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Inštalácia programu a súčastí 

Inštalačný balíček je možné spustiť z internetovej adresy: http://www.itprofi.sk/install/titan3/titan.htm (potrebné 

použiť internetový prehliadač). 

 

Počas inštalácie je nutné potvrdiť všetky dialógové okná pomocou tlačidiel Áno (yes), Inštalovať (install) alebo 

Súhlasím (accept). 

Inštalátor na začiatku inštalácie overí dostupnosť potrebných súčastí v počítači, a v prípade potreby Vás vyzve na 

potvrdenie ich inštalácie. 

V starších verziách systému Windows je nutné potvrdiť inštaláciu niektorých súčastí ako sú Windows Installer, .NET 

Framework a podobne. Stiahnutie a inštaláciu súčasti potvrdíte tlačidlom Súhlasím (accept). Niektoré súčasti budú 

vyžadovať reštart, ktorý potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno (yes). Počítač sa reštartuje a inštalácia bude automaticky 

pokračovať v sťahovaní a inštalácií samotnej aplikácie a následné overenie stiahnutých dát. 

Požadované súčasti sú (minimálna verzia): 

 Windows Installer 3.1 

 NET Framework 3.5 

 NET Framework 3.5 SP1 
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Po nainštalovaní aplikácie sa v počítači automaticky vytvorí ikona pre spustenie z ponuky štart: 

 ŠTART >> IT Profi Servis s.r.o. >> Titan 3.0 

Ak je v systéme zapnutá funkcia Windows SmartScreen Filter, tak je nutné pri prvom spustení aplikácie povoliť jej 

spustenie. Povolenie spustenia je nutné potvrdiť aj po každej následnej aktualizácii aplikácie). V dialógovom okne 

zvoľte možnosť  ďalšie informácie a pokračujte kliknutím na tlačidlo spustiť aj v tomto prípade.  

     

Aktualizácia programu 

Pri každom spustení aplikácie prebieha zisťovanie dostupnosti novšej verzie. V prípade, že je dostupná novšia verzia 

aplikácie budete vyzvaný k aktualizácií. Potvrdením aktualizácie (tlačidlo OK) sa aplikácia sama aktualizuje a spustí. 

Aktualizáciu je možné preskočiť / vynechať (tlačidlo SKIP).  

UPOZORNENIE! Ak niektorú z aktualizácii vynecháte (SKIP), tak aplikácia už ďalej nebude zisťovať dostupnosť 

novšej verzie. Odporúčame aktualizáciu vždy potvrdiť, aby bola zachovaná úplná funkčnosť aplikácie. Ak niektorú 

aktualizáciu vynecháte, a neskôr budete potrebovať prejsť na novšiu verziu, tak je nutné aplikáciu odinštalovať 

a následne znovu nainštalovať. 

Odinštalovanie programu 

Odinštalovanie aplikácie je možné cez systémovú možnosť programy a súčasti, ktorá sa nachádza v 

hlavnom ovládacom panely systému: 

 ŠTART >> Nastavenie >> Ovládací panel >> Programy a súčasti  

V okne programov a súčastí je nutné nájsť a označiť jedným kliknutím na aplikáciu Titan 3.0, následne zvoliť možnosť 

Odinštalovať alebo zmeniť.  
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V nasledujúcom okne označte možnosť remove the application from this computer a potvrďte kliknutím na tlačidlo 

OK. Po dokončení procesu bude aplikácia odinštalovaná zo zariadenia. 
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Prihlásenie / odhlásenie zo systému 

Po spustení programu TITAN 3.0 sa na obrazovke zobrazí okno pre prihlásenie. Prihlasovacie údaje Vám poskytne 
správca alebo dodávateľ programu TITAN 3.0. 

 

Prihlásenie 

Pri prihlásení je nutné vyplniť Vaše prihlasovacie meno, heslo a vybrať účtovný rok. Podľa vybraného účtovného 
roku sa v programe zobrazia číselníky zodpovedajúce vybranému roku. Ak chcete byť prihlasovaný automaticky po 
spustení programu, tak označte možnosť prihlásiť automaticky.  

Pri prvom prihlásení je nutné zadať licenčný kľúč (IČO). V ďalších prihláseniach je už pred vyplnená firma 
v otváracom zozname a nie je nutné zadávať znovu licenčný kľúč. Tento zoznam firiem do ktorých ste už boli 
prihlásený slúži aj na jednoduché prepínanie medzi firemnými účtami (viacero firiem).  

Prihlásenie cez RFID 

Program podporuje prihlásenie pomocou RFID identifikácie, štandardne tvorenú desiatimi číslicami. Pred 

prihlásením je nutné načítať alebo ručne zadať RFID kód na karte užívateľa (viac v časti: partner / prihlasovacie 

údaje). Pred priložením karty je nutné zvoliť firmu alebo zadať licenčný kľúč (IČO) ako pri bežnom prihlásení. 

Prihlásenie pomocou RFID je možné aj cez webové rozhranie. Vo webovom rozhraní je možné prehlasovanie 

užívateľov pomocou prikladania rôznych kariet aj bez nutnosti odhlásenia medzi prihláseniami. V praxi to znamená, 

že ak by bol vo webovom rozhraní prihlásený jeden užívateľ a priložil by kartu druhý užívateľ, systém by automaticky 

prvého užívateľa odhlásil a prihlásil druhého. 

Po 3 nesprávnych pokusoch o prihlásenie cez RFID, bude ďalšie prihlasovanie blokované po dobu jednej minúty 

z bezpečnostných dôvodov. 

Odhlásenie 

Ručné odhlásenie (náhľad vľavo) je možné pomocou možnosti odhlásiť v hlavnom menu. Po ručnom odhlásení sa 
vypne automatické prihlasovanie.  

Prehlasovanie 

Prehlasovanie (náhľad vpravo) medzi viacerými firemnými účtami (viacero firiem) je možné jednoducho pomocou 
funkcie prehlásiť do v hlavnom menu. Pri prechode po nad tlačidlo prehlásiť do sa zobrazí zoznam účtov aj 
s príslušným účtovným rokom pre výber. Prehlasovanie je možné iba vtedy, ak v každom firemnom účte je použité 
rovnaké meno a heslo. Ak je pre každú firmu použité iné prihlasovacie meno alebo heslo, tak je nutné sa ručne 
odhlásiť a následne prihlásiť bežným spôsobom. 
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Ukončenie programu je možné kliknutím na „x“ v pravom hornom rohu hlavného okna. Ak bolo pri prihlásení 
zapnuté automatické prihlasovanie, tak pri ďalšom spustení programu nebude potrebné opätovne zadávať 
prihlasovacie údaje. 

Orientácia v programe 

 

Všetky sekcie v hlavnom okne (Zákazky, Objednávky, Príjemky ...) sú zaradené do svojich vlastných záložiek. Medzi 

jednotlivými záložkami sa pohybujete pomocou horných tabulátorov (kliknutím na vybraný tabulátor):  

 

Podobné tabulátory formou záložiek sa používajú aj v samostatných oknách pre ďalšie formuláre, pre lepšie 

zatriedenie údajov. Princíp ovládania je rovnaký. 

Pod tabulátorom v hlavnom okne (v hlavičke okna) sa mení obsah a tlačidlá funkcií, podľa sekcie v ktorej sa 

nachádzate. 
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Ak sa nachádzate na záložke zákazky, tak aj horné funkcie v hlavičke zodpovedajú práci so zákazkami.  

Hlavička otvorenej sekcie bežne obsahuje tlačidlá pre editáciu, filtráciu záznamov, tlač a prípadne iné špecializované 

funkcie vhodné pre danú sekciu.  

Filter obsahuje rôzne možnosti filtrovania ako sú rôzne prepínače, otváracie zoznamy alebo vstupné polia podľa typu 

hodnoty. Filter zrušíte kliknutím na tlačidlo zrušiť filter. 

