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ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROGRAMU 
 
V programu se spravuje adresář a ceník zboží nebo výrobků. Zboží je možné evidovat na libovolném počtu skladů. Program pracuje 
s průměrnými skladovými cenami. 
 
Pro zákazníky se evidují objednávky (zakázky), z nich se tisknou 
dodací listy a podle dodacích listů faktury. Podle potřeby je možné 
generovat objednávky dodavatelům.  
Nákupy zboží lze zadávat i v cizích měnách. Dodací listy a faktury 
lze tisknout pro vývoz zboží a služeb v cizích měnách. 
 
Program se vyznačuje uživatelsky příjemným intuitivním ovládá-
ním. Ovládá se z nástrojové lišty a méně používané akce se volí 
z menu. Na obrazovce lze otevřít současně libovolné množství 
oken, mezi kterými lze snadno přecházet. Ve chvíli, kdy máte 
rozpracovanou příjemku můžete odbavit zákazníka, aniž by bylo 
nutné původně rozpracovanou činnost ukončit. 
 
Program je vybaven podrobnou a srozumitelnou nápovědou.  
Pro jednotlivé uživatele se nastavují práva přístupů k jednotlivým 
akcím programu. U většiny sestav lze nastavit uživatelský formulář 
- vlastní sestavu např. s logem firmy apod. Všechny sestavy je 
možné exportovat do PDF a dalších formátů a přímo odesílat 
elektronickou poštou. 
 
Program spolupracuje s účetním programem EKONw a vystavené 
faktury, příjemky i výdejky se mohou přímo exportovat do účetnic-
tví. Pro spolupráci s jinými účetními programy je možné dopracovat převody podle zadání uživatele. 
 
Program vyžaduje počítač s prostředím MS Windows 98SE a výše, procesor řady Pentium a vyšší (nebo srovnatelný od AMD), nejméně 128 MB 
RAM, 50 MB místa na pevném disku, rozlišení zobrazování 800x600 a více a tiskárnu umožňující tisk pod MS Windows. 
 
 
 
CENÍKY 
správa ceníků zboží, výrobků a služeb 
 
Do ceníku lze zadat kromě skladovaných položek (nakupované zboží a výrobky) také tzv. „neskladové položky“. Jsou to hlavně práce, cestovné, 
poštovné a balné apod. K neskladovým položkám lze nastavit „kusovníky“. Ty lze využít pro případy akčních nabídek, kdy se např. ke každé 
zakoupené krabičce jednoho zboží nabídne zboží druhé za speciální cenu. Potom se zavede do ceníku neskladová položka „AKČNÍ NABÍDKA“ a 
té se zadá, z čeho se skládá. Následně při zadání této položky do zakázky se vyskladní jednotlivé položky podle kusovníku.  

 
Program dále umožňuje jednoznačně evidovat výrobní 
čísla položek na skladě. Pak lze dohledat ke každému 
výrobnímu číslu položky doklad, kterým byla přijata a 
doklad, kterým byla vyskladněna. Podobně lze evidovat i 
výrobní šarže zboží. Položky v ceníku se zařazují do 
skupin. Je možné evidovat až tři úrovně skupin. 
 
Dále program umožňuje spravovat tzv. dodavatelské 
ceníky. Do dodavatelských ceníků se nahrávají aktualiza-
ce ceníků od dodavatelů. Tyto aktualizace mohou být 
v různých formátech včetně XLS. Až ve chvíli, když je 
položka od dodavatele nakoupena, lze ji jednoduše zalo-
žit do vlastního ceníku. 
 
Další užitečnou vlastností jsou výběry z ceníku. Je možné 
nastavit libovolné množství výběrů z ceníku. Každá cení-
ková položka může být zahrnuta v libovolném počtu 

výběrů. Podle těchto výběrů se pak může ceník exportovat např. do XLS a poskytnout odběratelům. Takto můžete vybírat položky podle nejrůz-
nějších hledisek - např. TOP produkty, tématicky zaměřené ceníky apod. 



