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Úvod 
 

 Cílem tohoto návodu je vás seznámit s aplikací *5563_Plánování výroby. 

 Tento návod je zcela obecný a lze jej použít pro různé druhy výroby. 

 Každá firma má svoje specifika a požadavky, podle kterých se pak přistupuje 

k samotnému nastavení. 

 Pro vysvětlení, co je třeba udělat a jak postupovat při řízení (plánování výroby  

si zvolíme jako příklad výrobu dveří.  

 Princip je vždy stejný a nezáleží na tom, co je na vstupu nebo výstupu, zda je to 

receptura na pečivo, či balíme vajíčka nebo vyrábíme dveře. 

 K výrobě dveří je například potřebná folie, hrany, proložky, závěsy apod. 

 Dveře pak vzniknou montáží těchto dílů 

 Podrobnosti najdete v návodu + 1367_Zjednodušená výroba, kde je tato 

problematika podrobně popsána. 

 V případě zájmu se prosím obracejte na zaměstnance OK v modulu zásoby. 
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Blokové schema 
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Nastavení výrobních operací VO (*5555) 
 Každá VO musí mít specifikovány materiálové vstupy a výstupy, které do 

výroby vstupují.  

o výroba spojováním - jeden výstup spolu s jedním nebo několika vstupy  

o výroba dělením  - jeden vstup spolu s jedním nebo několika výstupy 

 Mezi materiál lze zařadit i polotovar, který je výstupem jiné výrobní operace. 

Z této výrobní operace se může vygenerovat několika úrovňový technologický 

postup. 

 
 Po nadefinování VO je potřeba vytvořit technologický postup (TP), který je nutný pro 

realizaci vlastní výroby. K tomu slouží tlačítko TP Autom.1 nebo TP Autom. 

o Tlačítko TP Autom.1 založí jednoúrovňový TP ke zvolené VO. Druhou 

volbou tohoto tlačítka je vygenerování TP ke zvoleným VO. 

o Tlačítko TP Autom. vytvoří víceúrovňový TP ke zvolené VO. 

Technologický postup (*5540) 
 V této aplikaci jsou přístupné všechny vygenerované technologické postupy. U každého 

TP si lze nastavit o jaký typ výroby se jedná (spojování či dělení). 

Doporučení 

 Návod+ 1367_Zjednodušená výroba 
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 Pomocí tlačítka Generuj lze spustit generování TP s možností ručního doladění 

parametrů TP. 

Zakázky (*8080) 
 V našem postupu budeme směřovat objednávku na výrobu dveří na zakázku, 

která bude spojovat všechny vystavené doklady během výroby vybraného 

výrobku 

 Založení zakázky provedeme v čísleníku zakázek *8080 
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 Při důsledném doplňování datumu bude fungovat přehled rozpracovanosti zakázek 

 Vyplněním datumu zablokování zakázky se tato přestane nabízet v pořízení. 

Zakázkový list (*8720) 

 Zakázkový list pořídíme v aplikaci *8720_Příjem výdej 

 

 Do systému se zadá objednávka odběratele s použitím čísla zakázky 

 Nadefinují se požadované položky.  

o Stav položek zadaný tímto pohybem nemá vliv na fyzický stav skladu. 

 Seznam objednávek a jejich stav (vykryto/nevykryto) k nahlédnutí  na IQ 

Pohled na deník ŘZ, šablona PV01_Nevykryté zakázkové listy 

 Na základě těchto objednávek se bude plánovat výroba.  

 Zadávat položky do výroby se můžou i mimo tyto objednávky. Pro plánování 

výroby se položky z objednávek automaticky nepřebírají, musí se zadat ručně. 

Plánování výroby (*5563) 
 

 Přidání položek do výroby  –  proběhne objednávka výrobků na výrobu.  