Pre pridanie, opravu a vymazanie záznamov slúžila tlačidlá pridať / opraviť a vymazať záznam. Pri oprave alebo 

vymazaní záznamu je nutné pred použitím funkcie označiť položku, jedným kliknutím na vybraný záznam v zozname. 

Vo väčšine zoznamov je možné záznam editovať aj rýchlym dvojklikom na položku. 

V ľavom hornom rohu sa nachádza tlačidlo na vyvolanie hlavného menu (ponuky). Položky 

hlavného menu sú nasledovné:  

 Obnovenie dát - Vyvolá okamžitú synchronizáciu lokálnych dát programu 

s centrálnou databázou. Bežne sa program obnovuje automaticky v krátkych 

intervaloch. 

 Nápoveda - Slúži pre zobrazenie užívateľského manuálu (dokumentácie). 

 Nastavenia - Zobrazí sa okno s hlavnými nastaveniami programu. 

 Ukončiť - Slúži pre ukončenie programu. 

 Prehlásiť do - Prehlasovanie medzi firemnými účtami. Viac v časti prihlásenie / odhlásenie. 

 Odhlásiť - Odhlásenie z užívateľského konta. Viac v časti prihlásenie / odhlásenie. 

 O programe - Základné informácie o programe. 

 Report designer - Slúži na vytváranie vlastných šablón pre tlač. Viac v časti: nastavenia / reporty. 

 Internetové rozhranie - Otvorí webové rozhranie Titan vo webovom prehliadači. 

 

V stavovej lište programu (pätička) sa zobrazujú rôzne informácie ako meno prihláseného, aktuálna verzia programu 

(kliknutím na verziu si zobrazíte okno s prehľadom verzií a bližšími informáciami ak sú uvedené), počet záznamov na 

danej karte, informácie o firme a licencii: 

 

Na každej karte vypĺňa prevažnú časť okna tabuľka s položkami otvorenej sekcie: 
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Formulár všeobecne 

V celom programe sa používa rovnaký postup pri pridávaní, opravovaní alebo vymazaní záznamov.  

Otvorenie formuláru 

V sekciách hlavného okna slúžia pre vyvolanie formuláru tlačidlá v hlavičke okna. Po kliknutí na tlačidlo pridať / 

opraviť záznam sa otvorí nové okno s formulárom pre pridanie nového záznamu. Pre uloženie záznamu v novom 

okne je potrebné kliknúť na tlačidlo ok, pridaj alebo oprav (podľa použitia). Okno je možné zavrieť kliknutím na zruš 

alebo na krížik v pravom hornom rohu. 

 

Pridať 

Ukážeme si postup pre pridávanie platby cez jednoduchý formulár: 

 

V každom formulári sú špecifické vstupné polia, niekde sú to textové polia (pomocou klávesnice vložíme do políčka 

danú hodnotu) a niekde zase rozbaľovacie zoznamy (po kliknutí na takýto zoznam sa zobrazia možnosti z ktorých je 

možné si vybrať konkrétnu položku). Pred alebo nad každým vstupným poľom je jeho názov, podľa ktorého je možné 

zadať jeho hodnotu. Všetky polia sa ovládajú veľmi jednoucho a intuitívne podľa ich zobrazenia (napr. ak obsahujú 

šípku dajú sa rozbaliť, ak sú vyblednuté nie je možné na ne klikať / meniť hodnotu a podobne). V tomto prípade sú to 

3 textové polia: poradie, názov, popis. Podľa potreby vyplníme hodnoty. Ak ste nevyplnili niektorú z povinných 

hodnôt, tak sa zobrazí upozornenie na chýbajúcu hodnotu. Dávajte si pozor na číselné hodnoty. Napríklad, ak budete 

mať niekde vstupnú hodnotu poradie, tak zadávajte iba celé čísla (v prípade chyby sa zobrazí upozornenie na 

nesprávny formát hodnoty). Nový záznam potvrdíte kliknutím na tlačidlo pridaj.  

Upraviť 

Záznamy môžete upravovať dvomi spôsobmi. Dvojklikom na daný záznam, alebo označením jedným kliknutím v 

zozname (jedno ľavé kliknutie myšou) a kliknutím na tlačidlo oprav. V tomto prípade záznam môžete opraviť. Po 

zvolení záznamu sa Vám vyplnia textové polia a ďalej môžete pokračovať tak, ako pri pridávaní. Po potvrdení 

tlačidlom pridaj, bude pôvodný záznam zmenený. 
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Zrušiť 

Kliknutím na tlačidlo zruš sa formulár vynuluje (alebo zavrie okno s formulárom) a vráti do stavu pre pridanie nového 

záznamu. Vykonané zmeny vo formulári nebudú uložené. 

Zmazať 

Záznamy môžete mazať dvomi spôsobmi. Dvojklikom na daný záznam, kde sa sprístupní tlačidlo zmaž. Alebo, ak 

máte tlačidlo zmazať trvalo prístupné, tak označením jedným kliknutím v zozname (jedno ľavé kliknutie myšou) a 

následne na tlačidlo zmazať. V tomto prípade záznam môžete zmazať dvojklikom na záznam, a následne kliknutím na 

tlačidlo vymaž. 
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Zoznamy 

Filtrácia 

Fulltext na stĺpec 

Záznamy v zozname je možné filtrovať / vyhľadávať aj pomocou fulltextového filtra na konkrétny stĺpec. Filter je 

umiestnený nad každým stĺpcom v zozname (ak je funkcia prístupná). Do pola stačí zadať kľúčové slovo, alebo jeho 

časť a zoznam automaticky začne filtrovať záznamy. Filter je možné zrušiť zmazaním kľúčových slov, alebo kliknutím 

na zrušiť filter. 

 

Ďalšou z možností filtrácie podľa stĺpca je výberom hodnoty. Kliknutím na ikonu lievika (zobrazí po prechode kurzora 

po nad hlavičku stĺpca) sa zobrazí zoznam dostupných hodnôt. 

 

Následne stačí vybrať potrebnú hodnotu alebo kliknúť na možnosť vlastný, kde je možné nastaviť zložitejšie 

podmienky (určené pre pokročilých užívateľov - vyžaduje si osobitné zaškolenie). 

Fulltext na všetky stĺpce 

Fulltextové vyhľadávanie je možné aj na všetky stĺpce zoznamu súčasne. Filter pre vyhľadávanie je možné zobraziť 

kliknutím na niektorý zo stĺpcov pravým tlačidlom myši, a vybraním možnosti zobraziť panel hľadania. Skryť panel 

hľadania je možné kliknutím na tlačidlo „x“, pred vstupným polom v hornej časti.  
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Filtrovanie podľa farby 

Ak je v zozname použité multi podmienené formátovanie (neplatí pre základné podmienené formátovanie) 

s použitím špecifickej farby pozadia, tak je možné záznamy na základe tejto farby filtrovať. Dostupné farby sa 

zobrazujú vo filtri v kolónke farba. Kliknutím na vybranú farbu sa spustí filtrácia. 

 

Základné podmienené formátovanie 

Táto funkcia slúži na vizuálne formátovanie jednotlivých položiek zoznamu, na základe zvolených kritérií / 

podmienok. Napríklad zvýraznenie určitých záznamov farebným pozadím na základe hodnoty niektorého zo stĺpcov.  

Editor podmieneného formátovania vyvoláte kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný stĺpec (na základe ktorého 

chcete vytvoriť formátovanie), a vybraným možnosti základné podmienené formátovanie editor.  

 

V zobrazenom editore je možné postupne pridať jednotlivé podmienky a príslušné formátovanie. 
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Novú podmienku pridáte kliknutím na tlačidlo pridať podmienku (vytvorí sa ďalší záznam v zozname podmienok 

v ľavo). Následne je nutné v pravej časti pre danú podmienku nastaviť potrebné parametre.  

V prvom rade je nutné vybrať typ podmienky, kde použijeme hodnotu Equal (rovná sa) alebo NotEqual (nerovná sa). 

