5696362
8455603

45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23
www.helios.eu
568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568
556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568
569
362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781234568 5696
362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781234568
6254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245896533661123695887878123456 856963
25455632212458965336611236958878781234568569636254556322124589653366112369588787812345 68569636
545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781234 5685696362
4556322124589653366112369588787812345685696362545563221245896533661123695887878123 456856963625
556322124589653366112369588787812345685696362545563221245896533661123695887878123 4568569636254
56322124589653366112369588787812345685696362545563221245896533661123695887878123 45685696362545
632212458965336611236958878781234568569636254556322124589653366112369588787812 3456856963625455
3221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 6322124589653366112
6958878781234568569636254556322124589653366112369588787812 345685696362545563221245896533661123
95887878123456856963625455632212458965336611236958878781 63221245896533661123695887878123456856
636254556322124589653366112369588787812 3456856963625455632212458965336611236958878781234568569

Helios Orange
Skladová evidencia

Modul Skladová evidencia slúži na vedenie skladovej agendy, tvorbe skladových dokladov a inventúr.
Pri každej skladovej karte je možné evidovať množstvo údajov (skladové ceny, súvisiace náklady,
merné jednotky, externé dokumenty, dodávateľov a pod.) a získať presný a podrobný prehľad o
zmenách ich stavu na sklade, pohybe výrobných čísiel a umiestnení. V spolupráci s modulom Obchod
rieši problematiku spracovania obchodného prípadu, vrátane nadväznosti na zákazky.
� Efektívne vytváranie záznamov
� Evidencia skladových zásob na
ľubovoľnom počte skladov
� Voliteľná metóda evidencie skladu
� Skladové doklady
� Stav skladu
� Inventúry skladových zásob
� Umiestnenie tovaru na sklade (lokácia)

� Podpora čiarových kódov
� Výrobné čísla / šarže
� Súvisiace náklady
� Cudzie meny
� Externá komunikácia – výstupy,
Controlling

Efektívne vytváranie záznamov

Skladové doklady

- rýchle vkladanie v prípade dát vytvorených ručným
zadaním pomocou klávesových skratiek a predvolieb
- tvorba kópií skladových kariet aj skladových dokladov
- hromadné zmeny parametrov skladových kariet
- import skladových kariet z MS Excel
- jednoduché prevody skladových položiek medzi
dokladmi, vrátane čiastočných prevodov
- export a import EDI správ
- využitie čiarových kódov pre zadávanie položiek
aj dokladov

- tvorba skladových dokladov typu príjem na sklad,
výdaj zo skladu, storno doklady
- užívateľsky deﬁnované rady jednotlivých dokladov
- automatické účtovanie dokladov pomocou účtovných
kontácií
- možnosť automatického prepočtu merných jednotiek
podľa typu pohybu
- tlač dokladov v požadovanej graﬁckej úprave, vrátane
cudzojazyčných verziách

Evidencia skladových zásob na ľubovoľnom
počte skladov
- užívateľsky deﬁnovaná 5-úrovňová štruktúra skladu
- deﬁnícia prístupových práv pre jednotlivé sklady
- zabezpečenie jednotného číselníka kariet tovarov
a služieb

Voliteľná metóda evidencie skladu
- podpora FIFO a priemerných cien
- možnosť voľby metódy evidencie skladu pre každý
sklad samostatne
- možnosť zmeny evidencie skladu

Stav skladu
- aktuálne informácie o množstvách a ﬁnančných
hodnotách skladu
- stavy súvisiacich nákladov k položkám skladu
- prehľady potrieb ďalších modulov (Obchod a Výroba)
- správa predajných a nákupných cien – možnosť väzby
cenníkov a organizácií
- široká ponuka evidencie doplňujúcich údajov (ADR,
Intrastat, rozmery a pod.)

Inventúry skladových zásob
- generovanie podkladov pre skladové inventúry
jednotlivých skladov
- tlač inventúrnych protokolov
- generovanie inventúrnych dokladov
- možnosť uzávierky skladu s blokovaním realizácie
dokladov pred dátumom skladovej uzávierky
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Helios Orange
Skladová evidencia

Umiestnenie tovaru na sklade (lokácia)

Cudzie meny

- možnosť užívateľskej deﬁnície skladových pozícií
– typológia skladu
- evidencia stavu položiek na jednotlivých skladových
pozíciách
- možnosť zmeny umiestnenia položky bez nutnosti
tvorby pohybových dokladov
- história pohybu skladovej pozície

- možnosti vytvorenia skladových dokladov
v ľubovoľnej mene
- automatický prepočet na SKK podľa zvoleného kurzu

Podpora čiarových kódov
- evidencia čiarových kódov k položke tovaru
- generovanie čiarového kódu typu EAN13
- možnosť napojenia snímačov čiarového kódu
a využitie pre zadávanie položiek na doklad
(on-line/o�-line)
- možnosť tlače čiarových kódov (etikety)
- podpora EDI komunikácie

Výrobné čísla / šarže
- deﬁnovanie výrobného čísla s možnosťou sledovania
termínu záruk a dát exspirácií
- sledovanie stavu výrobných čísiel
- história pohybov výrobného čísla

Súvisiace náklady
- užívateľsky deﬁnované členenie súvisiacich nákladov
- výpočet a evidencia súvisiacich nákladov
- automatické odpisovanie pri realizácii výdaja
zo skladu
- možnosť automatického účtovania
- prevod súvisiacich nákladov pre prevode medzi
skladmi

Externá komunikácia – výstupy, Controlling
- množina pripravených prehľadov a funkcií (pohyb
obrátkovosti skladových kariet, história pohybov,
stavy jednotlivých skladov a pod.)
- vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek
a výkazov
- možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania
vlastných zostáv
- podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek
priamo v systéme
- vytváranie zostáv a tlačových formulárov
s možnosťou ich tlače a editácie
- export dát do MS O�ce (Word, Excel, TXT, html)
a zaslanie dokladov emailom alebo faxom vo
vybranom formáte
- export EDI správ

