazený stav hodnoty skladu účtovnej t.j. pre inventúrou, stav
hodnoty zásob fyzickej inventúry t..j. po inventúre a rozdiel ako prebytok alebo manko
označený aj farebne.
Pre ukončenie so zápisom kliknite na tlačidlo Zapísať. Program sa ešte opýta, či naozaj chcete
zapísať inventúru. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie
a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo Nie. Po výbere áno sa zobrazí
doklad o inventúre skladu. Tento doklad je možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo Tlač. Náhľad
na doklad o precenení ukončite stlačením klávesu ESC alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť.
Pre ukončenie bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Zmena ceny
Funkcia Zmena ceny slúži na opravu nákupnej ceny na jednej skladovej karte. Po spustení
funkcie sa zobrazí okno so zoznamom skladových kariet.
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Pomocou klávesov šípka alebo dole a následným stlačením klávesu Enter prípadne
dvojkliknutím na skladovú kartu, vyberte skladovú kartu, na ktorej chcete zmeniť cenu. Potm
v políčku Nová cena doplňte správnu cenu a stlačte kláves Enter. V políčku cenový rozdiel sa
zobrazí hodnota takto vzniknutého rozdielu. Rozdiel môže vzniknúť len na skladovej karte,
ktorá ma stav zásob
Pre ukončenie so zápisom stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Zapísať.
Program sa ešte opýta, či naozaj chcete zmeniť cenu. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo sa
nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno alebo
Nie. Po výbere áno sa zobrazí doklad o zmene ceny. Tento doklad je možné vytlačiť
kliknutím na tlačidlo Tlač. Náhľad na doklad o precenení ukončite stlačením klávesu ESC
alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť.
Pre ukončenie bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Búranie
Funkcia Búranie slúži na prevod tovaru z jednej skladovej karty na druhy v tom istom sklade.
Program Vám ponúka pre búranie tovaru len skladové karty so stavom zásob.
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Pomocou klávesov šípka alebo dole a následným stlačením klávesu Enter prípadne
dvojkliknutím na skladovú kartu, vyberte skladovú kartu, z ktorej chcete zásobu previesť
(prebúrať). Názov zvolenej skladovej karty sa presunie do políčka vstupný tovar. V políčku
Výstupný tovar stlačte Enter pre zobrazenie všetkých skladových kariet v sklade. V tomto
zozname vyberte skladovú kartu, na ktorú chcete zásobu preniesť. Pomocou klávesov šípka
alebo dole a následným stlačením klávesu Enter prípadne dvojkliknutím na skladovú kartu,
vyberte skladovú kartu, na ktorú chcete zásobu previesť (prebúrať).
Ďalej vyplňte Koeficient prevodu, ktorý vyjadruje vzťah medzi prevodnými jednotkami
vstupného a výstupného tovaru.
Ak sú merné jednotky zhodné, koeficient bude mať hodnotu 1.
Ak by Vstupný tovar mal mernú jednotku ks a výstupný tovar kg tak by koeficient mal
hodnotu gramáže 1 ks vstupného tovaru. Napr. rožok 1 ks má 50g, koeficient bude mať
hodnotu 0,050. Ak
Ak by Vstupný tovar mal mernú jednotku ks a výstupný tovar l tak by koeficient mal hodnotu
litráže 1 ks vstupného tovaru. Napr. vodka 1 ks má 0,7 l, koeficient bude mať hodnotu 0,700.
Potom doplňte prevádzané množstvo, t.j. množstvo vstupného tovaru, ktoré chcete previesť na
výstupnú tovar.
Pre ukončenie so zápisom stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Zapísať.
Program sa ešte opýta, či skutočne chcete zapísať búranie. Klávesmi šípka vľavo alebo vpravo
sa nastavte na tlačidla Áno alebo Nie a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidla Áno
alebo Nie. Po výbere áno sa zobrazí doklad o búraní (búrací list). Tento doklad je možné
vytlačiť kliknutím na tlačidlo Tlač. Náhľad na búrací list ukončite stlačením klávesu ESC
alebo kliknutím na tlačidlo Zavrieť.
Pre ukončenie bez zápisu stlačte kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Ukončiť.
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Tlač dokladov
Program pri každej funkcii vytvára doklad, ktorý v momente jeho zobrazenia na obrazovke
nemusíte vytlačiť. Zobrazovaný doklad sa ukladá do archívu. Po spustení finkcie Tlač
dokladov Vám program ponúka zoznam archivovaných dokladov za vybraný mesiac.