Na výber je aj viacero druhov podmienok, tie sú ale určené pre pokročilých užívateľov. Do políčka hodnota 1 zadáme 

text, pre ktorý platí daná podmienka. Napríklad, ak vyberieme podmienku equal (rovná sa) a do hodnoty zadáme 

slovo dopyt, tak formátovanie bude použité pre všetky záznamy v ktorých sa hodnota stĺpca rovná slovu dopyt. 

Po nastavení podmienky je jej nutné nastaviť vzhľad (formátovanie), ktorý sa použije v prípade, že položka 

zodpovedá podmienke. Vzhľad môže byť použitý iba na bunku v danom stĺpci, alebo na celý riadok. Pre použitie 

vzhľadu na celý riadok je potrebné označiť políčko uplatniť na celý riadok. V tabuľke v pravo dole stačí už len navoliť  

potrebný vzhľad. Napríklad položka BackColor určuje farbu pozadia, font určuje typ písma a podobne. 

Multi podmienené formátovanie 

Slúžia k rovnakému účelu ako základné podmienené formátovanie s tým rozdielom, že pomocou neho je možné 

vykonávať zložitejšie podmienky. Podmienky môžu byť použité na viacero stĺpcov súčasne, môžu obsahovať rôzne 

matematické funkcie a operácie. Toto nastavenie je pomerne komplikované a je určené pre pokročilých užívateľov. 

Vyžaduje si osobitné zaškolenie a preto nie je popísané podrobnejšie. 

Prispôsobenie stĺpcov 

V každej tabuľke môžete meniť poradie stĺpcov a to tak, že kliknete ľavým tlačidlom na názov stĺpcu a presuniete ho 

na Vami zvolené miesto. Šírku stĺpca je možné meniť ťahaním za okraj stĺpca. Všetkým záznamom môžete 

jednoducho meniť poradie a to tak, že kliknete na názov príslušného stĺpca. Opätovným kliknutím na ten istý stĺpec 

zmeníte smer zoradenia (vzostupne / zostupne).  

Stĺpce môžete odstrániť alebo pridať ich presúvaním z / do okna voliteľných stĺpcov. Okno s voliteľnými stĺpcami 

vyvoláte pravým kliknutím na hlavičku stĺpca a vybraním možnosti vlastné nastavenia stĺpcov.  

V kontextovom menu stĺpcov (zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom na hlavičku stĺpca) sa nachádza aj možnosť 

pridať stĺpec. Pomocou tejto funkcie je možné v zoznam vytvoriť úplne nový stĺpec. V tomto stĺpci môžu byť 

zobrazené napríklad výsledné hodnoty podľa matematických funkcií alebo operácií vykonaných na iné bunky. Toto 

nastavenie je pomerne komplikované, určené pre pokročilých užívateľov. Vyžaduje si osobitné zaškolenie a preto nie 

je popísané podrobnejšie. 

Zoskupenie záznamov 

Záznamy v tabuľke je možné zoskupovať na základe vybraných stĺpcov. Hlavičku (záhlavie) vybraného stĺpca stačí 

presunúť do pola nad ním. Ak pole nie je zobrazené, je potrebné kliknúť na hlavičku stĺpca pravým tlačidlom myši 

a vybrať možnosť zobraziť skupinu podľa schránky. Opačným postupom zrušíte zoskupovanie. 

 

Záznamy je možné zoskupiť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný stĺpec a zvolením možnosti zoskupiť 

podľa tohto pola. 
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Vnorené zoznamy 

Niektoré položky v zozname obsahujú ďalší vnorený zoznam. Tento zoznam je možné rozbaliť kliknutím na „+“ na 

začiatku riadku a opätovným stlačením „-“ sa zoznam zbalí. 

 

Editácia 

Niektoré formuláre umožňujú pridávať, upravovať a mazať záznamy priamo v zozname položiek. V prvom riadku sa 

nachádza prázdny riadok pre pridanie nového záznamu. Pre pridanie stačí vyplniť / vybrať požadované hodnoty 

v jednotlivých stĺpcoch a potvrdiť stlačením klávesy enter. Záznamy je možné opravovať priamo v zozname zmenou 

hodnoty. Záznam je možné vymazať tak, že sa označí kliknutím na hlavičku riadku (sivý štvorec na začiatku riadku) 

a stlačením klávesy DELETE, prípadne kombináciu klávesov CTRL + DELETE. 

 

Vkladanie súborov presúvaním (Drag&Drop) 

Niektoré zoznamy položiek alebo formuláre sú pripravené tak, aby dokázali spracovať súbor aj jeho priamym 

presunom z pevného disku do tohto poľa. Pre pridanie stačí súbor „uchopiť kurzorom“, stlačením a podržaním 

ľavého tlačidla myši, presunúť nad príslušný zoznam a tlačidlo uvoľniť „pustiť“ súbor. Takto pridané súbory je možné 

zo zoznamu zmazať. Súbor stačí v zozname označiť jedným kliknutím a následne stlačiť klávesu DELETE, prípadne 

kombináciu klávesov CTRL + DELETE. 
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Kontextové menu stĺpcov 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na hlavičku (záhlavie) stĺpca v zozname. Obsahuje rôzne funkcie, ktorých 

funkcionalita vyplýva už zo samotného názvu jednotlivých tlačidiel. 

 

Kontextové menu položiek 

Väčšina zo zoznamov obsahuje kontextové menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na zoznam, 

alebo konkrétny záznam / položku v zozname (ak je funkcia cielená na konkrétny záznam). Kontextové menu 

obsahuje tlačidlá alebo ďalšiu výsuvnú ponuku s tlačidlami. Funkcie tlačidiel môžu byť všeobecné, alebo špecifické 

pre otvorenú sekciu (tie sú samostatne popísané v príslušnej sekcii manuálu).  

      

Najčastejšie všeobecné funkcie sú: 

 Export - Vyexportuje aktuálne zobrazené položky v zozname do nového dokumentu, podľa vybraného 

formátu. Dostupné formáty sú Excel (.xls), Text (.txt), Rtf, Pdf, Html, Mht. 

 Nastavenie zoznamu - Zoznam je možné prispôsobovať rôznymi spôsobmi, napríklad zmenou poradia a šírky 

stĺpcov, zobrazením rôznych stĺpcov, prípadne je možné vytvoriť podmienené formátovanie záznamov podľa 

určitých pravidiel. 

o Obnoviť nastavenia - Resetuje všetky nastavenia zoznamu ako zobrazené stĺpce, poradie stĺpcov, 

podmienené formátovanie a podobne na pôvodné nastavenia. 

o Export nastavení – Vyexportuje konfiguračný súbor, ktorý zodpovedá aktuálnym nastaveniam 

zoznamu.   

o Import nastavení - Importuje a použije konfiguračný súbor vygenerovaný z funkcie export. V praxi by 

funkciu bolo možné použiť za účelom zdieľania nastavení medzi užívateľmi, prípadne vyžiadanie 

komplikovanejších nastavení (napr. multi podmienené formátovanie) od podpory poskytovateľa 

programu. Jeden užívateľ vytvorí špecifické nastavenia zoznamu a jednoducho ich rozpošle všetkým 

zamestnancom, ktorí si ich môžu jednoducho aplikovať pomocou importu nastavení. 
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Tlač 

Tlačidlá určené pre priamu tlač, prípadne náhľad dokumentu vo formáte .PDF (určený pre tlač) sú štandardne 

umiestnené v hlavičke hlavného okna, označované ikonami tlačiarne: 

 

 

Tlačidlá, ktoré sú označované ako náhľad (napríklad: náhľad príjemky), slúžia pre vygenerovanie 

dokumentu vo formáte .PDF, ktorý je možné následne vytlačiť alebo uložiť pre iné potreby. 

Tlačidlá, ktoré sú označované ako tlač (napríklad: tlačiť príjemku), slúžia na priamu tlač bez náhľadu. 