 Rezervace materiálu – ve skladu se rezervuje materiál na spotřebu.  

o V IQ Stav skladu a obraty je potom třeba zjistit, jestli je na daném 

skladu firmy, která bude vyrábět dostatečné množství materiálu, pokud 

ne, tak se musí nakoupit (*8720 Příjem/výdej) 

 Povolení výroby – povolení výroby se udělá v momentě, kdy se má na výrobku 

fyzicky pracovat 

 Spotřeba materiálu – v tomto kroku se fyzicky odepíše materiál ze skladu. 
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 Příjem výrobku –  naskladní výrobek na sklad (po otevření pořízení, je 

možnost upravit množství podle skutečnost)  

 Uzavření výroby – formálně se dorovnají pohyby na objednávku výrobku a 

rezervaci materiálu a zároveň se celý proces uzavře. 

 

Krok 1 – Přidání položek do výroby 
 Stiskneme tlačítko Přidej 

 Doplníme číslo Zakázky 

 Stiskneme tlačítko Import 

 K výběru se zobrazí položky, patřící k dané zakázce. Položku vybereme a 

stiskneme tlačítko OK 

 

 
 

 
 

 

 Není-li vyplněna zakázka při importu položek, vyhledají se všechny nevykryté 

objednávky, které se nabídnou k výrobě 

 U předvyplněné zakázky se vyhledají pouze položky, které je potřeba vyrobit 

pro vykrytí zakázky 

 Veškeré nastavení pro import položek je na šabloně pořízení, záložka Import 

položek.  
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 Vyplňuje se zde šablona IQ Deník řízení zásob, která vybere všechny položky 

k výrobě.  

 Dále je zde možné říci, že po importu položek se má automaticky udělat 

rezervace materiálu - Automaticky rezervovat materiál   

o Při automatické rezervaci materiálu se otevře pořízení Rezervace 

o Nebude-li chtít uživatel toto pořízení zobrazovat, stačí vyplnit ještě pole 

Šablona rezervace mat. Rezervace se pak provede na pozadí. 

 

Krok 2 – Rezervace materiálu 
 Ihned po přidání položek do výroby by měla následovat rezervace materiálu. 

Tento krok zajistí, že při pozdější výrobě položek, bude dostatek materiálu. 

Stiskneme tlačítko  

 Vybereme šablonu pro daný výrobek 

 Vybereme zatržením doklad a stiskneme tlačítko OK 

 

 
 V zásobách vznikne například tento doklad 

 
 A ve výrobě 
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 Veškeré nastavení je na šabloně pořízení.  

 Tato šablona je společná pro pořízení Rezervace, Spotřeby materiálu a 

Příjem výrobku.  

 Pro správnou funkčnost tedy stačí vyplnit pouze část označenou jako Rezervace 

materiálu. 
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Krok 3 – Povolení výroby 
 Po úspěšné rezervaci materiálu je dalším krokem povolení výroby.  

 Povolení se dělá v momentě, kdy se má na výrobku začít fyzicky pracovat. 

 Stiskneme tlačítko  

 Vybereme šablonu pro daný výrobek 

 Zatržením vybereme číslo zakázky, pro kterou chceme povolit výrobu a 

stiskneme tlačítko OK 

 

 
o Důležitou součástí povolení je tlačítko Zdroje, které otevře okno 

s přehledem materiálu.  

 
o Je zde uvedeno požadované množství jednotlivých materiálových 

položek a současně stav na skladě.  

o Je-li nějakého materiálu nedostatek, vybarví se celý řádek červeně. 

 Po úspěšném provedení povolení výroby se založí nová výrobní dávka. 

 

 
 Nastavení povolení výroby se provádí na šabloně pořízení, kde se vyplňují  

o šablony dokladu a položky 

o šablona pro kontrolu zdrojů  

o provedení automatické spotřeby materiálu.  
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o podobně jak u přidání položek do výroby, tak i zde si může uživatel 

zvolit, zda se má zobrazovat pořízení automatické spotřeby či nikoli. To 

záleží na tom, zda je vyplněna šablona spotřeby materiálu. 

 

Krok 4 – Spotřeba materiálu 
 Jakmile je provedeno povolení výroby, měla by ihned následovat spotřeba 

materiálu, který by měl být fyzicky vydán ze skladu a použit pro smontování 

výrobků 

 Ve sloupci ID výrobní dávky vybereme dávku, která se vytvořila po povolení 

výroby, což je v našem případě  

 Stiskneme tlačítko  

 

 
 Vybereme šablonu pro daný výrobek a stiskneme tlačítko OK 

 
 Spustí se nastavená šablona pro spotřebu, jejíž tiskový výstup je níže 
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 Nastavení je opět na šabloně pořízení v části označené Spotřeba materiálu. 

