
VÝROBA 

KRMNÝCH SMĚSÍ

Informační systém WinFAS zjednodušuje a urychluje řadu operací spojených s 

evidencí výroby krmných směsí – spotřeba surovin, naskladnění směsí, prodej. Výroba 

krmných směsí je součástí modulu Výroba, který je propojen s moduly Řízení zásob i 

Obchodníkem (fakturace). Díky tomu můžete využít ve výrobě vlastnosti těchto 

modulů.

Výrobní operace
Výrobní operace pracují se vstupy – položky 
ze zásob (suroviny) v daném množství a 
výstupy – skladové položky (krmné směsi). 
Výroba určitého množství směsi automa�cky 
vyskladní potřebné množství surovin.
Výrobní operace navíc může evidovat určité 
množství strojové či lidské práce – včetně 
jejich ocenění.

Technologické postupy
Jednotlivé výrobní operace se provazují v 
technologických postupech. Vzájemně 
propojených operací může být v postupu více 
– nebo jen jedna jediná.
Technologický postup lze ve WinFAS 
generovat automa�cky již při zadávání 
výrobní operace směsí. Kromě spotřeby 
surovin je možné přidat operace s poplatky za 
zpracování, pytlování, obaly a další.

Speciální parametry
Speciální parametry pro výrobu směsí 
umožňují např. definovat zpracovatelské 
přirážky, členit suroviny na suroviny vlastní 
výroby, nakoupené suroviny, apod.
Ke každému speciálnímu parametru lze 
přiřadit barvu, která pak označí položku na 
okně aplikace pro míchání směsí. Barevné 
odlišení napomáhá rozeznat různé druhy 
surovin.
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Další parametrem je tvorba ceny výstupu 
(například cena směsi = součet skladových 
cen surovin).

Míchání směsí
Pro míchání směsí existuje ve WinFAS 
samostatná aplikace ,  která provede 
uživatele od počátečního výběru požadované 
směsi v zadaném množství přes spotřebu 
surovin až po naskladnění či  prodej 
koncovému zákazníkovi.

Sestavy
Nejpoužívanější sestavy jsou využívány z 
modulu Řízení zásob – výdejový doklad 
použitých surovin směsi nebo prodejka. 
WinFAS ale nabízí i další přehledy – reporty a 
kontrolní sestavy jak z výroby, tak ze 
skladového hospodářství.
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