Dokument sa pošle priamo na tlačiareň pre okamžitú tlač. 

 

K tlačidlám pre tlač môžu byť priradené aj iné nastavenia, napríklad pre zadávanie počtu kópií, 

dátumu tlače a podobne. 

Ak tlač ponúka rôzne typy výstupných formátov (šablón), tak si stačí z rozbaľovacej ponuky (zobrazí sa po kliknutí na 

tlačidlo náhľad/tlač) vybrať potrebný formát (šablónu). V tomto prípade je to náhľad s cenami alebo bez cien: 

 

Šablóny určené pre tlač je možné ľubovoľne pridávať alebo upravovať, viac v časti: nastavenia / reporty. 
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Zákazky 

Zákazky sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke zákazky.  

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname. 

 

Pridať podradenú zákazku 

Otvorí formulár na vytvorenie zákazky, s ktorou bude mať vybraná zákazka zo zoznamu automaticky vytvorenú 

reláciu / prepojenie. Pridaná zákazka bude podradená zákazke zo zoznamu. 

Priradiť podradenú zákazku 

Otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať zákazka 

z hlavného zoznamu vytvorenú reláciu / prepojenie. Vybraná zákazka bude podradená zákazke zo zoznamu. 

Priradiť nadradenú zákazku 

Otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať zákazka 

z hlavného zoznamu vytvorenú reláciu / prepojenie. Vybraná zákazka bude nadradená zákazke zo zoznamu. 

Zmeniť status na 

Zmení status zákazky na vybraný stav. Dostupné sú vždy len nasledujúce stavy po aktuálne použitom stave v poradí: 

dopyty, ponúknuté, aktivované, v realizácii, hotové, ukončené a rezignované.  

Pridaj výdajku do výroby 

Otvorí okno s formulárom na vytvorenie výdajky, v ktorom budú automaticky pred vyplnené údaje zo zákazky. Táto 

funkcia je prístupná len vtedy, ak sú v zozname vyfiltrované zákazky v stave aktivované. 

Odblokuj zákazku - blokovanie užívateľom 

Ak jeden z užívateľov zablokuje zákazku tým, že ju ponechá otvorenú (v stave úprav), tak ďalší nemôže vykonávať 

zmeny. Táto funkcia poruší toto blokovanie a ďalší užívateľ môže vybranú zákazku upravovať. 
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Pridať výdajku do výroby 

Otvorí formulár pre pridanie novej výdajky s predvolenou zákazkou zo zoznamu.  

Urobiť kópiu 

Otvorí okno s kópiou zákazky. Zákazku stačí už len uložiť kliknutím na tlačidlo ok. Funkcia je prístupná len vtedy, ak sú 

v zozname vyfiltrované zákazky v stave dopyty, ponúknuté alebo aktivované. 

Pohoda 

Obsahuje funkcie pre synchronizáciu zákaziek so systémom Pohoda.  

 Importuj zákazku do Pohody - prenesie vybranú zákazku do programu Pohoda.  

 Synchronizuj s Pohodou - synchronizuje vybranú zákazku so zákazkou v programe Pohoda.  

 Synchronizuj s Pohodou všetko – synchronizuje všetky zákazky s programom Pohoda. 

Generuj zmluvu o dielo 

Funkcia vygeneruje zmluvu o dielo do vybraného formátu PDF alebo DOC na základe vybranej šablóny. Po vybraní 

funkcie je nutné dodatočne zadať: číslo ZOD, zodpovedná osoba pre komunikáciu, suma uvedená v ZOD a vybrať 

šablónu z počítača vo formáte Word (doc/docx). 

Generuj súhrnný DL 

Vygeneruje súhrnný dodací list zo všetkých výdajok, ktoré smerujú na zákazku. 

Generuj rozpočet 

Vygeneruje rozpočet zo všetkých výdajok, ktoré smerujú na zákazku.  

Generuj rozpočet skrátený 

Vygeneruje rozpočet zo všetkých výdajok, ktoré smerujú na zákazku s tým, že jednotlivé položky budú zoskupené na 

základe produktov. 

Hromadný pracovný výkon 

Slúži na hromadné pridanie pracovných výkonov. Viac v časti: partneri / pracovné výkony zamestnanca – hromadné. 

Tlač EAN zákaziek 

Vygeneruje PDF súbor určený pre tlač, ktorý obsahuje EAN kód zákaziek. 

Zákazkový adresár 

Otvorí priečinok na lokálnom disku, ktorý je určený pre súbory k vybranej zákazke (primárne sa na tento účel používa 

disk v sieti, kvôli prístupu všetkých užívateľov). Do priečinka je možné fyzicky vkladať súbory pre zákazku, ktoré 

nemusia byť priamo súčasťou príloh. 

Poslať email 

Odošle odberateľom zákazky informačný email, podľa zvoleného typu: začatie zákazky alebo ukončenie zákazky. 

Šablóny informačných emailov je možné upravovať v časti nastavenia. 

Pre správnu funkčnosť odosielanie emailov je nutné mať nastavené emailové šablóny pre dané typy emailov 

a funkčné emailové konto pre odosielanie. Viac v časti nastavenia. 

Presun 

Umožňuje presunúť náklady alebo prílohy zákazky na inú zákazku. Po zvolení funkcie sa zobrazí zoznam zákaziek, kde 

je potrebné označiť vybraný zákazku na ktorú sa majú údaje preniesť. 
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Klonovať podradenú zákazku – cena 

Vytvorí podradený klon zákazky k vybranej zákazke. Do klonovanej zákazky sa prenesú aj jednotlivé položky cenovej 

ponuky. V cenovej ponuke budú použité ceny z pôvodného odberateľa vybranej zákazky. 

Strom zákaziek 

Zobrazí všetky zákazky ako strom, kde jednotlivé vetvy sú hierarchicky zobrazené na základe relácie podradenej 

a nadradenej zákazky. 

Pridať zákazku 

Okno s formulárom pre pridanie zákazky vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať dopyt alebo pridať zákazku. Pri zvolení 

možnosti pridať dopyt získa zákazka automaticky stav: „dopyt“ a bude použité iba číslo dopytu. Pri zvolení možnosti 

pridať zákazku získa zákazka automaticky stav: „v realizácií“ a okrem čísla dopytu bude použité aj číslo zákazky. 

Možnosť pridať zákazku sa používa pri istých zákazkách, kde nie je potrebné vytvárať prechádzajúci dopyt. 

Vzhľad formuláru je možné v prípade potreby plne modifikovať. Napríklad zmeniť rozloženie jednotlivých častí, 

premenovať alebo skryť nepoužívané časti a podobne. Vzhľad okna neodporúčame modifikovať vo vlastnej réžií, 

preto postup nebude popísaný podrobnejšie. 

 

Základné údaje 

V ľavej hornej časti sa zobrazujú automaticky generované / dosadené údaje (nie je možné ručne prepísať): 

 Číslo dopytu 

 Číslo zákazky 

 Číslo nadradenej zákazky 
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 Dátum a čas pridania 

Pri dolnom okraji okna sa nachádza tlačidlo zákazkový priečinok. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí 

prednastavený adresár (primárne sa na tento účel používa disk v sieti). Do priečinka je možné fyzicky 

vkladať súbory pre zákazku, ktoré nemusia byť priamo súčasťou príloh. 

V prvom rade je nutné vybrať odberateľa. Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti odberateľ sa Vám zobrazí zoznam 

partnerov. V zozname partnerov pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Po vybraní sa automaticky sa vyplnia 

všetky údaje o odberateľovi v textových poliach. Rovnakým spôsobom je možné vybrať investora zákazky.  

 

Ak karta vybraného odberateľa alebo investora obsahuje vyplnenú poznámku, tak bude poznámka automaticky 

zobrazená. 

