obchod
partneři
adresy, pracovníci, obchodní
podmínky, aktivity, emaily, saldo,
statistiky

prodejní ceny

nákupní ceny

popisy, jednotky, součásti, náhrady,
překlady, fota, statistiky

cenové hladiny, cenové akce, různé
měny, historie cen v čase, slevy

různí dodavatelé, různé měny, vývoj
cen v čase, import ceníků, slevy

informace o stavech produktů na skladech

informace o stavech produktů na skladech

u všech typů dokladů agend prodeje

u všech typů dokladů agend nákupu

nabídky v různých jazycích
a měnách, vložení textů, dodací
a platební podmínky, připojení
dokumentů, vytvoření objednávky

ruční zápis nebo vytvoření podle
objednávky nebo stavu skladů,
různé jazyky a měny, automatický
překlad názvů a popisů produktů,
vytvoření objednávky

vytváření
objednávky

vytváření
objednávky

kolik fakturováno

zápis objednávky nebo import z EDI,
dodací a platební podmínky, ceny
a slevy, texty, vystavení zálohových
faktur, dodacích listů a faktur

vytváření dodacího
listu

vytvoření nákupní objednávky

objednávky

podle prodejní objednávky

vytvoření objednávky

sklady

požadováno

objednáno u dodavatele

aktuální stavy, výrobní čísla, série,
šarže, zakázkové sklady, limity
a umístění, inventury, přecenění

rezervováno
expediční příkaz

potvrzeno dodavatelem
příprava příjmu

požadavky od zákazníka

dodací listy

výdejky

vytvoření z jedné nebo více
objednávek, expediční příkaz,
vytvoření výdejek, příkaz k dopravě,
export do EDI, vystavení faktury

snižují stavy skladů, automaticky
vytvářeny z dodacích listů, ocenění
podle zvolené metody, automatické
zúčtování do deníku

výdej

přehled rezervací
objednávky u dodavatelů
potvrzené dodávky
připraveno k výdeji
připraveno na příjmu
stavy a k dispozici

příjem

vytvoření faktur z objednávek nebo
dodacích listů, zúčtování úhrad
zálohou, automatické zúčtování
všech položek do deníku a do
přiznání DPH

vytváření dodacího
listu

příjemky

dodací listy

zvyšují stavy skladů, automaticky
vytváření z dodacích listů, evidence
a rozpouštění vedlejších
pořizovacích nákladů, automatické
zúčtování do deníku

vytvoření z jedné nebo více
objednávek, příjem produktů na
sklad, vytvoření příjemek, údaje pro
INTRASTAT, vytvoření faktury

vytváření faktury
vystavené

faktury vydané

vytvoření z nabídky, stavu skladů
nebo prodejní objednávky, dodací
a platební podmínky, ceny, vložené
texty, doprava, celní deklarant,
vytvoření dodacího listu a faktury

vytváření faktury
došlé
informace o stavech produktů na skladech
u všech typů dokladů agend prodeje

informace o stavech produktů na skladech
u všech typů dokladů agend nákupu

faktury došlé
zúčtování nakoupených produktů,
párování faktur s příjemkami,
automatické zúčtování všech
položek do deníku a do přiznání
DPH
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kolik dodáno

kolik dodáno

objednávky

poptávky

kolik fakturováno

nabídky

produkty

