Sklady
Vynulování stavu sklad?
Avíza naskladn?ní (vzdálené naskladn?ní)
Vynulování skladu v Backoffice pomocí inventarizace
Centrální objednávky
Naskladn?ní a p?evod mezi sklady
Nákupní ceny, hodnota skladu a zisk

Vynulování stavu sklad?
Poklad a Backoffice neustále synchronizují data o skladových pohybech. Zm?ny ve skladech nelze d?lat zp?tn? (až na
vyjímku naskladn?ní zp?tn?).
Pokud nechcete nulovat (resetovat) sklady pomocí inventarizace, existuje zp?sob jak za?ít evidenci od nuly jak na pokladn?
tak v Backoffice.

Reset v Backoffice
1. V Backoffice s sekci Nastavení - Sklady - Vyberte sklad
2. Vpravo zvolte v menu Reset stavu skladu

Reset v Aplikaci
1. "Správa sklad?" - následn? "Stavy sklad?" a stiskn?te vpravo naho?e t?i te?ky a zvolte možnost "Reset skladu"
2. Sklady na za?ízení i v Backoffice jsou vynulovány

Avíza naskladn?ní (vzdálené
naskladn?ní)
Verze aplikace PLUS zahrnuje funkci pro evidenci skladu (p?ehled funkcí), kterou je pot?eba nejprve zapnout a správn?
nastavit. Spravovat sklad lze následn? jak p?ímo z pokladny, respektive pokladní aplikace, tak i z webové správy, tzv.
Backoffice.

Funkce "Avíza naskladn?ní" je dostupná pouze s licencí PLUS nebo PREMIUM

Pokud jde o nasklad?ování zboží, lze ho v pokladn? provést p?es prodej nebo p?es nabídku v hlavním menu "Správa
skladu", kde kliknete na "Naskladnit/p?íjemky". Naskladn?ní na dálku p?es webovou správu se nazývá "Avízo naskladn?ní
".

Vytvo?ení avíza
Po p?ihlášení do backoffice zvolíme p?íslušnou pokladnu
V levém panelu zvolíme Sklady, následn? Avíza naskladn?ní
Nové avízo vytvo?íme vpravo naho?e tla?ítkem P?idat avízo
Nyní p?idáme položky pro naskladn?ní zelenou šipkou a nastavíme u nich množství (Mn.), p?ípadn? nákupní
cenu
Vyplníme Název, p?ípadn? Poznámku a ?íslo dodáku
Jakmile je avízo hotové, uložíme zeleným tla?ítkem Uložit
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Na?tení avíza v pokladn?
Po uložení avíza nedojde k automatickému naskladn?ní, nýbrž je pot?eba avízo v pokladn? potvrdit.
Po uložení avíza a následném otev?ení pokladní aplikace se avízo p?enese do za?ízení a naleznete ho v nabídce Správa
skladu - Avíza naskladn?ní (cloud). Pokud tam nebude, zkontrolujte p?ipojení k internetu, vy?kejte n?kolik minut a
p?ípadn? n?kolikrát vypn?te a zapn?te aplikaci. Po kliknutí na konkrétní avízo se otev?e obrazovka pro naskladn?ní a
kliknutím na fajfku se provede naskladn?ní.

Vynulování skladu v Backoffice
pomocí inventarizace
Pokud pot?ebujete v Backoffice vynulovat sklady na nulu. Lze to pomocí inventarizace. Kdy se vytvo?í automatické
naskladn?ní/vyskladn?ní, tak aby výsledná hodnota položek byla nula.
Postup:
P?ihlásit se do svého ú?tu na www.kasafik.cz nebo www.kasafik.sk
Vlevo v tmavé lišt? zvolit "Nastavení", následn? vpravo z nabídky "Sklady"
Nyní vyberte sklad, který chcete vynulovat (v?tšinou má název "HLAVNÍ SKLAD")
Následn? na vpravo naho?e na t?i te?ky a klikn?te na "Reset stavu skladu"
Poté klikn?te na "Ano vyrovnat celý sklad na stav 0"
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Centrální objednávky
Centrální objedávka umož?uje pobo?kám vytvo?it si "požadavek" na dodání zboží. Používá se v p?ípad?, kdy jednotlivé
pobo?ky si sami zadávají poptávku do centrály a následn? z Backoffice m?žete objednávku naskladnit a zavést.

Nastavení
Na pokladn?, v Nastavení - Platby . zapn?te volbu formu platby Centrální objednávky.

Pracovní postup objednání z pokladny
Na pokladn? si zadejte b?žným zp?sobem položky, které chcete zavést z centrálního skladu, v?etn?
požadovaného množství
Jako formu platby zvolte Centrální objednávka
Objednávka se odešle do Backoffice - na pokladn? nebude evidována do tržby, ani se nebude ode?ítat ze skladu,
protože nedošlo k žádnému pohybu - jen objednání.
Objednávka ma svoji vlastní ?íselnou ?adu, a nekoliduje s ?íslování ú?tenek

Práce s centrální objednávkou v Backoffice
1. V Backoffice, v Historii vidíte všechny vystravené Centrální objednávky. M?žete použít filtr pro zobrazení
seznamu.
2. Kliknutím na objednávku, a následn? klepnutím na tla?ítko Vytvo?it skladový p?esun se otev?e stránka s
naskladn?ním
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Naskladn?ní a p?evod mezi
sklady
V Backoffice lze provést 3 druhy skladových operací.
1. Naskladnit na sklad online
2. P?evod mezi sklady online
3. Vytvo?it avízo naskladn?ní pro naskladn?ní na pokladn?

Naskladn?ní na sklad online
B?žná operace, p?i které provedete naskladn?ní online v Backoffice. Zm?na stavu skladu se projeví v Backoffice okamžit?
na vybraném skladu.

P?evod mezi sklady
Používá se ?asto p?i p?esunu položek mezi jednotlivými sklady (pobo?kovými, nebo z/na cetrální sklad). V Backoffice
m?žete mít založeno více sklad?, mezi kterými lze skladové položky p?evád?t. Vyberte sklad ze kterého položky chcete
ode?íst a cílový sklad, na který bude zboží p?ipsáno.

Avízo naskladn?ní

Jedná se jen o p?ípravu dodacího listu, který následn? m?žete na pokladn? na?íst a naskladnit. Používá se v p?ípadech, kdy
zavážíte zboží na pobo?ku, a chcete aby pobo?ka nap?íklad m?la možnost opravit množství, nebo naskladnit v moment?,kdy
dochází k p?ijetí zboží. Více o Avízo naskladn?ní zde.

Nákupní ceny, hodnota skladu a
zisk
Systém m?že autoamticky evidovat hodnotu skladu a zisk na základ? výpo?tu mezi nákupní cenou a prodejní.
Pro správnou evidenci je nutné mít nastavenou nákupní cenu u produktu. Vždy se použije poslední nákupní cena nebo cena
zadaná jako nákupní ru?n?. Evidence skladu je vždy v cenách bez DPH.

Nákupní ceny u položky v Backoffice

Nákupní ceny na pokladn?

Nákupní ceny p?i naskladn?ní

Hodnota skladu
Stavy skladu a hodnotu skladu lze zjistit v Backoffice. V menu si m?žete p?ípadn? vybrat sklad, který chcete filtrovat.
Sklady si m?žete vytvo?it v Nastavení - Sklady

