
  

Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244 

[1] 

25.5.2001 verze 1.0 

Tablet a čtečka čárových kódů v modulu Sklad  
 

 

Verze:  1.41a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablet a čtečka čárových kódů 

(modul Sklad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Softapp s.r.o., Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571615244 

[2] 

25.5.2001 verze 1.0 

Tablet a čtečka čárových kódů v modulu Sklad  
 

 

Verze:  1.41a 

1. Technické vybavení 

Projekt je určen pro tablet s operačním systémem xxx a čtečkou čárových kódů, která je napojena na tablet 
prostřednictvím Bluetooth. Grafika tabletu je vyzkoušena na min. rozlišení 1024 x 600.  

 

2. Využití čtečky a tabletu 

 Fyzický příjem náhradních dílů - možnost okamžitého spárování s objednávkou na odběratele. 
 Prodej - vykrytí objednávky dle fyzického příjmu. 
 Do budoucna také výdej materiálu na zakázky s okamžitým vykrytím objednávky. 

 

3. Nastavení DMS 

Menu Servis – Parametry skladu – záložka Příjem – parametr „Použít tablet u fyz. příjmu“ (společné pro všechny) 

 

Pokud je parametr nastaven, je formulář fyzického příjmu stejný, pouze v záhlaví se zobrazí informace tablet. 
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Při příjmu jsou pak položky přijaté přes tablet zeleně podbarvené a v kolonce Tablet mají zapsáno písmeno T.  

 

Položky přijímané přes tablet spolupracují s objednávkami odběratele, a tudíž přenášejí do fyzického příjmu i další 
informace z objednávek: 

 Číslo objednávky 
 Číslo skladu  
 Kód zákazníka 
 Středisko 
 Zakázku 
 Prodejní cenu 
 Procento slevy  
 Částku slevy 

U položek pořízených ručně tyto informace chybí.  

  
4. Přihlášení 

Pro spuštění aplikace je třeba v prohlížeči zadat IP adresu Vašeho serveru /tablet – př.  

Každý uživatel se pro práci na tabletu musí nejprve přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako v DMS.  
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5. Fyzický příjem přes tablet 

V horní části tabletu se zobrazí nabídka:  Fyzický příjem, Prodej, Výdej MZP a Odhlásit. 

 

Při přihlášení se automaticky zobrazí formulář Fyzického příjmu. 

 

Nejprve je třeba načíst číslo materiálu.  

Uživatel při příjmu sejme čárový kód reference.  

Sejmutím čárového kódu se automaticky zobrazí  

a) seznam nevykrytých objednávek, 

b) hlášení, že zadaný materiál nemá žádnou objednávku, 
pokud žádná objednávka na danou referenci neexistuje. 
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AD A) Seznam nevykrytých objednávek 

Zobrazují se všechny nevykryté objednávky odběratele na tuto referenci. V seznamu nevykrytých objednávek se 
uživatel rozhodne, na jakou objednávku má být daná reference vydána. 

V případě, že přijímané množství je jiné než 1ks, pak lze přenést množství zapsané v objednávce, potvrzením volby 
„Přepsat množství z objednávky“.  

 

 

 

 

 

Pokud uživatel chce zapsat jiné množství než 1 ks a jiné než v objednávce, může upravit množství ručně pomocí 
numerické klávesnice na tabletu. 

Po volbě „Zapsat do fyz.příjmu“ se program automaticky vrátí do původního okna fyzického příjmu do pole číslo 
materiálu a vpravo zobrazí přijatou položku. Ihned lze pokračovat v pořizování dalších položek fyzického příjmu. 

Chceme-li zobrazit informace k přijaté referenci, 

lze přes ikonku ( ) zobrazit doplňující 
informace k objednávce. 

Ikonkou červeného křížku ( ) lze položku 
fyzického příjmu opět vymazat – zobrazí se dotaz, 
zda opravdu chcete smazat díl. Nutno potvrdit. 

Seznam přijatých položek lze třídit podle záhlaví 
sloupců vzestupně či sestupně a v jednotlivých 
sloupcích lze také průběžně dohledávat 
(nejčastěji dle čísla materiálu). 

Číslo fyzického příjmu se nabízí vždy první volné 
v řadě. Pokud se chceme vrátit zpět do již 
pořízeného fyzického příjmu a přidat další 
položku, je to možné – výběrem z komba v poli 
„Číslo FP“ je možné zvolit jiné číslo fyz.příjmu již 
přijatého. 

Datum se automaticky nabízí aktuální, ale i ten je možné upravit v příslušném poli. 
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6. Prodej přes tablet 

Tato volba slouží pro vytvoření prodejky. Uživatel si vybere kód odběratele, pro kterého vykrývá objednávku. 
Automaticky se mu načtou reference, které fyzicky přišly a u kterých je přiřazena objednávka odběratele.  

Každou položku má možnost uživatel zkontrolovat a poté lze potvrdit její začlenění do prodejky.  
Volbou zapsat se vytvoří Prodejka. Doklad z prodejky se následně tvoří v DMS – v modulu Sklad. 

 

 

Jako autor prodejky se zapíše přihlášený uživatel na tabletu. K tomuto uživateli pak probíhají následující kontroly při 
zápisu dat do prodejek:  

 kontrola na středisko (je-li u přihlášeného uživatele nastavena v parametrech skladu),   
 kontorola na zakázku (je-li u přihlášeného uživatele nastavena v parametrech skladu),   

Středisko i zakázka se přebírá z objednávek odběratele. Pokud je pořízena objednávka na neexistující středisko či 
zakázku, program nepovolí prodejku zapsat. 
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 kontrola na výdej do mínusu - opět záleží na přihlášeném uživateli na tabletu; pokud je výdej do mínusu 
v parametrech programu Sklad u příslušného uživatele zakázán, pak prodejku nelze zapsat. 

Do prodejky se přenáší informace z fyzického příjmu, potažmo z objednávek odběratele: 

 Číslo objednávky 
 Číslo skladu  
 Kód zákazníka 
 Středisko 
 Zakázku 
 Prodejní cenu 
 Procento slevy  
 Částku slevy 

Uloženou prodejku lze zobrazit a následně i uzavřít v modulu Sklad v menu Prodej – Pořízení prodejky – přes 
tlačítko, které zobrazuje počet prodejek pořízených z tabletu. Jde o položky, které doposud nebyly fakturovány. 

 

 

 

 

Klikem na konkrétní číslo výdejky a následně potvrzením OK, se tato prodejka zobrazí a ihned ji lze uzavřít dodacím 
listem (DL) či fakturou. Pokud je vytvořen dodací list, zobrazuje se řádek této prodejky v seznamu šedě podbarven. 
Prodejky zůstávají v seznamu tak dlouho, dokud nejsou uzavřeny fakturou či pokladním dokladem. Teprve poté, 
jakmile jsou vyfakturovány, se číslo položek z tabletu poníží a prodejka se již v seznamu nadále nezobrazuje. 

 


