Krok 4 - Sklad
Sklad aneb vaše skladové hospodářství
Ve čtvrtém kroku prozraďte programu počty vašich skladových zásob a další
nezbytnosti, aby vás v budoucnu mohl upozorňovat na docházející zboží.

Prvotní naplnění skladu
1. Přihlaste se jako Administrátor a rozklikněte sekci SKLAD.

2. Po otevření vidíte všechny položky, které jste si v předchozím kroku zadali do vašeho
Ceníku v záložce Zboží na prodej, Materiál na práci a Ceniny.

Pozn.: Aktuální stav skladu nebo inventury je možné si uložit tlačítkem Export.

Co je důležité a na co se často ptáte:
Pokud ve Skladu nevidíte vámi očekávané položky, vraťte se zpět do sekce Ceník
a zkontrolujte, zda máte u dané položky zadanou nákupní cenu. Jestliže tomu tak
není, váš produkt se nebude ve Skladu zobrazovat!

3. V momentě, kdy s programem začínáte, vidíte veškeré počáteční stavy s nulou, je
tedy na čase zadat do programu aktuální počty vašich skladových zásob.

4. Klikněte na tlačítko Tisky, následně na tiskovou sestavu Skutečný stav, kde najdete
seznam veškerého vašeho zboží. Tento přehled si vytiskněte na klasické A4 tiskárně
a fyzicky si do něj doplňte vaše reálné skladové zásoby na saloně.

5. Po zjištění aktuálních skladových zásob se vraťte zpět do programu → Sklad, kde
můžete začít zadávat k jednotlivým položkám reálné kusy, a to do zeleného sloupce
Příjem.
Ostatní sloupce se vyplňují programem automaticky, dle pohybu zboží ve vašem skladu
v průběhu času.

6. Otevřete dvojklikem nebo Enterem první položku a do pole Příjem na Sklad zadejte
množství v kusech, klikněte na tlačítko Přidat nebo dejte Enter. Položka se uloží a okno
se zavře.

7. Tímto způsobem pokračujte u všech ostatních položek. Až dojdete k té poslední,
máte hotovo. Není potřeba nic ukládat, potvrzovat nebo dělat inventuru.
Nyní jste programu prozradily vaše skladové zásoby a od teď s nimi program začíná
reálně pracovat na základě vašich prodejů či spotřeby materiálu. Začnete tak vidět
pohyb i v ostatních sloupcích.

Fasování zboží v průběhu času
Úplně stejným způsobem "naskladnění" postupujte ve chvíli, kdy vám přijde v průběhu
času nové zboží.
1. Systém umožňuje fasovat zboží dle čísla faktury, pokud toho chcete využít, zvolte
tlačítko „Zadat číslo faktury pro příjem zboží“ a zadejte číslo konkrétní faktury. Tento
úkon není povinný.

2. Následně využijte políčko Hledat, kde můžete vyhledat konkrétní produkt několika
způsoby – napsat název nebo pomocí čtečky načíst čárový kód.

3. Otevřete první položku, kterou chcete naskladnit a do pole Příjem na sklad zadejte
počet ks, klikněte na Přidat, nebo dejte Enter.

Pozn.:
Ve výchozím nastavení skladu je přednastaveno počítání skladové ceny dle váženého
průměru, to vám umožňuje při každém fasování měnit nákupní cenu jednotlivých
položek, pochopitelně ve chvíli, kdy se nákupní cena liší od té, kterou v okně vidíte.
Výsledkem je, že hodnota skladu odpovídá reálně vydaným penězům, za které jste
zboží nakoupili bez ohledu na to, jakou výchozí nákupní Cenu jste zadali v ceníku při
prvotní tvorbě karty produktu.

Kdybyste toto nastavení změnili, program vám nedovolí nové nákupní ceny při příjmu
měnit, a bude vycházet z nákupní ceny, která je zadaná v kartě produktu v Ceníku.
4. Pokud se tedy změnila nákupní cena produktu, změňte ji, klikněte na Přidat nebo
dejte Enter. Okno se zavře a příjem zboží je hotov. Stejně pokračujte i u dalších položek
z dané faktury.