Výber mesiaca uskutočnite kliknutím na šípku hore alebo dole pri okne Mesiac. V spodnej
časti okna sa zobrazuje zoznam všetkých dokladov v archíve za zvolený mesiac. Ak je tento
zoznam príliš dlhý, môžete si nechať zobraziť len vybranú skupinu dokladov. Výber skupiny
dokladov uskutočnite kliknutím na tlačidlo jednej zo skupín:
Príjemky
Výdajky
Interné prevody
Príjmy prevodov
Spotreba
Inventúry
Búrania
Zmeny cien.
Po kliknutí na jednu zo skupín sa zobrazí len skupina dokladov vybranej skupiny. Pre
opätovné zozbarzenie všetkých dokladov kliknite na tlačidlo Všetky pohyby.
V zozname dokladov sa pomocou klávesov šípka hore alebo dole a následným stlačením
klávesu Enter alebo dvojitým kliknutím na text s názvom dokladu. Vybraný dokument môžete
vytlačiť. Pre ukončenie náhľadu stlačte kláves ESC alebo klinite na tlačidlo x v pravom
hornom rohu okna.
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Pre ukončenie funkcie Tlač dokladov stlačte kláves ESC alebo klinite na tlačidlo Ukončiť
v pravom hornom rohu okna.

Prepočet skladu
Táto funkcia vykoná prepočet skladu. Na otázku, či naozaj chcete spustiť prepočet od
začiatku roka, odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie.
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Číselníky
V okne pre nastavenie rôznych číselníkov zvoľte, ktorú tabuľku chcete nastavovať.

Gastronomické skupiny
V okne Gastronomické skupiny je možné prezerať, opravovať alebo mazať gastronomické
skupiny.

Nová Gastronomická skupina
V zozname existujúcich Gastronomických skupín kliknite na tlačidlo Nový alebo stlačte
kláves Insert. Doplňte názov novej Gastronomickej skupiny a kliknite na tlačidlo Zapísať
prípadne stlačte kláves Enter. Potom doplňte poznámku, číselný rad kódov od a do, prípadne
zvoľte tlačiareň, na ktorej bude pokladňa tlačiť objednávky (bony). Na záver znova kliknite
na tlačidlo Zapísať prípadne stlačte kláves Enter.

Oprava Gastronomickej skupiny
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Gastronomickú
skupinu, ktorú chcete opraviť. V pravej časti okna prepíšte Druh, poznámku, číselný rad
kódov od a do, prípadne zvoľte tlačiareň, na ktorej bude pokladňa tlačiť objednávky (bony).
Zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo Zapísať alebo stlačením klávesu Enter

Zmazanie Gastronomickej skupiny
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Gastronomickú
skupinu, ktorú chcete zmazať a kliknite na tlačidlo Zmazať prípadne stlačte kláves Delete. Na
otázku, či Naozaj chcete zmazať zvolenú Gastronomickú skupiny odpovedajte kliknutím na
tlačidlo Áno alebo Nie. Gastronomickú skupinu nie je možné zmazať ak sa používa
v kalkuláciách.
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Okno Gastronomické skupiny zatvorte kliknutím na tlačidlo Ukončiť prípadne stlačením
klávesu ESC.

Skupiny tovarov
V okne Skupiny tovarov je možné prezerať, opravovať alebo mazať gastronomické skupiny.

Nová Skupina tovarov
V zozname existujúcich Skupín tovarov kliknite na tlačidlo Nový alebo stlačte kláves Insert.
Doplňte názov novej Skupiny tovarov a kliknite na tlačidlo Zapísať prípadne stlačte kláves
Enter. Potom doplňte najčastejší typ skupiny, najčastejšiu sadzbu DPH pri nákupe tovaru
a najčastejšiu mernú jednotku tovarov, ktoré budú zaradené do tejto Tovarovej skupiny. Na
záver znova kliknite na tlačidlo Zapísať prípadne stlačte kláves Enter.

Oprava Skupiny tovarov
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Skupinu tovarov,
ktorú chcete opraviť. V pravej časti okna prepíšte najčastejší typ skupiny, najčastejšiu sadzbu
DPH pri nákupe tovaru a najčastejšiu mernú jednotku tovarov, ktoré budú zaradené do tejto
Tovarovej skupiny. Zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo Zapísať alebo stlačením klávesu
Enter.

