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1. Základní informace k modulu

Nadstavba Souhrnné zpracování více nezávislých skladů slouží ke zpracování 
informačních funkcí za více nezávislých skladů současně. Bez této nadstavby je možné 
vyhodnotit data pouze za jednotlivé sklady samostatně, aniž by bylo možné tato vyhodnocení 
jakkoli zpracovávat společně. Jak již bylo řečeno, nadstavba je schopna připravovat souhrnné 
sestavy zahrnující více skladů s možnosti podrobných rozpisů sestav na jednotlivé nezávislé 
sklady.

Použití nadstavby pro souhrnné zpracování více nezávislých skladů

Nadstavba je plně integrována do programu VELKOOBCHODNÍ SKLAD a to tak, že je-li 
součásti konfigurace, pak se většina informačních funkcí automaticky rozšíří o potvrzovací 
formulář, ve kterém rozhodnete, zda danou informační funkci zpracujete jen za aktuální sklad 
nebo za více nezávislých skladů.
Například ve funkci Hodnocení zboží, Hodnocení odběratelů, Soupisky prodaného zboží a 
dalších informačních funkcích se Vám po instalaci z

Nezávislé sklady

Vyhodnotit
1. pouze aktuální nezávislý sklad    (funkce bude zpracovávat pouze aktuální sklad /totéž, co 

dosud/)
◦ (včetně archivních období)    (funkce vyhodnotí aktuální sklad včetně jeho archívních období)

2. všechny aktivní nezávislé sklady  (funkce vyhodnotí sklady, u nich je zapnuto hromadné 
zpracovávání)

◦ (včetně archivních období)   (funkce vyhodnotí tyto sklady včetně jejich archivních období)



3. aktuální sklad a sklady vybrané skupiny (funkce vyhodnotí vybranou skupinu nezávislých 
skladů)

◦ (včetně archivních období)  (funkce vyhodnotí tyto vybrané sklady včetně jejich archivních skladů)

Po odpovědi na tento dialog následují běžné dotazy na období, filtry apod. a následně se začne 
zpracovávat informační funkce. Je-li zpracováváno více nezávislých skladů (2. až 6. volba), 
program si postupně otevře příslušné nezávislé sklady, načte z nich příslušné hodnoty a vrátí 
se zpět do aktuálního skladu.

Následné zobrazení informační funkce sestavené za více nezávislých skladů vypadá na první 
pohled stejně, jako kdyby byla sestavena za jeden sklad, ale na druhý pohled zjistíte, že jsou 
tu nové možnosti zobrazení údajů a tiskových sestav. Jsou to tyto:

Rozpis hodnoty za jednotlivé nezávislé sklady (klávesa ENTER)
V informačních funkcích za více nezávislých skladů budete nejprve vždy listovat v 
„celkových hodnotách“ tj. např. prodané množství  za všechny sklady, obrat za daný měsíc za 
všechny sklady apod. . Klávesou ENTER pak získáte podrobný rozpis tohoto údaje za 
jednotlivé nezávislé sklady (v našem případě např. prodané množství za jednotlivé sklady, 
obrat za daný měsíc za jednotlivé sklady apod.)

Souhrnné a rozepisované tiskové sestavy
Po stisku klávesy F5-Tisk  (resp. Alt+F5-Tisk s prohlížením) se nabídnou celkem tři možné 
způsoby, jak údaje, zjištěné za více skladů, vytisknout a to: 

• vytisknout souhrnnou sestavu  (tisknout pouze celková čísla bez rozpisu)
• vytisknout souhrnnou sestavu s rozpisem skladů  (každý řádek bude doplněn řádky s rozpisem hodnot 

za jednotlivé sklady)
• vytisknout vybraný údaj do sloupců  (vybraný souhrnný údaj bude vytištěn celkově i za jednotlivé 

sklady a to do sloupců)

Tip na závěr:
Pokud budete chtít vyčlenit některé nezávislé sklady ze souhrnného vyhodnocování, pak u 
nich ve funkci Systém/Nezávislé sklady pomocí funkce F6-Oprava nastavte parametr Ostatní 
nastavení/Vyhodnocovat tento sklad …: na hodnotu NE . Tímto zajistíte, že daný sklad 
nebude nikdy do žádné hromadné vyhodnocovací funkce zařazen.

Upozornění  :  



Aby informační funkce předkládaly opravdu seriózní výsledky, je nezbytné udržovat 
jednotlivé nezávislé sklady v co největším souladu. Máme tím namysli např. maximální péči o 
udržování shodných číselníků (skladových karet, sortimentů, dealerů apod.) , protože pokud je 
pod stejným číslem v různých skladech vedena jiná položka, jiný dealer apod., pak příslušné 
souhrnné sestavy sečtou nesouvisející a nesourodé údaje. Otázkou pak je, jak je taková 
sestava informačně užitečná. Obecně platí jasné a jednoznačné pravidlo, že čím větší 
„pořádek“ v jednotlivých evidencích, tím serióznější informace z programu získáte.
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