5. Tímto je příjem nového zboží na sklad hotov.

Pozn.:
Při fasování do pole Příjem na sklad zadáváte vždy počet kusů!

6. Kontrolu nafasovaného zboží provedete přes tlačítko Přehled příjmů, kde můžete
vybrat číslo faktury, kterou chcete zkontrolovat nebo období, které si chcete ověřit.
Po stisknutí tlačítka OK se vám zobrazí seznam nafasovaných položek z dané faktury
či za určité období.

Můžete ale provést i kontrolu fasování jednotlivého zboží, které vás zajímá, a to tak,
že si otevřete danou položku a kliknete na červeně svítící počet kusů (Přijato na Sklad
od poslední inventury).

Zobrazí se vám tisková sestava s přesným datem fasování (číslem faktury) a s počty
přijatých kusů.

7. Může se stát, že nafasujete chybný počet určitého produktu. Například místo 2ks
zadáte 3ks. Nic se neděje, stačí si znovu otevřít kartu daného produktu a do pole příjem
zadat -1. Stejně to funguje i v opačném případě, kdy chcete připsat položek více, pouze
tedy zapíšete počet bez záporného znaménka mínus.
Program zde funguje jako kalkulačka – přičítá a odečítá kusy.

TIP:
Příjem zboží na sklad je možný i přímo z Ceníku. Fasování zde funguje úplně stejným
způsobem jako ve Skladu. Vyhledáte si požadované zboží, které chcete fasovat,
následně kliknete na ikonu Příjem, zadáte množství kusů, případně změníte aktuální
nákupní cenu, dáte enter a zboží je připsáno na sklad.

Spotřeba materiálu v čase
Spotřeba materiálu v čase probíhá v programu automaticky.
1) Při prodeji zboží
Kdy přidáte zákazníkovi do účtenky přes tlačítko Ceník určitý produkt a vytvoříte mu
účtenku. Zboží se odepíše ze skladu a prodaný výrobek se připisuje na vrub obsluhy,

která účtenku vystavuje.

2) Při spotřebě materiálu na výkon určité služby
Kdy do účtu přidáte přes tlačítko Materiál přesné množství produktů, které byly na
danou službu spotřebovány.
Tuto informaci zákazník nevidí (nepropisuje se do účtenky). Použitý materiál se vám
odečte ze skladu a opět se připíše jako spotřeba materiálu na vrub dané obsluhy.

3) Při fasování materiálu na práci pro jednotlivé obsluhy
Kdy danému zaměstnanci (nebo sami sobě) vydáte ze skladu určité množství a druh
materiálu, například kabinetní balení produktu.

1. Ve chvíli, kdy chcete konkrétnímu uživateli vydat materiál na práci, přihlaste se pod
jeho účtem, klikněte na ikonu Materiál a vyhledejte v seznamu zboží, které mu chcete
vyskladnit.

2. Pro ukázku 2 příklady (z beauty oboru) vyskladnění materiálu určité obsluze:
a) V prvním příkladu vydáváme kadeřnici například lak. Vyhledáme tedy danou položku,
v poli Počet napíšeme jedničku, jako jeden kus, dáme Enter nebo Přidat materiál
a klikneme na tlačítko Uložit.

b) Ve druhém příkladu vydáme kosmetičce kabinetní balení 500 ml pleťové vody.
Vyhledáme tedy v Materiálu daný produkt, ale POZOR, jelikož v Ceníku v kartě tohoto
produktu máme zadané Užívání v mililitrech, musíme do Počtu kusů zadat číslo 500, tím
po kliknutí na tlačítko Přidat materiál / Uložit vyskladníte kosmetičce celé jedno balení

této vody.