 
ADRESÁŘ 
správa fakturních a odběrných míst 
 
V adresáři jsou odběratelé a dodavatelé uloženi do dvou úrovní - jako centrála, na kterou odchází faktura a jako pobočky, na které se tisknou 
dodací listy a odchází zboží. Ceny se řídí nastavením u centrály. U každého odběratele se nastaví základní cenová hladina - D1, D2, D3 nebo 
cena koncového zákazníka. K této základní cenové hladině lze nastavit poskytovanou slevu v procentech. Navíc lze u některých položek nastavit 
tzv. individuální ceny - výčet zboží s libovolně stanovenou cenou pro tohoto zákazníka. 
 
 
PŘÍJEMKY A VÝDEJKY 
 
V programu lze nastavit libovolné množství druhů příjmů a výdajů. Základní nastavené druhy příjmů jsou: nákup od cizích, příjem z vlastní 
výroby a inventurní přebytek. U výdajů to jsou: prodej, výdej do režie a manko. Program uživatele neomezuje v nastavení druhů příjmů a výda-
jů a tak je možné přizpůsobit skladovou evidenci přesně potřebám firmy. 
 
 
ZAKÁZKY, DODACÍ LISTY, FAKTURY 
správa objednávek zákazníků až k fakturám na kliknutí myší 
 
Přístup ke správě zakázek je navržen pro rychlé a snadné zpracování 
velkého množství objednávek od odběratelů, z nichž některé mohou 
přicházet elektronicky - např. prostřednictvím e-mailu. Pro tento případ 
je možné dopracovat pro různé formáty převodníky pro import těchto 
objednávek.  
 
Zakázky se postupně dostávají do různých fází - zadaná, potvrzená, 
zarezervovaná, částečně vykrytá a zcela vykrytá. Zakázky lze použít 
také pro zpracování nabídek odběratelům. Ze zakázky, která je zadaná, 
se kliknutím myší vytvoří dodací list a zboží je automaticky odepsáno 
ze skladu. V seznamu dodacích listů lze dodací listy postupně potvrzo-
vat tak, jak se vracejí od odběratelů. Jeden nebo několik dodacích listů 
stejnému odběrateli je možné vyfakturovat najednou. 
 
Již vystavené dodací listy lze opravit - např. změnit cenu nebo dodané 
množství. Podobně po uložení faktury je možné do faktury dodací list 
přidat nebo naopak vyfakturovaný dodací list z faktury odebrat. 
 
 
STATISTIKY 
 
Program poskytuje velké množství sestav o odbytu zboží a výrobků. 
Data pro statistiky lze vybírat z vystavených dodacích listů nebo z dat až po vyfakturování. Při výběru statistik se zadává tvar výstupu a podmín-
ka pro výběr dat. 

 
Výsledek může být zobrazen na obrazovce, exportován do souboru (např. XLS, HTML) 
nebo vytištěn ve tvaru sestavy. 
Kromě standardních výstupů podle zboží a odběratelů program umožňuje sledovat 
odbyt podle oblastí odbytu, obchodníků (dealerů) a referentů (pracovníků, kteří zpraco-
vávají doklady). 
 
 
VÝROBNÍ ZAKÁZKY 
 
I když je hlavním cílem programu správa skladu a odbytu velkoobchodu, umožňuje také 
evidenci v jednoduché výrobě. K tomu slouží možnost zadání typových kusovníků a 
detailnějších kalkulací jednotlivých akcí. Z kalkulací se zavádějí tzv. výrobní zakázky. 
Výrobní zakázka definuje výrobek, který se vyrábí a soupis materiálu a činností, které se 
na tento výrobek potřebují. Výrobní zakázka se ukončuje tak, že se vydá materiál a 
práce. Vypočítá se výše nákladů na výrobek a ten se za tuto cenu přijme na sklad. Dále 
se s výrobkem zachází stejně jako s nakupovanými položkami na skladě. 
 
 

 
DALŠÍ PROGRAMY FIRMY M.C. software s.r.o.: 
 
EKONw-podvojné účetnictví   Programy pro pekárny a cukrárny   Investiční majetek 
Mzdy pro velké i malé organizace  MARKET – program pro maloobchody   SPEDICE – spediční zakázky 
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