K tomuto pořízení patří ještě nastavení Evidence zmetkovitosti  

Krok 5 – Evidence výroby a zmetkovitosti 
Na šabloně pořízení lze nastavit, zda uživatel chce otevírat pořízení evidence zmetkovitosti. 

Evidence výroby 

 
 Pomocí evidence lze dodatečně upravovat počet vyrobených kusů.  

o Např. jsme povolili výrobu na 10ks výrobku. Při výrobě zjistíme, že 

třeba z časových důvodů jsme schopni vyrobit pouze 8ks. V evidenci 

výroby tedy zadáme vyrobených 8ks. Zároveň se bude zakládat další 

výrobní doklad na zbylé 2ks. Po stisku tlačítka OK se tedy  

 Stornují doklady k rezervaci a spotřebě materiálu, protože jak 

rezervace, tak i spotřeba byla provedena pro 10ks.  

 Založí se nová rezervace materiálu a provede se nová spotřeba 

v požadovaném množství.  

 Upraví se množství ve výrobní dávce. 

Evidence zmetkovitosti 
 Plánování výroby umožňuje také evidovat zmetky. V principu je to velmi 

podobné jako evidence výroby.  

o Máme naplánováno vyrobit 10ks výrobku, ale při samotné montáži se 

3ks výrobku nepodaří vyrobit v dostatečné kvalitě. Nicméně na těchto 

3ks se spotřebuje materiál, který musíme odepsat ze skladu. 

 
o Opět se tedy   

 Stornují doklady k rezervaci  

 Stornují doklady ke spotřebě materiálu a vytvoří se nové.  

 Upraví množství ve výrobní dávce  

 Založí se nový výrobní doklad na 3ks výrobku 
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 Předpokládejme, že chceme objednávku splnit v původním množstvím. Pokud 

bychom již nechtěli znovu vyrábět pokažené kusy, stačí nechat v pořízení 

prázdný sloupec Dovyrobit 

 V dalším kroku se otevře okno,  kde jsou v horní části okna načteny jednotlivé 

položky a v dolní části okna materiál ke spotřebě.  

 Uživatel si může materiál ručně upravit, např. množství nebo přidat další druh 

materiálu, který by měl být odepsán ze skladu, či některý materiál zaměnit za 

jiný. 

 
 Na šabloně pořízení se určují, jaké pohyby se použijí pro spotřebu materiálu a 

příjem zmetků na sklad. 

 Standardně se evidují až tři fáze výroby (lze rozšířit na libovolné množství – 

určeno pouze datovým typem sloupce), kdy může být produkt vyřazen a 

považován za zmetek.  

 V každé fázi výroby se spotřebuje jiný materiál. Jaký materiál se bude 

odepisován ze skladu v které fázi výroby, se určuje v Číselníku výrobních 

operací zadáním čísla fáze výroby. 
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Krok 6 – Příjem výrobku 
 Hotový výrobek, je potřeba přijmou na sklad a zaevidovat. 

 Stiskneme tlačítko  

 Vybereme šablonu pro daný výrobek a stiskneme tlačítko OK 

 
 Spustí se nastavená šablona pro výrobu, jejíž tiskový výstup je níže 

 
 

Krok 7 – Uzavření/Kontrola 
 Uzavření by mělo následovat ihned po příjmu výrobku na sklad. 

 Vybereme ID výrobní dávku a stiskneme tlačítko  

 

 
 Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí sestava pro dorovnání výroby 

Stornování zásobových dokladů 
 Pokud není provedeno povolení výroby, doklady se stornují pomocí tlačítka Storno 

pol.  

 U povolené výroby se stornují doklady pomocí tlačítka Storno dokl. 
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 Storno dokl. prováde  stornování zásobových dokladů přes všechny výrobní doklady 

ve zvolené výrobní dávce.  

 Storno pol. stornuje zásobový doklad pouze u jednoho zvoleného výrobního dokladu. 