4. Materiál se v tuto chvíli odečetl ze skladu a připsal se k vybrané obsluze.
TIP:
Materiál na práci může administrátor (jelikož má neomezená práva) vydávat i pod svým
účtem a nemusí se přihlašovat za konkrétní osobu.
5. Přihlaste se jako Administrátor, otevřete Materiál, vyhledejte požadovanou položku,
kterou chcete někomu připsat, zadejte Počet kusů a dejte Přidat materiál.

6. V následujícím kroku zaškrtněte „Změnit údaje“ a vyberte přes tlačítko Obsluha
daného uživatele, kterému chcete produkt ze skladu odepsat. Pokud chcete, lze změnit
i datum a čas vydání. Nezapomeňte nakonec kliknout na tlačítko Uložit.

7. Tlačítko Historie: Pokud nechtěně vyfasujete zboží nebo ho připíšete nesprávné
obsluze, můžete v Historii tento úkon zrušit. Vyhledejte si položku, kterou chcete
odstranit, označte jí a klikněte na tlačítko Smazat. Dané zboží se vám připíše zpět na
sklad.
Tento úkon včetně změny údajů může provádět pouze administrátor.

Pozn.:
Jelikož jste většinu času v programu v sekci Objednávky, není nutné z nich odcházet,
když si potřebujete odepsat materiál na práci. Přihlaste se požadovanou obsluhou, které
chcete materiál vydat, klikněte v objednávkách na ikonu Obsluha → Materiál a zboží si
standardně odepište.

4) Při odpisu na Servisního uživatele (odpis materiálu pro interní účely)
Servisní uživatelé jsou už v programu přednastaveni a lze na ně odepisovat materiál ze
skladu dle skutečnosti.

a) Například majitel si chce vzít domů ze skladu určitý produkt. Nabízí se tedy do
programu přihlásit jako uživatel Vlastní spotřeba, otevřít Materiál, vyhledat produkt,
zadat Počet → Přidat materiál → Uložit. Tímto způsobem si produkt odepíšete ze skladu
pro vlastní spotřebu.

b) Další příklad - na saloně vám určité zboží podlehlo zkáze, tedy uběhla doba jeho
spotřeby. Proto je ideální přihlásit se servisním uživatelem Odpis materiálu a v sekci
Materiál odepsat požadované zboží ze skladu (Hledat → Počet → Přidat materiál →
Uložit).

c) Pro představu ještě 3. příklad - majitel chce vydat na plac materiál na práci, který
využívají všichni, není určen konkrétnímu jednotlivci. V takové situaci se přihlaste

servisním uživatelem Materiál na práci a v sekci Materiál dané zboží standardně
vyskladněte (Hledat → Počet → Přidat materiál → Uložit).

Výhoda odpisu na Servisní uživatele
1. Máte pořádek v tom, za jakým účelem materiál vydáváte.
2. V tiskových sestavách vždy vidíte přehledný rozpis jak v penězích, tak v množství
vydaného materiálu.
3. Vaše spotřeba odpovídá realitě.
Proto servisní obsluhy doporučujeme zachovat a využívat je v praxi.

Pozn.: Pokud máte licenci s možností založení více Servisních uživatelů a tyto 3 základní
vám nestačí, můžete si v sekci Uživatelé založit další.

Na co si dát při odpisu materiálu pozor!
1. Pokud vyfasujete pracovní materiál nějaké konkrétní obsluze nebo na plac pro
všechny přes Servisního uživatele, nevkládejte již tento spotřebovaný materiál do
účtenky!
Ze skladu už byl vyskladněn. Tímto úkonem by vznikl dvojitý odpočet materiálu.

2. VŽDY PLATÍ, kým se do systému přihlásím, za tím jde vše, co v programu dělá,
nejenom tržba, ale také spotřeba materiálu. Ve Skladu tyto hodnoty vidíte ve sloupci
Spotřeba
a prodané výrobky ve sloupci Prodej.
V průběhu času poté můžete pozorovat nejen obrat jednotlivých uživatelů, ale také
právě jejich spotřebu materiálu.

