Inventarizace zboží
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1. Založení inventury
Menu Sklad – Inventura(Start-End)
po otevření okna se Vám zobrazí prázdý seznam s Filtrem v levé části obrazovky. Novinkou v
nové verzi inventury je možnost dělat inventuru projednotlivé sklady ( 1, 2, 3 …). Pokud ve
filtru nevyberete a nezaškrtnete Filtr na sklad , založíte inventuru pro všechny sklady, pokud
vyberete např. SKLAD 1 , založíte inventuru pro tento sklad. Vlastní založení inventury se provede stiskem
na „zelený praporek“. Po založení inventury se Vám zobrazí seznam inventarizovaného zboží. Viz obr.

Po tomto kroku , lze filtr již jen použít pouze pro zúžení zobrazení položek k inventarizaci.
Lze vytisknout inventurní seznam …. atd.
2. Vlastní inventarizace
spouští se v menu Sklad- Inventarizace
po spuštění se zobrazí okno … viz obr.

Pro vyhledávání zboží přesunete kurzor do pole „Hledej“ , kde můžete zadávat jak kódy SUKL, EAN ,
tak textem název s možností hledání části názvu s využítím „%“.
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Řetězec v „hledej“ potvrdíte klávesou „Enter“ , vyberete příslušnou položku ( primárně jsou zobrazeny
jen položky na skladě) a stiknete opět Enter.
Kuzor automaticky přeskočí do pole výběru konkrétní skladové karty na první položku, a do kolonky
„Inventurní množství “ se Vám opíše množství , které je aktuálně skladem. Entrem vstoupíte do
kolonky „Inventurní mno.“ , pokud je správné stisknete Enter a tím dojde k zápisu a návratu na seznam
skladových karet, nebo zapíšete správné množství a stisknete Enter pro zápis a návrat. Přesunete se šipkou
na další kartu. Pokud se chcete vrátit jen zpět do seznamu vybraného zboží stisknete F12 ( ikonka „složka
se zelenou šipkou“ , pokud chcete až do kolonky hledej pro nový výběr zboží stisknete F10 ( ikonka „zelené
kolečko s bílou šipkou“).
Pokud jste již na nějaké kartě jednou byli a zapsali jste množství, při příštím vstupu se Vám v „inventurním
mno.“ zobrazí aktuální stav na kartě , ale kolonka již není přístupná. Naopak se Vám zpřístupní kolonka
„Přičíst k inventurnímu“ . Zde jednoduše zadáte množství které chcete přičíst a potvrdíte klávesou Enter.
( Pokud byste chtěli naopak nějaké množství odečíst , zadáte prostě záporné číslo)

3. Zakončení inventury
- menu Sklad-Inventura(Start-End)
- zde pomocí filtrů můžete zobrazit nezinventované karty, provést Tisky.
Vlastní zakončení inventury se provede klikem na tlačítko „červený praporek“
Na záver vytisknete Finanční stav skladu ( Sklad – Skladové karty )
Novinkou je možnost podívat se kdykoli později na seznam inventarizovaných položek vybrané
inventury, a tento i kdykoliv vytisknout.

