Allegro Business Solution

Sklady

Allegro – sklady
Přehled o pohybech skladových položek a jejich stavu na skladech. Modul podporuje evidenci více
skladů a také podrobnější členění na skladová místa a umístění. Lze sledovat jak sériová čísla
jednotlivých produktů, tak i jejich šarže. Ceny na skladě se počítají metodou průměrných cen. Ceníky
lze vytvářet pro různé cílové skupiny zákazníků s možností vedení ve více měnách a pro více
alternativních měrných jednotek.

Podstatné vlastnosti












Každý pohyb na skladě generuje skladový doklad zakládaný do přednastavených řad
Skladové doklady se vytvářejí rovněž automatizovaně z obchodních dokladů
Ceny se počítají váženým aritmetickým průměrem při příjmu na sklad
Možnost tvorby akčních a sezónních ceníků s omezenou časovou platností
Podpora skladových míst, čárových kódů, sériových čísel a šarží
Přehledná skladová karta položky
Sledování minimálního stavu skladových zásob
Inventury s možností generování skladových dokladů pro přebytky, manka i chyby
Párování příjmů s fakturami
Jednoduché zaúčtování skladového dokladu předáním do účetního modulu
Hromadné zaúčtování všech pohybů na skladech za určené období
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Skladové doklady
Pohyby na skladě jsou dokladovány a ukládány do přednastavených řad, z nichž každá specifikuje, zda
se jedná o příjem, výdej nebo převod mezi sklady a dle tohoto nastavení se pak řídí další akce na
vytvářeném dokladu.
Skladové doklady lze také vytvářet automatizovaně z obchodních dokladů – výdejku je možné
generovat z dodacího listu a příjemku z objednávky. Je-li příjem v jiné než základní měně, cena se
automaticky přepočítá dle nastaveného kurzu.
Rozpracované a nekompletní skladové doklady mohou být uloženy v nepotvrzeném stavu. Po jejich
zplatnění dojde k započtení pohybů položek na skladové karty a ke spočtení průměrné ceny pro
správné ocenění skladového pohybu. Poté lze doklad zaúčtovat, tedy vytvořit účetní doklad a předat
jej ke zpracování do účetního modulu. Parametricky lze nastavit automatické potvrzení a proúčtování
dokladu při jeho uložení.

Přehledy
Podstatnou součástí jsou přehledy o stavu zboží na jednotlivých skladech a celkovém množství k
dispozici. Pro podrobný náhled pohybů jedné skladové položky je určena skladová karta, kterou je
možné exportovat do Excelu nebo převést do formátu PDF či Word určených pro tisk.
U položek je možné stanovit minimální a maximální skladovou zásobu a je k dispozici soupis
vyhodnocující minimální množství na skladě, který pak lze použít při sestavování objednávek pro
doplnění skladových zásob.

Podpora čárových kódů
Pro snadnější evidenci pohybu zboží jsou podporovány čárové kódy a jejich načítání na doklad. Pro
zboží, které čárové kódy neobsahuje, je možné čárové kódy v systému vytvořit a vytisknout.

Výpisy a kontroly
Lze vypisovat účtování skladových pohybů, pro případy, kdy není vhodné účtování jednotlivých
dokladů, ale dává se přednost hromadnému účtování všech pohybů na skladech za určené období.
Další kontrolou je například zjišťování, zda nedošlo při opravách dokladů k záporným stavům a tím
pádem ke zkreslení vypočtené ceny.

Inventury
Pro skladové inventury je připravena aplikace, která umožní ke zvolenému datu zaznamenat zjištěný
skutečný stav na skladech. Na základě porovnání těchto záznamů s počítačovou evidencí pak dokáže
vygenerovat účetní doklady pro přebytky, manka i administrativní chyby, zaslat je do účetní evidence
a skladové karty uvést do souladu se skutečným stavem.
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Obr. 1: Skladový doklad

Obr. 2: Skladová karta
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Obr. 3: Statistika skladů

Obr. 4: Tisk věkové struktury zásob
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