3. Informace o spotřebě najdete také v sekci Tisky, v záložkách Prodej zboží a Materiál.
Například tisková sestava Spotřeba v Kč pro vás může být zajímavým ukazatelem,
najdete v ní třeba procento spotřebovaného materiálu vzhledem k celkovému obratu
firmy.
Ideální hodnota by zde měla být do 20 %.

Tvorba inventury
Inventura jako taková se zakládá standardně po uplynutí kalendářního měsíce, můžete
ji ale dělat kdykoli, třeba jednou za půl roku či za rok.

1. Prvním krokem je přepočítání fyzických zásob, které máte na saloně. Můžete si pro
to v sekci Tisky vytisknout tiskovou sestavu Skutečný stav, která slouží pro přehledné
spočítání vašeho skladu. (Fyzické zapisování do tiskové sestavy není povinné.
Pouze doporučujeme mít i papírovou formu inventurního stavu zásob.)

2. Po přepočítání vašich skladových zásob otevřete Sklad a klikněte na tlačítko „Vytvořit
inventuru“. Tento krok byste měli realizovat ideálně okamžitě po spočítání vašich zásob.
Zamezíte tak možné odchylce.

3. Vyberte datum a čas inventury. Můžete využít i přednastavených hodnot – Konec
předchozího měsíce či týdne a klikněte na Založit. (INVENTURU NENÍ MOŽNÉ

ZAKLÁDAT V BUDOUCNOSTI!)

4. V levém horním rohu vidíte aktuálně založenou inventuru (k jejímu vyplňování je
možné se kdykoli vrátit). Nyní vás zajímá červený sloupec s názvem Skutečný konečný
stav.

5. Pro dokončení inventury máte 2 možnosti:
5.1. Fyzicky si otevřete položku po položce a v poli Skutečný konečný stav vyplníte
hodnotu, kterou jste si zapsali do papíru při zjišťování aktuálních zásob. Klikněte na
zelené tlačítko Nastavit nebo dejte Enter, kartu zavřete nebo opět potvrďte Enterem.
Takto postupujte u všech ostatních položek. Po vyplnění Skutečného konečného
stavu poslední položky z vašeho skladu máte inventuru hotovou.

Není nutné nic ukládat či potvrzovat, výsledek vaší inventury najdete v Tiskových
sestavách v sekci Sklad.

5.2. Druhou možností je dokončit inventuru bez počítání reálných zásob. A to kliknutím
na velké šedé tlačítko „Dokončit inventuru bez fyzického počítání všech položek“. V tu
chvíli je vaše inventura vytvořená a najdete jí opět v tiskových sestavách. Ovšem je zde
velká pravděpodobnost neshody s reálnými čísly.
Při využití tohoto tlačítka se pouze přeleje hodnota z Konečného stavu skladu do
Skutečného konečného stavu, což nemusí odpovídat realitě.

Náš tip je kombinace těchto dvou variant.
Vytiskněte si tiskovou sestavu Skutečný stav a spočítejte reálné stavy vašeho zboží.
Poté ale nezadávejte do systému položku po položce, ale dokončete inventuru
tlačítkem: Dokončit inventuru bez fyzického počítání všech položek. Nyní vám stačí
porovnávat červený sloupec Skutečný konečný stav s reálnými čísly, která jste si zapsali
do papíru, a upravovat pouze položky, které nesedí.

Stav skladu po inventuře
Po dokončení inventury mohou nastat 3 případy.
ZAPRVÉ: Vše sedí a ve sloupci Rozdíl vidíte nuly.

ZADRUHÉ: Ve sloupci Rozdíl vidíte záporné hodnoty neboli chybějící zboží.

ZATŘETÍ: Uvidíte ve sloupci Rozdíl i kladné položky, určité produkty vám tedy přebývají.