Zmazanie Skupiny tovarov
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Skupinu tovarov,
ktorú chcete zmazať a kliknite na tlačidlo Zmazať prípadne stlačte kláves Delete. Na otázku,
či Naozaj chcete zmazať zvolenú Skupinu tovarov odpovedajte kliknutím na tlačidlo Áno
alebo Nie. Skupinu tovarov nie je možné zmazať ak sa používa v skladových kartách.
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Okno Gastronomické skupiny zatvorte kliknutím na tlačidlo Ukončiť prípadne stlačením
klávesu ESC.

Dodávatelia, odberatelia
V okne Dodávatelia, odberatelia je možné prezerať, opravovať alebo mazať zoznam
dodávateľov a odberatelov.

Nový Dodávateľ a odberateľ
V zozname existujúcich Dodávateľov a odberateľov kliknite na tlačidlo Nový alebo stlačte
kláves Insert. Doplňte skratku nového Dodávateľa a odberateľa a kliknite stlačte kláves Enter.
Potom doplňte názov, adresu, IČO, DIČ a číslo colného povolenia na predaj liehovín.
Kliknutím na políčko Platca DPH môžete nastaviť, či dodávateľ a odberateľ je platcom DPH.
Na záver stlačte kláves Enter.

Oprava Dodávateľa a odberateľa
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Dodávateľa a
odberateľa, ktorého chcete opraviť. V pravej časti okna prepíšte názov, adresu, IČO, DIČ
a číslo colného povolenia na predaj liehovín. Kliknutím na políčko Platca DPH môžete
nastaviť, či dodávateľ a odberateľ je platcom DPH. Zmeny potvrďte stlačením klávesu Enter.

Zmazanie Dodávateľa a odberateľa
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Dodávateľa a
odberateľa, ktorého chcete zmazať a kliknite na tlačidlo Zmazať prípadne stlačte kláves
Delete. Na otázku, či Naozaj chcete zmazať zvoleného Dodávateľa a odberateľa odpovedajte
kliknutím na tlačidlo Áno alebo Nie.
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Okno Dodávatelia a odberatelia zatvorte kliknutím na tlačidlo Ukončiť prípadne stlačením
klávesu ESC.
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Zostavy
V okne Zostavy sa nachádza zoznam rôznych textových zostáv, ktoré je možné prezerať alebo
vytlačiť.

Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte textovú zostavu,
ktorú chcete prezerať alebo tlačiť. Potvrďte klávesom Enter alebo kliknutím. Pri niektorých
zostavách Vás program vyzve zadať napríklad sledované obdobie.
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Po doplnení prípadného sledovaného obdobia od a do stlačte kláves Enter alebo kliknite na
tlačidlo Zapísať, prípadne ukončite výber bez zápisu tlačidlom Ukončiť.
Na obrazovke sa zobrazí zvolená zostava.

V hornej časti za zobrazí pomocný panel pre prezeranie a tlač. Kliknutím na tlačidlo so
zobrazením tlačiarne zostavu vytlačíte.
Náhľad na zostavu ukončite tlačidlom x.
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Zoznam dokladov obsahuje archív doterajších zostáv.

Okno Zostavy ukončite kliknutím na tlačidlo Ukončiť alebo stlačením klávesu K.
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Master, Štatistiky
V okne Master, Štatistiky sa nachádza zoznam rôznych textových štatistických zostáv, ktoré
je možné prezerať alebo vytlačiť.

V pravej časti obrazovky nastavte požadované obdobie od - do prepísaním dátumov a časov.
Kliknutím na tlačidlo výber podmienok pre štatistiku sa zobrazí okno, kde je možné zvoliť,
pre ktoré strediská (managery) a pokladne sa štatistika má zobraziť. Kliknutím na okienko
vedľa názvu strediska alebo pokladne označíte alebo zrušíte označenie.
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Výber podmienok potvrďte kliknutím na tlačidlo Výber podmienok alebo zrušte výber
kliknutím na tlačidlo Návrat
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte textovú zostavu,
ktorú chcete prezerať alebo tlačiť. Potvrďte klávesom Enter alebo kliknutím.
Na obrazovke sa zobrazí zvolená zostava.
V hornej časti za zobrazí pomocný panel pre prezeranie a tlač. Kliknutím na tlačidlo so
zobrazením tlačiarne zostavu vytlačíte.
Náhľad na zostavu ukončite tlačidlom x.
Okno Zostavy ukončite kliknutím na tlačidlo Ukončiť alebo stlačením klávesu K.
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Funkcie
Užívatelia, heslá a práva
V okne Užívatelia, heslá a práva je možné prezerať, opravovať alebo mazať zoznam
používateľov programu.