 

V samotnom okne môžete ďalej podľa potreby upraviť nasledovné údaje:  

 Nastaviť počiatočný stav 

 Vybrať spôsob a čas prijatia – slúži pre porovnanie dátumu, kedy bola zákazka reálne vložená do systému 
a kedy (aj ako) oznámená odberateľom. 

 Dátum zadania do výroby 

 Dátum expedície 

 Druh zákazky – ovplyvňuje číslovanie zákazky, každý druh má vlastný formát a číselný rád. 

 Nastaviť stredisko 

 Vybrať zamestnanca pre zodpovednú pozíciu na zákazke: 
◦ Osoba 
◦ Majster 
◦ Predák 

 
V prípade zmenu stavu zákazky z dopytu na stav v realizácií systém ponúkne možnosť odoslania informačného 
emailu o začatí zákazky. Pre odosielanie emailov je nutné mať správne nastavené emailové konto pre odosielanie 
informačných emailov a emailové šablóny. 
 
Ďalšie údaje zákazky sú kvôli prehľadnosti zatriedené do samostatných kariet.  
 

 

Požiadavka 

Požiadavka slúži k evidencii detailov / popisu samotnej požiadavky na zákazku a obsahuje nasledovné údaje: 

 Názov požiadavky (slúži aj ako názov zákazky) 

 Požiadavka na zákazku (popis požiadavky) 
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 Externé číslo objednávky 

 Popis objednávky 

 Poznámka ku zákazke (v zozname na pravej strane sa zobrazujú pridané poznámky cez toto pole) 

 

Overenie 

Slúži k overeniu zákazky na rôznych úsekoch. Každý úsek môže k zákazke zapísať vyjadrenie do textového pola, určiť 

čas overenia, prípadne meno osoby, ktorá pridala vyjadrenie. Rozčlenenie časti overenie podľa úseku a príslušné 

údaje sú nasledovné: 

 VTO (výrobnotechnické oddelenie) 

o Dátum 

o Overil 

o Termín začatia výroby 

o Poznámka / Vyjadrenie 

 KOOPERÁCIE 

o Dátum 

o Overil 

o Poznámka / Vyjadrenie 

 MTZ (materiálovo technické zabezpečenie) 

o Dátum 

o Overil 

o Dátum zabezpečenia materiálu 

o Finančný limit 

o Poznámka / Vyjadrenie 

 ORK (oddelenie riadenia kvality) 

o Dátum 

o Overil 

o Poznámka / Vyjadrenie 

 KONATEĽ 

o Dátum 

o Overil 

o Poznámka / Vyjadrenie 

 VÝROBA 
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o Dátum 

o Overil 

o Poznámka / Vyjadrenie 

 

Detaily / technologický postup 

Obsahuje textové polia pre detaily a technologický postup zákazky. 

 

Cenové ponuky 

Slúži k tvorbe cenových ponúk na zákazku. Cenová ponuka je tvorená z položiek: materiál, práca a ostatné náklady. 

Na základe pridaných položiek je automaticky vygenerovaný sumár cenovej ponuky. Sumár cenovej ponuky 

obsahuje celkové náklady, na základe ktorých je možné určiť vlastnú cenovú ponuku. 

Pridaním prvej položky do cenovej ponuky sa vytvorí nový záznam v záložke sumár CP do ktorého sa následne 

pridávajú aj ďalšie položky. Jednotlivé položky je možné pridať pomocou vlastných záložiek materiál, práca a ostatné 

náklady. V každej záložke je zobrazený zoznam položiek a pod ním formulár na pridanie novej položky. Prvá položka 

vo formulári označuje cenovú ponuku (CP) pre ktorú je určená. Je možné tak radiť jednotlivé položky medzi rôzne 

cenové ponuky.  
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Pri tvorbe cenovej ponuky je možné zvoliť nasledovné dosadzovanie cien na základe cenníka partnera (viac 

informácií v časti: produkty / ceny partner): 

 Aktuálny partner / aktuálny objem – ceny budú dosadzované na základe cenníka aktuálneho odberateľa 

vzhľadom na zadané množstvo v aktuálnej zákazke. 

 Nadradený partner / aktuálny objem –ceny dosadzované na základe cenníka odberateľa z nadradenej 

zákazky vzhľadom na množstvo zadané v aktuálnej zákazke. 

 Nadradený partner / nadradený objem – ceny dosadzované na základe cenníka odberateľa z nadradenej 

zákazky vzhľadom na množstvo zadané v nadradenej zákazke. 

 Ponechať cenu – ceny budú dosadzované na základe jednotkovej ceny produktu. 

Položka v materiál obsahuje nasledovné údaje: 

 CP - Číslo cenovej ponuky. 

 Vyber kartu - Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam produktov z ktorých je možné vybrať konkrétny 

záznam dvojklikom. 

 Kód  - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Kód dodávateľ - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Názov - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Dodávateľ - Na základe dodávateľa sa upraví JC položky. V zozname dodávateľov je zobrazený názov 

dodávateľa a príslušná cena. Ak neskôr budete vytvárať objednávku a v objednávke vyberiete rovnakého 

dodávateľa, tak Vám systém automaticky ponúkne možnosť doplnenia týchto položiek do objednávky v 

potrebnom množstve. 

 Počet 

 JC - Jednotková cena sa vyplní automaticky po vybraní karty alebo zmene dodávateľa. Hodnotu je možné 

upraviť. 

 Spolu - Súčin hodnoty počet a JC. 

 Rozmer 

 

V prípade, že ak do cenovej ponuky vložíte produkt, ktorého kód bude rovnaký ako názov technologického postupu 

s príponou „ vzor“ (napr. kód produktu: „TPD NX“ a názov technologického postupu: „TPD NX vzor“), tak Vám 

systém automaticky ponúkne možnosť vloženia daného technologického postupu do zákazky. 

Položka v práca obsahuje nasledovné údaje: 

 Ponuka č. - Číslo cenovej ponuky. 
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 Skupina - Skupina zamestnancov. 

 Čas v hodinách 

 Čas v minútach 

 Hodinová mzda 

 Spolu - Súčin hodnoty čas a hodinová mzda. 

 Poznámka 

 

Položka v ostatné náklady obsahuje nasledovné údaje: 

 CP - Číslo cenovej ponuky. 

 Vyber kartu - Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam produktov, z ktorých je možné vybrať konkrétny 

záznam dvojklikom. 

 Kód  - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Kód dodávateľ - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Názov - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Dodávateľ - Na základe dodávateľa sa upraví JC položky. V zozname je zobrazený názov dodávateľa 

a príslušná cena. 

 Počet 

 JC - Jednotková cena sa vyplní automaticky po vybraní karty alebo zmene dodávateľa. Hodnotu je možné 

upraviť. 

 Spolu - Súčin hodnoty počet a JC. 
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Položka v sumár CP obsahuje nasledovné údaje: 

 Číslo - Číslo cenovej ponuky. Zaškrtávacie políčko pred číslom označuje (ak je zaškrtnuté), že ide o platnú 

cenovú ponuku. 

 Dátum 

 Pridal 

 Mzdy - Sumár položiek z práca. 

 Materiál - Sumár položiek z materiál. 

 Ostatné - Sumár položiek z ostatné náklady. 

 VR % - Výrobná réžia. 

 SR % - Správna réžia. 

 Výnos % 

 Priame náklady 

 Náklady celkom 

 Ponuka celkom 

 Naša ponuka - Vlastná ručne zadaná hodnota cenovej ponuky určená pre odberateľa. 

 

Položka v ostatné obsahuje nasledovné údaje: 

 Dátum akceptácie 

 Úvod 

 Záver 

 Dodacie podmienky 

 Popis 

 Poznámka 
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Objednávky 

V zozname sa zobrazujú všetky objednávky pridané na otvorenú zákazku. Pomocou tlačidiel pridaj môžete 

jednoducho pridať novú objednávku na zákazku. Viac informácií o objednávkach nájdete v časti objednávky. 

Objednávky môžete upraviť dvojklikom na záznam. Objednávku zmažete tak, že ju v zoznam označíte kurzorom a 

kliknete na tlačidlo vymaž. 