První případ je samozřejmě ideální. Ve 2. případě, kdy vám zboží chybí, je možné,
že jste mohli vydat například materiál na práci a nevyskladnili jste ho. To se dá zpětně
napravit přes tlačítko Materiál, kde produkt vyhledáte, zadáte požadovaný Počet
a pozor, kliknete na „Změnit údaje“ a změníte datum tak, aby toto vyskladnění proběhlo
ještě před datem samotné inventury. Následně vyberte Obsluhu (Materiál na práci)
a dejte Uložit.
Tento úkon může provádět pouze administrátor.

Případů proč vám zboží chybí může být samozřejmě daleko více.

Ve 3. případě, kdy vám zboží přebývá, jste zřejmě zapomněli zadat příjem příchozího
zboží na sklad nebo jste objevili produkt, který v předchozí inventuře chyběl. Jak tedy
stavy dorovnat?
Otevřete si danou položku v inventuře, zaklikněte políčko Editovat a do pole Příjem na
Sklad přidejte počet přebývajících kusů a potvrďte Enterem. Tím stavy vyrovnáte.

Nebo si otevřete předchozí inventuru a navyšte Skutečný konečný stav u daného
produktu.
Vždy pamatujte, že hodnoty ve Skutečném konečném stavu ve vaší inventuře jsou
počátečním stavem na následující období.

1. K již vytvořené inventuře se můžete kdykoli vrátit, najdete ji v levém horním rohu.

2. Pokud potřebujete nějaký údaj změnit či opravit, otevřete si danou položku
a přepište Skutečný konečný stav. Vždy vpisujte pouze konečnou hodnotu, kterou
chcete v konečném stavu vidět.

Pozn.:
Jakákoli taková změna má vliv na všechny následující inventury včetně aktuálního stavu.
Proto si každou změnu dobře promyslete. Po takovéto úpravě lze jít opět do Tiskových
sestav a vytisknout si změněnou inventuru.

3. Započatou inventuru je nutné vždy dokončit. Vytvořenou inventuru nelze zpětně
smazat.
4. Inventuru jako takovou můžete založit pouze 1x denně.

Nastavení skladu
V záložce Sklad najdete v pravém horním roku ikonu Nastavení, kde si můžete donastavit další potřebnosti.

1. Počítání váženého průměru bylo již zmíněno výše, toto nastavení doporučujeme
zachovat.

2. Níže si můžete (ale nemusíte) přednastavit hodnotu příjmu. Což znamená, že při
příjmu na sklad bude v položce Příjem automaticky tato vámi zadaná hodnota
předvyplněna.

3. Pokud chcete, aby vás program upozorňoval na docházející zboží, vyberte si z
navrhovaného výběru, kde se má dané upozornění zobrazovat (platí pro zobrazení
programu Dashboard 2003).

Aby toto upozorňování fungovalo, musíte mít v kartách produktů v Ceníku zakliknuté
políčko „Hlídat na skladě“. A zadaný minimální počet kusů, který chcete hlídat.

Pozn.: Přehled chybějícího zboží najdete ve Skladu po kliknutí na ikonu "Chybějící

zboží".

Pozn. II:
Pokud používáte program HairSoft a jeho modul HairSoft Klient - vidíte aktuální stav
skladu i chybějící zboží přímo v aplikaci vašeho telefonu.

4. Další nastavení se týkají inventury.
4.1. První zaklikávací okénko využijte pouze v případě, kdy chcete vynulovat pohyby na
skladě a začít s novými aktuálními skladovými zásobami. Tato funkce je možná pouze
před první vámi vytvořenou inventurou! Jestliže se ale budete držet našeho postupu
inventury, tuto funkci není třeba využívat.