Nový Používateľ
V zozname existujúcich Používateľov kliknite na tlačidlo Nový alebo stlačte kláves Insert.
Doplňte meno nového Používateľa a stlačte kláves Enter. Potom doplňte heslo stlačte kláves
Enter. Znova vyplňte heslo a stlačte kláves Enter. Prvé a druhé heslo sa musia zhodovať. Ak
by sa nezhodovali program Vás vyzve aby ste heslo zadali znovu. Po správnom určení hesla
určte právomoci. Pri jednotlivých funkciách sa pohybujte klávesmi šípka hore alebo šípka
dole a medzerníkom pridajte alebo odoberte označenie. Označenie môžete pridať alebo
odobrať aj kliknutím ľavého tlačidla myši. Na záver sa presuňte na tlačidlo Zapísať a stlačte
kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Zapisať.

Oprava Používateľa
V zozname existujúcich Používateľov sa pomocou klávesov šípka hore alebo šípka dole
nastavte na meno používateľa alebo kliknite na meno používateľa, ktorého chcete opraviť.
Môžete prepísať meno Používateľa a stlačiť kláves Enter. Opravte heslo stlačte kláves Enter.
Znova vyplňte heslo a stlačte kláves Enter. Prvé a druhé heslo sa musia zhodovať. Ak by sa
nezhodovali program Vás vyzve aby ste heslo zadali znovu. Používateľovi môžete zmeniť
právomoci. Pri jednotlivých funkciách sa pohybujte klávesmi šípka hore alebo šípka dole
a medzerníkom pridajte alebo odoberte označenie. Označenie môžete pridať alebo odobrať aj
kliknutím ľavého tlačidla myši. Na záver sa presuňte na tlačidlo Zapísať a stlačte kláves Enter
alebo kliknite na tlačidlo Zapisať.
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Zmazanie Dodávateľa a odberateľa
Pomocou klávesov šípka hore a šípka dole prípadne pomocou myši zvoľte Používateľa,
ktorého chcete zmazať a stlačte kláves Delete pripadne kliknite na tlačidlo Zmazať.
Pre ukončenie práce s Používateľmi sa pomocou klávesov šípka hore a šípka dole presuňte na
tlačidlo Ukončiť a stlačte kláves Enter alebo myšou kliknite na tlačidlo Ukončiť prípadne
stlačte kláves ESC.

Default nastavenie okien
Pri práci v programe môžete jednotlivé okná na obrazovke presúvať. Týmto tlačidlom Default
nastavenie okien môžete všetky okná nastaviť na prednastavené (dafeult) pozície.
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Nastavenie tlačiarne
Kliknutím na Tlačidlo pre nastavenie tlačiarne sa zobrazí okno, môžete zvoliť tlačiareň pre
tlačenie dokladov z programu.

Vybrať je možné z tlačiarní nainštalovaných na Vašom počítači alebo v počítačovej sieti.
Výber uskutočnite stlačením klávesov šípka hore alebo šípka dole alebo kliknutím na tlačidlo
šípka dole vedľa názvu tlačiarne. Zvoľte tlačiareň z po ukončení výberu stlačte kláves Enter
alebo kliknite na tlačidlo OK. Pre zrušenie výberu stlačte kláves ESC alebo stlačte tlačidlo
Cancel.
Názov tlačiarne nesmie byť dlhší ako 30 znakov.
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Odhlásenie
Pre odhlásenie prihláseného používateľa z programu a prípadne prihlásenie iného stlačte
kláves ESC alebo kliknite na tlačidlo Odhlásenie.
Použite aj pre zamedzenie prístupu k programu v čase, keď opúšťate počítač.

Koniec
Jediné korektné ukončenie programu. Počítač sa ešte opýta, či naozaj chcete prácu ukončiť.
Stlačte A ako Áno alebo N ako Nie prípadne kliknite na tlačidlo Áno alebo Nie.
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