 

Zaškrtnuté políčko v stĺpci „dod“ označuje, že objednávka bola dodaná. 

Náklady 

Slúži evidenciu a vyhodnotenie nákladov zákazky. Náklady sú tvorené z položiek: personálne, ostatné a materiálové. 

Na základe pridaných položiek je automaticky vygenerované vyhodnotenie zákazky.  

Vyhodnotenie zákaziek v okne zákazky je možné vypnúť, aby sa zrýchlilo otváranie okna zákazky. Pri vypnutom 

vyhodnocovaní v okne zákazky, je možné vygenerovať vyhodnotenie zákazky v zozname zákaziek v časti tlač / 

vyhodnotenia zákazky. 

Vyhodnotenie zákazky 

Slúži na zobrazenie vyhodnotenie zákazky na základe výrobnej réžií, správnej réžií, nákladov a príjmov. 
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Personálne náklady 

Sú tvorené z pracovných výkonov zamestnancov. Pridať nový pracovný výkon jednotlivo, je možné pomocou tlačidla 

pridaj, alebo hromadne, pomocou tlačidla pridaj hromadne. Viac o pracovných výkonoch v časti partneri / pracovné 

výkony. Exportovať zoznam pracovných výkonov je možné pomocou tlačidla Export Excel. 

 

Ostatné náklady 

Na tejto záložke je možné pridávať ostatné náklady zákazky.   

 Dátum 

 Druh nákladu 

 Suma 

 Poznámka 
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Materiálové náklady 

Na tejto záložke  sa zobrazujú materiálové náklady zákazky.   

 

 

Prílohy 

Prílohu pridáte vyplnením údajov o prílohe. Konkrétny súbor vyberiete kliknutím na tlačidlo vybrať súbor a následne 

kliknutím na pridaj prílohu uložíte. Dvojklikom na prílohu v zozname sa otvorí priložený súbor v predvolenom 

programe podľa typu súboru. Prílohu môžete pridať presunutím súboru z disku priamo do zoznamu. 
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Odovzdanie zákazky 

Slúži na evidenciu údajov potrebných k odovzdaniu zákazky. Je možné evidovať nasledovné údaje: 

 Stav rozpracovanosti v % 

 Dátum dokončenia - Po zadaní dátumu systém ponúkne možnosť odoslať informačný email zákazníkovi 

o dokončení zákazky. Pre odosielanie emailov je nutné mať správne nastavené emailové konto pre 

odosielanie informačných emailov a emailové šablóny. 

 Dátum odovzdania  

 Záruka - Je možné zadať dĺžku záruky v mesiacoch a dátum začiatku záruky. K záruke je možné vložiť aj 

ľubovoľnú poznámku. 

 

Faktúry 

V dolnej časti sa zobrazujú všetky faktúry viazané na danú zákazku. Pomocou tlačidiel pridaj môžete jednoducho 

pridať novú faktúru na zákazku. Viac informácií o faktúrach nájdete v časti faktúry. Faktúry môžete upraviť 

dvojklikom na záznam, alebo označením v zozname a následne kliknutím na tlačidlo opraviť. Faktúru zmažete tak, že 

ju v zoznam označíte kurzorom a kliknete na tlačidlo vymaž. 
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Úlohy  

Na zákazku je možné pridávať úlohy, ktoré sú určené pre jedného alebo viacerých zamestnancov. Zamestnanec má 

možnosť danú úlohu prijať, alebo odmietnuť (musí zadať dôvod odmietnutia). Všetky pridané úlohy sa zobrazujú aj 

v sekcii úlohy v hlavnom okne.  

Všetky úlohy pridané na zákazku sa zobrazujú v zozname. Pomocou tlačidiel pridaj môžete jednoducho pridať novú 

úlohu na zákazku. Viac informácií o úlohách nájdete v časti úlohy. Úlohu môžete upraviť dvojklikom na záznam alebo 

označením v zozname označením kurzorom v zozname a kliknutím na tlačidlo oprav. Úlohu zmažete tak, že ju 

v zoznam označíte kurzorom a kliknete na tlačidlo vymaž. 

 

 

Technologické postupy 

Na zákazku je možné pridávať technologické postupy. Všetky pridané technologické postupy sa zobrazujú aj v sekcii 

technologické postupy v hlavnom okne.  

Pomocou tlačidiel pridaj môžete jednoducho pridať nový technologický postup na zákazku. Viac informácií 

o technologických postupoch nájdete v časti technologické postupy. Technologický postup môžete upraviť 

dvojklikom na záznam alebo označením v zozname označením kurzorom v zozname a kliknutím na tlačidlo oprav. 
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Technologický postup zmažete tak, že ho v zoznam označíte kurzorom a kliknete na tlačidlo vymaž. 
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Príjemky / Výdajky 

Príjemky / výdajky sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke príjemky a výdajky.  

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname. Náhľad vľavo zobrazuje kontextové menu pre 
príjemky a náhľad vpravo pre výdajky. 

 

 

Vygenerovať výdajku / príjemku 

Po kliknutí vygeneruje opačný druh dokladu na základe vybranej príjemky / výdajky. V časti výdajky je možné 
vygenerovať príjemku, a naopak v časti výdajky je možné vygenerovať príjemku.  

Presunúť doklad na inú zákazku 

Po vybraní sa zobrazí zoznam zákaziek, kde je potrebné dvojklikom vybrať zvolenú zákazku, na ktorú sa má doklad 

presunúť. Táto funkcia je prístupná iba v časti výdajky a vo filtri zoznamu musí byť zvolený druh pohybu: výdaj do 

výroby. 

Zamknúť doklad 

Zamkne vybraný doklad a nebudú povolené vykonávať žiadne zmeny s daným záznamom. Doklad je možné spätne 
odomknúť. 

Vygenerovať DL 

Vygeneruje dodací list na základe vybranej výdajky. 

Exportuj položky príjemky / výdajky do Excelu  

Funkcie vyexportuje všetky položky, ktoré daná príjemka / výdajka obsahuje do nového dokumente vo formáte 
programu Excel. 

Obnoviť nastavenia GRIDU 

Obnoví nastavenia zoznamu príjemiek / výdajok na pôvodné nastavenia. 

Pridať príjemku / výdajku 

Okno s formulárom pre pridanie príjemky / výdajky vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať príjemku / výdajku 
a následne vybraním potrebného typu.  
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Vzhľad formuláru je možné v prípade potreby plne modifikovať. Napríklad zmeniť rozloženie jednotlivých častí, 

premenovať alebo skryť nepoužívané časti a podobne. Vzhľad okna neodporúčame modifikovať vo vlastnej réžií, 

preto postup nebude popísaný podrobnejšie. 

 

Základné údaje 

Číslo príjemky / výdajky je generované automaticky. 

V prvom rade je nutné vybrať odberateľa (výdajky) / dodávateľa (príjemky). Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti 

odberateľ / dodávateľ sa Vám zobrazí zoznam partnerov. V zozname partnerov pomocou dvojkliku zvoľte vybraného 

partnera. Po vybraní sa automaticky sa vyplnia všetky údaje o odberateľovi v textových poliach. Následne vyberte 

miesto dodania (prevádzku). 
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V samotnom okne môžete ďalej podľa potreby upraviť nasledovné údaje: 

 Dátum a čas vystavenia (predvyplnený automaticky) 

 Číslo dodacieho listu 

 Číslo faktúry 

 Číslo objednávky 

 Interné číslo faktúry 

 Vystavil 

Položky 

Položky sa nachádzajú v samostatnej záložke, kde sú zobrazené pridané produkty: 

 

Pridať položku 

Produkt do príjemky / výdajky pridáte tak, že kliknete na tlačidlo pridaj v ľavej dolnej časti formulára a zobrazí sa 
Vám zoznam tovaru. Dvojklikom zvolíte vybraný tovar. Údaje o produkte sa prenesú do ďalšieho okna v ktorom 
môžete nastaviť počet a cenu za MJ bez DPH:  

 

Pre zjednodušenie počítania slúžia textové polia, do ktorých môžete zadať cenu celkom s DPH, celkom bez DPH 
alebo cenu za MJ s DPH a systém automaticky dopočíta cenu za MJ bez DPH.  

