AUTOMATIZACE SLOŽENÍ PAKETU
(SADY) PRO VÝDEJ
Stručný popis
Funkcionalita umožňuje automatizaci složení nebo rozložení standardní sady (kompletu) dílů pro
přímý prodej zákazníkům nebo pro výdeje na externí nebo interní servisní zakázky (ne na garanční).
Funkcionalitou je zabezpečeno, že stav sad na skladě je nulový, sady jsou skládány až v okamžiku
výdeje. Evidenční cena sady je součet aktuálních evidenčních cen jednotlivých dílů, prodejní cena
sady není závislá na prodejních cenách jednotlivých dílů, je přebírána přímo z prodejní ceny sady (z
nabídkové ceny nebo ceníku). Na fakturách není tištěn seznam dílů ze sady, ale přímo číslo a název
příslušné sady.

Předpoklady
Funkcionalitu automatizace složení/rozložení sady je možné aplikovat na všech databázích Helios
Green verze 42 (NET), na kterých je implementován standardní modul Obchodní sklad a
nadstavbové třídy Servisní zakázka a Řada zakázek. Na zakázce musí být buď povolen systém
výdejů do záporu, nebo provozován rezervační systém.

Detailní popis
Uživatel založí KKZ kompletu – tj. záznamu kmenové karty zboží s položkami, kde v
každé položce - ve zdroji - je navázána kmenová karta součásti sady a v položce – v počtu – je
zadán počet těchto součástí v sadě, ke kmenové kartě vytvoří nabídkové ceny a do cenové
úrovně prodej zapíše cenu.
KKZ kompletu:

Integritní omezení kontrolují, že v každé položce je navázána KKZ a zadán počet, v položce KKZ
není možno navázat KKZ jiného kompletu a ani z KKZ, použité v některém kompletu, sestavit
komplet (přidat položky).
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Uživatel v servisní zakázce Prodeje a výdeje (PvND) tento komplet s nulovou zásobou vydá
výdejem do záporu (je generována poptávka s uživatelským stavem VDZ) nebo přijme od
zákazníka mínusovým množstvím, v zakázce Poptávek RaJ (Nákup) na tento komplet vytvoří
poptávku (uživatelský stav RaJ).
Funkce Složení/rozložení paketů, spouštěná agentem SQL serveru jobem v cca 30min.
intervalech, vybere všechny poptávky s uživatelským stavem RaJ nebo VDZ, kde v položce se
vyskytuje komplet příp. příjemky s kompletem a ke každé vybrané položce s kompletem vytvoří
příjemku na složení nebo rozložení kompletu. V položkách generované příjemky na složení
kompletu je KKZ kompletu uvedená s kladným množstvím, KKZ součástí se záporným
množstvím. V položkách příjemky na rozložení paketu jsou KKZ kompletů se záporným
množstvím, KKZ položek s kladným množstvím. Standardní realizace těchto příjemek, spouštěná
v dalším kroku jobu, z položek příjemky se záporným množstvím vygeneruje a realizuje výdejku,
z příjemky smaže položky se záporným množstvím, evidenční cenou výdejky přepíše ceny na
příjemce a příjemku realizuje – tímto procesem je přijat nebo vydán paket ze skladu
Standardní job Vyřízení pokrytých poptávek vykryje původní doklady poptávek skladovými
doklady výdejek (v případě poptávek VDZ) nebo rezervací (v případě poptávek RaJ).
Pro ošetření případu stornování výdeje paketu, kdy paket se stornováním dokladů dostane na
skladovou zásobu, je možno funkcemi dávkového zpracování jednoduše z přehledu, při výběru
stav skladu > 0, stornovat původní generovanou příjemku s návaznou výdejkou složení paketu
jedním krokem.
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