
ŘÍZENÍ ZÁSOB

Modul Řízení zásob zastřešuje funkčnosti vhodné pro různá zaměření obchodních i jiných firem. 

Díky volitelnému nastavení je možné obchodní procesy přizpůsobit potřebám zákazníka. 

Nabízíme rozsáhlou správu skladového hospodářství – od struktury skladů, evidence položek a 

jejich vlastností, tvorby cen, pořizování dokladů libovolnými pohyby a jejich evidenci, až k 

propojení řízení zásob na ostatní moduly či externí zařízení.

Hierarchie skladů
Jednotlivé sklady je možné hierarchicky 
uspořádat. Počet skladů, hloubka ani šířka 
uspořádání nejsou omezeny. Uživatel si sám 
určuje, podle čeho bude sklady členit – 
pobočky,  zodpovědné osoby,  druhy, 
střediska, divize a jiné.

Vlastnosti položek
Materiál, zboží, výrobky i služby se ve 
WinFASu evidují jako položky zásob, kterým 
je přidělen jedinečný kód (uživatelsky nebo 
automa�cky).
Položkám lze přiřazovat řadu různých 
vlastnos�:
ź EAN kódy
ź libovolný počet názvů
ź informace dodavatele/odběratele
ź šarže
ź přílohy (mul�média)
ź příslušenství, obaly, a jiné

Nastavení prodejních cen
Pro tvorbu prodejních cen lze využít řadu 
automa�zovaných postupů a tyto různě 
kombinovat:
ź základní prodejní cena z číselníku
ź cena podle skladu
ź skladová cena + marže
ź poslední nákupní cena + marže

pokračování na další straně
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ź procen�cké slevy dle odběratelů
ź procen�cké slevy dle skupin položek
ź smluvní ceny
ź množstevní slevy

ź akční, sezónní ceny

Uživatelsky nastavitelné 

pohyby
IS WinFAS eviduje pohyby položek zásob na 
způsob podvojného účetnictví – položky jsou 
přesouvány mezi jednotlivými „konty“. Tak se 
například na objednávky hledí jako na určité 
saldo.  Lze definovat konta typu: minimální 
stav skladu, zápůjčky, úschovy, reklamace, 
apod.

Výhody tohoto přístupu jsou:
Počet kont (=účtů) i počet operací je 
libovolný.
Z operací lze vytvářet komplexní pohyby 
(např. převod mezi sklady).
Pohyby mohou mít definovanou závislost 
(např. poptávka - nabídka - objednávka - 
dodací list - faktura).
Všechny pohyby mají jeden uživatelský 
dialog (okna pro pořízení příjemky a výdejky 
jsou stejná). Položky z jednoho dokladu lze 

kopírovat (a případně upravit) z jiného 
dokladu. Např. z objednávky vydané je 
možné vytvořit příjemku se stejnými 
položkami a množstvím.

Provázání s jinými moduly
Díky modularitě IS WinFAS lze skladové 
hospodářství napojit na jiné oblas� systému:

Fakturace (Obchodník)
Modul Řízení zásob umožňuje předat doklad 
do modulu Obchodník, kde je možné rovnou 
vytvořit fakturu nebo zde ukládat jednotlivé 
dodávky. Ty lze poté zahrnout do jedné 
společné faktury.

Evidenční výroba
Jednotlivé výrobní operace mají definované 
vstupní a výstupní položky - ty samé, které 
používá modul Řízení zásob.

Účetnictví
Pohyby lze účetně předkontovat a evidovat v 
používaném kalkulačním členění.  Do 
účetn ictv í  j sou ze  zásob předávány 
speciálními spojováky, pomocí nichž je 
možné předat i samotnou položku jako 
kalkulační klíč. Klíčování položek se využívá 

např. při přehledech realizace.

Výstupy a reporty
Jako v celém systému WinFAS je k dispozici 
několik druhů výstupů:
Pevné (částečně modifikovatelné) sestavy 
dokladů (např. příjemka, prodejka, dodací 
list, atd.)
Uživatelsky  definovatelné pohledy, 
manažerské pohledy, kontroly - tzv. IQ 
sestavy
Tisk š�tků (např. k položkám).
Speciální výstupy, jako jsou např. znakový 
�sk, tabulky excel, atd.

Napojení na externí zařízení
Při řízení zásob lze využít připojení na externí 
zařízení: 
ź pokladny
ź čtečky čárového kódu
ź zákaznické displeje
ź �skárny na papírovou pásku
ź �skárny čárových kódů
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