Celkový počet prijatých položiek je možné rozložiť medzi jednotlivé objednávky, v ktorých produkt figuruje. Zoznam 
objednávok v ktorých produkt figuruje sa nachádza v záložke umiestnenie. Do stĺpca príjem je potrebné zadať 
množstvo, ktoré má byť dodané pre danú objednávku. V stĺpci dodané sa zobrazuje už pridané množstvo položiek 
a v stĺpci objednané celkové potrebné množstvo. 
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Okno položky obsahuje aj záložku sklad, kde je nastaviť pozíciu tovaru na sklade. Editácia položiek umiestnenia na 
sklade je možná v časti: nastavenia / regál. 

 

Pridanie položky potvrdíte kliknutím na tlačidlo ok alebo zrušíte na tlačidlo zruš. Ak tlačidlo ok nie je dostupné (je 
zašednuté), znamená to, že pridávaná položka disponuje vo viacerých objednávkach. Je preto treba rozložiť celkový 
počet medzi jednotlivé objednávky (prípadne aspoň skontrolovať záložku umiestnenie), aby bolo tlačidlo ok 
dostupné. 

Pomocou tlačidla pridaj mimo sklad je možné pridať položku bez nutnosti výberu konkrétnej položky v zozname 
produktov. 

Upraviť položku 

Produkt, ktorý už príjemka / výdajka obsahuje upravíte dvojklikom, alebo kliknutím naň a následným kliknutím na 
tlačidlo opraviť.  

Odstrániť položku 

Produkt môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymazať.  

Poznámka 

V samostatnej záložke sa nachádza textové pole, ktoré slúži pre pridanie poznámky. 

Ostatné 

V záložke ostatné nájdete manažovanie oprávnených osôb. 

http://www.zakazkovysystem.sk/
mailto:podpora@zakazovysystem.sk


Titan 3.0 - užívateľský manuál | www.zakazkovysystem.sk | podpora@zakazovysystem.sk 

 

Pridať osobu 

Kliknutím na tlačidlo pridať v dolnej časti sa Vám zobrazí zoznam partnerov. V zozname partnerov dvojklikom 

vyberte zvoleného partnera. 

Odstrániť osobu 

Osobu môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ju v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete na 
tlačidlo odstrániť.  

Celkový sumár 

V dolnej časti okna sa zobrazuje celkový sumár. 

 

Príjemku / Výdajku uložíte kliknutím na tlačilo ok v dolnej časti formulára, alebo zrušíte kliknutím na zruš. 
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Technologické postupy 

Technologické postupy sa nachádzajú v hlavnom okne na záložke technologické postupy. V zozname 

technologických postup sa nachádzajú vnorené zoznamy príslušných operácií a záznamov, ktoré je možné zobraziť 

pomocou tlačidla „+“ alebo skryť pomocou tlačidla „-“ na začiatku jednotlivých riadkov.  

 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname.  

 

Klonovať TLGP 

Vytvorí kópiu vybraného technologického postupu. 

Zrušiť prepojenie so zákazkou 

Zruší prepojenie na zákazku. 

Priradiť ku zákazke 

Otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať vybraný 

technologický postup vytvorenú reláciu / prepojenie. 

Priradiť nadradený TLGP 

Po vybraní tejto možnosti je možné dvojklikom vybrať zo zoznamu technologických postupov konkrétny záznam, 

ktorý má slúžiť ako nadradený technologický postup. 

Pridať technologický postup (TLGP) 

Okno s formulárom pre pridanie technologického postupu vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať TLGP a následne 

vybraním možnosti pridať TLGP, alebo pridať TLPG na zákazku. Ak zvolíte možnosť pridať TLGP na zákazku, tak sa 

Vám zobrazí zoznam zákaziek, v ktorom dvojklikom vyberte potrebnú zákazku.  
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Základné údaje 

Číslo technologického postupu je generované automaticky. 

V samotnom okne môžete podľa potreby upraviť nasledovné údaje: 

 Pridané (dátum) 

 Začiatok (dátum) 

 Koniec (dátum) 

 Názov 

 Výkres číslo 

 Detail číslo 

 Materiál akosť 

 Rozmer 

 Zodpovedný 

 Popis technologického postupu 

 Počet kusov 

Vzor technologického postupu 

Pomocou názvu technologického postupu je možné vytvoriť reláciu medzi produktom a technologickým postupom 

v okne zákazky. V prípade, že ak do cenovej ponuky v zákazke vložíte produkt, ktorého kód bude rovnaký ako názov 

technologického postupu s príponou „ vzor“ (napr. kód produktu: „TPD NX“ a názov technologického postupu: „TPD 

NX vzor“), tak Vám systém automaticky ponúkne možnosť vloženia daného technologického postupu do zákazky. 

Operácie 

Jednotlivé operácie technologického sa nachádzajú v samostatnej záložke operácie.  
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Operácie sú v zozname farebne zvýraznené nasledovne: 

 Biela – operácie, ktorých vyhradený čas ešte nebol čerpaný. 

 Oranžová – operácie, ktorých vyhradený čas sa už začal čerpať, ale operácia nebola vykonaná. 

 Zelená – operácie, ktoré už boli vykonané alebo vyhradený čas už je vyčerpaný. Pri vyčerpaní vyhradeného 

času, je operácia automaticky označená ako vykonaná. 

Po kliknutí na operáciu v zozname sa v pravej dolnej časti zobrazia pracovné výkony naviazané na vybranú operáciu. 

Číslo operácie určuje poradie operácií. Číslo operácie je automaticky zvyšované o 10, aby tak vznikol priestor pre 

neskoršie pridanie ďalšej operácie už medzi existujúce operácie bez porušenia poradia.  

Príklad: Ak by bolo potrebné pridať ďalšiu operáciu, medzi operácie číslo 10 a číslo 20, tak stačí, aby nová operácia 

mala číslo 11.  

Kontextové menu  

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname operácií. 

 

Obsahuje možnosti: 

 Pridať plánovanie – otvorí okno pre pridanie plánovaných pracovných výkonov na danú operáciu. 

 Pridať pracovný výkon – otvorí okno pre pridanie pracovných výkonov na danú operáciu. 

 Označiť operáciu ako vykonanú – označí operáciu ako vykonanú. 

Vykonaná operácia 

Po označení operácie ako vykonanej, systém automaticky zistí nasledujúcu operáciu (na základe poradia čísla 

operácie), a ponúkne možnosť odoslania notifikačného emailu zamestnancovi, ktorý figuruje v nasledovnej operácií.  

Pridať položku 

Vo formulári pre pridanie operácie je nutné vyplniť / vybrať nasledovné údaje: 

 Číslo operácie 

 Pracovisko 

 T príprava – čas, ktorý je potrebný na prípravu pracoviska 

 T kusový – čas, ktorý je potrebný na spracovanie jedného kusu 

 T celkový – vypočítaný automaticky vzorcom: „T príprava + (T kusový * Počet kusov) 
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 Celková suma 

 Technologický postup – popis operácie 

 Vykonaná – označí operáciu ako vykonanú 

Pridanie operácie potvrdíte kliknutím na tlačidlo pridaj, alebo zrušíte na tlačidlo zruš.  

Upraviť položku 

Operácie ktoré už technologický postup obsahuje upravíte dvojklikom. Pri editácii je možné zobraziť tabuľku 
pracovných výkonov danej operácie zaškrtnutím políčka výkony.  

Odstrániť položku 

Operáciu môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymaž.  

Materiál 

Materiál ktorý je použitý pri technologickom postupe sa nachádza v samostatnej záložke materiál. 

