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Program SPEDICE je určen k evidenci spedičních objednávek přepravy zboží a pro správu zákazníků. Pomocí programu, který je zdarma na 
webových stránkách firmy www.mcsoftware.cz, je možné aktualizovat program z Internetu. Program je vybaven kontextovou nápovědou 
(helpem) a tištěnou příručkou. Program je možné provozovat jako tzv. multiverzi, tedy vést evidenci spedičních objednávek pro libovolný 
počet firem.  

  
Základní parametry programu 
Pro provoz programu stačí počítač s procesorem PII 300 MHz a vyšší, 64 MB RAM a 50 MB volného místa na pevném disku. Tisknout je 
možné na inkoustovou nebo laserovou tiskárnu. Program pracuje bez problémů na síti, pro jednotlivé uživatele lze nastavit práva přístupu. 
Upozornění: program nepodporuje WIN 95, pro svůj provoz vyžaduje operační systém WIN 98 SE a vyšší. Demoverze 
programu je plně funkční, pouze je omezen počet spedičních objednávek, které je možné do programu zavést. 
 

Nastavení programu 
Nastavení programu umožňuje zadání všeobecných informací o firmě (adresa, telefonní, faxové a bankovní spojení) nastavení číselných řad 
použitých pro číslování spedičních objednávek pro firmu a standardních textů pro spediční objednávky. Dále je možné zvolit logo do záhlaví 
spediční objednávky. V nastavení programu lze zavést více firem (v případě zakoupení multiverze programu), přičemž u každé firmy je 
možné nastavit výše uvedené informace jinak. 
 

Číslování objednávek 
Program umožňuje zavedení libovolného počtu číselných řad pro číslování spedičních objednávek. Ke každé firmě zavedené v nastavení 
programu lze zavést libovolnou číselnou řadu, případně použít jednu číselnou řadu pro více firem a spediční objednávky budou číslovány 
jednou číselnou řadou. 
 

Dispečeři 
V programu je možné evidovat 999 dispečerů, kteří jsou přiřazováni ke spedičním objednávkám. U dispečera lze zadat kromě jména také 
telefon a označit dispečera jako aktivního. Aktivní dispečeři jsou tisknuti společně s telefonním číslem do záhlaví spediční objednávky. Každý 
dispečer je označen jednoznačným identifikátorem, který je vložen na spediční objednávku a podle tohoto identifikátoru je pak doplňováno 
jméno dispečera, proto nedoporučujeme mazat dispečera,který objednávku vyřizuje. 
 

Státy 
V seznamu států lze zadat 
mezinárodní označení státu a 
popis státu. Při zadání spediční 
objednávky, nebo na kartě 
zákazníka, se pak pro označení 
státu zadá pouze mezinárodní 
označení  a program 
automaticky doplní popis státu. 
 

PSČ a města 
V programu lze udržovat 
seznam PSČ a měst. Program 
podle tohoto seznamu 
automaticky doplňuje město 
podle zadaného PSČ, nebo PSČ 
podle zadaného města. Pro 
Českou republiku není třeba 
tento seznam udržovat ručně, 
program umožňuje import 
seznamu PSČ a měst ze 
seznamu umístěného na 
webových stránkách České 
pošty (podporován je import 
z formátu DBF). 
 

Označení zákazníků 
Tento seznam slouží pro rozdělování zákazníků do skupin, které pak slouží k tisku statistik. Na kartě zákazníka se označí příslušnost k dané 
skupině, přičemž zákazník může být umístěn ve více skupinách současně. 
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Seznam zákazníků 

V programu SPEDICE se udržuje seznam zákazníků. Pod pojmem zákazník si lze představit dopravní firmu, spediční firmu, případně firmu, 

od které se zboží převáží. Zákazníky je možné dělit do skupin, přičemž seznam skupin lze uživatelsky definovat. Zákazník může být evidován 
ve více skupinách současně. Na kartě partnera se zadá kromě adresy a státu také IČO, DIČ, telefonní, fax, e-mail a kód v systému 
RAALTRANS. Ze seznamu zákazníků lze tisknout přehledy o zákaznících podle definovaných skupin. 
 

Spediční objednávky 
Seznam spedičních objednávek obsahuje seznam objednávek pro zadaný rok. Standardně jsou po spuštění programu zobrazeny objednávky 
pro aktuální rok (aktuální rok se zjistí z data v počítači), pro zobrazení objednávek na jiný rok je třeba zadat požadovaný rok do vstupního 
pole v pravém horním rohu v archivu spedičních objednávek.  
 
Každá objednávka je označena 
kódem, který se skládá z čísla použité 
číselné řady pro číslování objednávek, 
dne a měsíce vystavení objednávky. 
Objednávky lze jednoduše vytvářet 
kopírováním již zavedené spediční 
objednávky a pouhým přepsáním 
potřebných údajů. 
 
 Na objednávku je možné zadat 
následující položky: 

 Dispečer 
 Číslo objednávky zákazníka 
 Celní odbavení 
 Informace o nákladu 
 Informace o vozidle – typ, 

2xSPZ, doplňkový text 
 Zákazník – možnost výběru 

ze seznamu 
 Dopravce – možnost výběru 

ze seznamu 
 Nakládka – datum, termín, 

stát, doplňkový text 
 Vykládka – datum, termín, stát, doplňkový text 
 Ceny – cena od zákazníka, cena pro dopravce, vícenáklady (každou z uvedených cen je možné zadat v jiné měně) 
 Poznámka 
 Standardní texty – pro zaplacení faktury, pro místo vykládky, pro splatnost faktur, pro zvláštní dispozice 

 
V seznamu spedičních objednávek lze tisknout následující přehledy: 

 Deník přeprav 
 Vyhodnocení přeprav dle dispečera 
 Vyhodnocení přeprav dle zákazníka 
 Vyhodnocení přeprav dle dopravce 

 

Fakturace 
Program umožňuje jednoduchým způsobem vystavovat faktury podle uložených spedičních objednávek. Uložené faktury jsou evidovány ve 
sborníku faktur, odkud je možné faktury opisovat, či tisknout přehledové sestavy. Faktury lze tisknout v českém a anglickém jazyce. 
 

 
Ceny, aktualizace 
 Cena 1. licence 12 950,- bez DPH 
 Cena 2. a každé další licence 4 950,- bez DPH 
 (licence k používání jsou „plovoucí“ - je omezen počet současně přihlášených uživatelů) 
 
 Příplatek za multiverzi (neomezený počet firem) 1 950,- bez DPH 
 
 
Aktualizace programu je dostupná na Internetu, odkud je možné ji stáhnout a nainstalovat pomocí volně šiřitelného programu firmy 
M.C. software s.r.o., který je dostupný na webových stránkách firmy. 
 

DALŠÍ PROGRAMY FIRMY M.C. software s.r.o.: 

EKONw - podvojné účetnictví   Mzdy pro velké i malé organizace   Odbyt - velkoobchod 
Investiční majetek    MARKET – program pro maloobchody   Odbyt a výroba pekárny 
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