Transakce
-

-

-

nově nahrazují Expediční transakce a Skladové transakce
naleznete je na ploše, nebo v menu Expedice zboží – Transakce.

V seznamu transakcí jsou vidět všechny typy transakcí , prvotní zobrazení je nastaveno tak , aby se
zobrazily transakce aktuálního dne ( nově lze vyhledávat transakce dle datumu prvního založeného dokladu
v transakci).
Pomocí filtru lze vyselektovat kromě typu transakce, rozmezí čísel transakce nově i transakce realizované
na zákaznickou kartu a dále vyhledat transakce realizované na určitou zákaznickou kartu.
Při filtrování některých položek je třeba dbát určitých zásat – neslučitelné je fitrace dle období a zároveń dle
čísla transakce ( systém Vám to nedovolí). Dále pokud chcete vyhledat transakce s nevypořádanými
požadavky , nesmíte mít zaškrtnuté ani období ani rozmezí transakcí.
Dálejsou nově barevně odlišeny určité stavy transakcí.
Červeně jsou podsvíceny transakce , které nemají platbu – POZOR do transakcí bez platby spadají i
transakce s prázdným dokladem, nebo s nevypořádaným požadavkem.
Transakce s modrým textem jsou transakce , na které je nějaký požadavek ( buď na MS, nebo jiné zboží)

Funkce ikon ( vlevo nahoře)
- „ruka“ - platby v transakci
pokud chcete změnit typ platby v transakci třeba z „Hotovost“ na „Karta“ , je třeba provést následující.
- Kliknout na řádek který chcete změnit ---- v našem případe v okně Uhrady – na řádek s textem ve sloupci
„Úhrady“ - Hotovost.
- Poté stisknete Ctrl+Alt+P a tím zaktivníte ikonu pro výbět typu platby
- vyberete typ platby.
Pokud z nějakého důvodu nedošlo k zapsání plateb vůbec ( otevřete transakci s nevypořádanými platbami a
nejedná se o prázdnou transakci ) tak bude vlevo nahoře aktivní ikona pro doplnění plateb. Tuto stisknete a
provede se vše potřebné. Pokud chybí informace jen o části platby --- třeba o „Úhradě“ nebo o „DPH“ , bude
vždy u příslušného okna aktivní ikona pro doplnění informací. Stiskem příslušné ikony dojde k jejich doplnění.

-

„žlutý líst“ - zobrazení požadavků k transakci ( pokud nějaké existují)
„složka“ - otevření transakce ( do expedičního modulu)
„list sešitu“ - otevření seznamu dokladů transakce ( viz „Doklady“)
„tiskárna“ - tisky