4.2. Druhý čtvereček doporučujeme zapnout, takto funkce vám usnadní zadávání
konečných stavů v inventuře. Po zakliknutí se začne program chovat tak, že po vyplnění
"Skutečného konečného stavu" u prvního produktu vám okamžitě přeskočí na další
řádek. Můžete tak vyplňovat inventuru pouze pomocí numerické klávesnice a Enteru.
4.3. Polední pole se týká zobrazování smazaných položek ceníku. Ve chvíli, kdy nechcete
na skladě vidět produkty, které jste smazali v ceníku, v nastavení nic neměňte. Pokud
smazané položky vidět chcete, nastavení změňte. Změna se projeví po vytvoření
následující inventury.
5. Následuje nastavení Práv, kde můžete uživateli s rolí „Správce střediska“ umožnit
založení nové karty produktu v Ceníku, příjem zboží na sklad i tvorbu inventury.

Tiskové sestavy
Nesmíme nakonec opomenout ani tiskové sestavy, které souvisí s vaším skladem.

1. Otevřete sekci Tisky, zajímat vás bude záložka Sklad.

2. V tiskové sestavě Inventura najdete všechny vámi vytvořené inventury.

3. Již zmíněný Skutečný stav můžete využít k tisku a následnému zápisu při zjišťování
reálného stavu skladových zásob.

4. Tisková sestava Fasování vám může napomoci při nové objednávce zboží. Vidíte v ní
totiž aktuální produktové stavy s možností zápisu počtu kusů, které chcete objednat.

5. V Chybějícím zboží najdete produkty, které vám v dané inventuře chyběly.
Přebývající položky se zde nezobrazují.

6. Fasované zboží a materiál je sestava, kde najdete veškeré zboží, které si vybraná

firma vyskladnila ze skladu za dané období. Jedná se jak o zboží na prodej, tak o zboží
na práci.
Každá firma zde vidí zvlášť svoji vlastní spotřebu v návaznosti na její sklad. Pokud máte
na saloně IČaře, kteří odebírají materiál z vašeho hlavního skladu, uvidíte zde přesně
jejich spotřebu, kterou si poté můžete přefakturovat.

7. V tiskové sestavě Stav Skladu vidíte aktuální stav vašeho skladu. Nicméně realita
může být odlišná, jelikož nedošlo k inventuře a fyzickému přepočítání.

Spotřeba (Rozpočítání spotřeby)
Na indexu programu najdete také sekci Spotřeba. (Pokud používáte modul Ekonomika,
najdete funkci spotřeby uvnitř tohoto modulu.)

1. Spotřeba neboli rozpočítání spotřeby slouží k detailní evidenci faktické spotřeby
jednotlivých uživatelů.
Systém vám zobrazí aktuálně spotřebovaný materiál za vybrané období i jednotlivé

obsluhy, ke kterým můžete po rozkliknutí zadat poměrnou část za případné manko ve
skladu po inventuře (Inventura) a též za spotřební materiál, který standardně
neevidujete ve skladu - například alobaly, ubrousky, krepové límce apod. (Ostatní)

S těmito čísly můžete následně operovat při tvorbě ohodnocení jednotlivých
zaměstnanců.
2. Jednoduchý příklad – zaměstnanec má obrat 100.000 za vykonané služby a jeho
měsíční spotřeba materiálu činí ve výsledku 20.000. V takovém případě je logické při

jeho ohodnocení vycházet z částky 80.000. Může se stát, že zaměstnancův obrat, zvláště
na začátku, není velký natolik, aby pokryl jeho náklady na spotřebu materiálu, proto
jeho spotřebu můžete mořit postupně. K tomu slouží pole Odečteno, kde při zadávání
částky použijte záporné znaménko. Pokud nastane případ jako jsme uvedli výše, kdy si
zaměstnanec na materiál vydělal, v poli Odečteno zadejte odečet v plné výši, tedy 20.000.
V případě, kdy má zaměstnanec nízkou tržbu v poměru se spotřebou materiálu, zadejte
do pole Odečteno poměrnou částku nebo nezadávejte nic.

Neodepsaný zůstatek se zaměstnanci přesouvá na další měsíc.

3. Rozpočítání spotřeby má v sekci Tisky vlastní tiskovou sestavu "Rozpočítání". Funkce
Spotřeba pro vás může být pomocníkem. Je na vás, zda ji budete využívat.