 

Pridať položku 

Vo formulári pre pridanie materiálu je nutné vyplniť / vybrať nasledovné údaje: 

 Kód 

 Názov 

 Počet 

 Cena 

Pomocou tlačidla vybrať kartu je možné vybrať už existujúci produkt. Po kliknutí na tlačidlo vybrať kartu sa zobrazí 

zoznam produktov, v ktorom je možné pomocou dvojkliku vybrať konkrétny produkt, ktorý sa má preniesť do 

formuláru na pridanie materiálu. Pridanie materiálu potvrdíte kliknutím na tlačidlo pridaj, alebo zrušíte na tlačidlo 

zruš.  

Upraviť položku 

Materiál ktorý už technologický postup obsahuje upravíte dvojklikom v zozname.  

Odstrániť položku 

Materiál môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymaž.  

Sumár 

Pod základnými údajmi sa zobrazuje sumár plánovaných a čerpaných hodín / financií.  
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Technologický postup uložíte kliknutím na tlačilo ok v pravej časti formulára alebo zrušíte kliknutím na zruš. 
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Partneri 

Partneri sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke partneri. 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname. 

 

Pracovné výkony zamestnanca 

Slúži na hromadné pridanie pracovných výkonov. Po vybraní možnosti sa zobrazí okno formulárom na pridávanie 

pracovných výkonov a plánovanie pracovných výkonov pre daného zamestnanca. Možnosť je dostupná iba ak 

v zozname nastavený filter zamestnanci. 

 

V okne sa nachádzajú dve hlavné záložky, kde sa zobrazujú pracovné výkony zamestnanca (záložka: zoznam) alebo 

plánované pracovné výkony (záložka: plánovač). 

V hornej časti sa nachádzajú základné údaje: 

 ID zamestnanca  

 Meno zamestnanca 
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 Hodinová mzda v EUR 

 Mesiac – slúži na výber mesiaca pracovných výkonov 

Vedľa sa nachádza sumár údajov pracovných výkonov 

 Základná hodinová mzda 

 25% 

 50% 

 Hodinová mzda celková 

 Mzda 

 Norma 

 Podnorma – rozdiel medzi odrobeným časom v rámci mesačnej normy 

 Náhradné voľno 

V zozname pracovných výkonov sú pracovný výkony, kde nie je splnená denná norma označené červenou farbou. 

 

Pod zoznamom sa nachádza formulár na pridávanie nových záznamov. Podľa potreby je možné vybrať typ z 

atribútov:  

 Druh výkonu 

 Dátum výkonu 

 Typ 

o  Plán – plánovaný pracovný výkon 

o  Výkon – reálny pracovný výkon 

 Čas - celkový čas výkonu v hodinách 

 Čas od / do – začiatok a koniec pracovného výkonu 

 Úkol minúty 

 Nočná 

 Príplatok 

 Odmena 

 Stroj 

 Objem 

 Poznámka 

 Materiál – materiál, ktorý bol použitý pri danom pracovnom výkone. Materiál je možné vybrať pomocou 

tlačidla vyber materiál.  

o  Použité – množstvo použitého materiálu 

o  Odpad – množstvo odpadového materiálu 

o  Pokazené – množstvo pokazeného materiálu 

 Nefakturovať – informácia o tom, že pracovný výkon nemá byť fakturovaný 

Pre určenie dĺžky trvania samotného výkonu je možné použiť políčko čas, kde je možné zadať celkový čas udaný 

v hodinách a časový úsek „do“ bude automaticky dopočítaný. Alebo pomocou zadania dátumu a času v poliach od / 

do. 
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K jednotlivým pracovným výkonom je možné pridávať ľubovoľné prílohy. Prílohy sa zobrazujú v samostatnej záložke 

prílohy: 

 

Pred pridávaním prílohy je nutné v zozname pracovných výkonov označiť jedným kliknutím pracovný výkon, do 

ktorého má byť príloha pridaná. Po označení pracovného výkonu sa v ľavej časti zobrazia už existujúce prílohy, ktoré 

boli vložené do pracovného výkonu.  

Prílohu pridáte vyplnením údajov o prílohe. Konkrétny súbor vyberiete kliknutím na tlačidlo vybrať súbor a následne 

kliknutím na pridaj prílohu uložíte. Dvojklikom na prílohu v zozname sa otvorí priložený súbor v predvolenom 

programe podľa typu súboru. Prílohu môžete pridať presunutím súboru z disku priamo do zoznamu príloh. 

Plánované pracovné výkony zamestnanca 

Plánované pracovné výkony sa zobrazujú v samostatnej záložke plánovač.  

Zobrazenie plánovača je možné meniť výberom zobrazenia nad zoznamom. Na výber sú nasledovné typy zobrazenia: 

 Časová os 

 Deň 

 Pracovný týždeň 

 Týždeň 

 Mesiac 

 

Zelenou farbou sú označené plánované výkony, ktorých dátum ukončenia je väčší ako aktuálny dátum, červenou sú 

vyznačené plánované výkony, ktorých dátum ukončenia je menší ako aktuálny dátum a sivé sú výkony zamestnanca.  

Výkon zamestnanca je možne vytvoriť priamo z plánovaného výkonu tak že naň kliknete pravým tlačidlom a následne 

kliknete na vytvoriť výkon. Údaje z plánu sa vám automaticky prednastavia do výkonu. Podľa potreby doplňte údaje 

a kliknutím na tlačidlo pridaj pridáte nový výkon, alebo zrušíte zmeny kliknutím na zruš.  
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Pracovné výkony zamestnanca – hromadné 

Slúži na hromadné pridanie pracovných výkonov. Možnosť je dostupná iba ak v zozname nastavený filter 

zamestnanci. V zozname zamestnancov, je možné súčasne označiť viacerých podržaním tlačidla CTRL a klikaním 

ľavým tlačidlom na konkrétneho zamestnanca. Po označení stačí použiť funkciu „Pracovný výkony zamestnanca – 

hromadné“, zobrazí sa zoznam zákaziek, kde je možné dvojklikom vybrať zákazku na ktorú sa viažu pracovné výkony. 

Následne budú automaticky vybraní zamestnanci prenesený do nového okna, ktoré bude obsahovať tabuľku dní 

v mesiaci, pre vloženie pracovných výkonov. Do jednotlivých buniek v tabuľke je potrebné vložiť čas v hodinách 

(podľa jednotlivých dní / stĺpec - konkrétny deň v mesiaci) a v ľavej hornej časti je potrebné vybrať konkrétny mesiac. 

 

Pridať osobu ku firme 

Vybranej firme je možné pridať novú osobu. Po vybraní tejto možnosti sa zobrazí prázdne okno pre pridanie osoby, 

ku vybranej firme. 

Priradiť osobu ku firme 

Vybranú osobu je možné priradiť k už existujúcej firme. Po vybraní tejto možnosti sa zobrazí zoznam firiem z ktorej je 

možné pomocou dvojkliku označiť firmu, ku ktorej má byť partner priradený.  

Tlač EAN kódy zamestnancov 

Vygeneruje PDF súbor určený pre tlač, ktorý obsahuje EAN kód zamestnancov. V zozname zamestnancov, je možné 

súčasne označiť viacerých podržaním tlačidla CTRL a klikaním ľavým tlačidlom na konkrétneho zamestnanca. Po 

označení stačí použiť funkciu „Tlač EAN kódy zamestnancov“ a automaticky bude vygenerované PDF so zoznamom 

EAN kódov určenému pre tlač. 

Pridať partnera 

Okno s formulárom pre pridanie partnera vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať partnera. 
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V prvom rade zvoľte typ pridávaného partnera: 

 Osoba 
o Titan užívateľ - Užívateľ systému, môže sa prihlásiť do programu a do web rozhrania 

 Zamestnanec  
 Administrátor - má možnosť prideľovať role a iné dôležité nastavenia 

 Firma 

o Dodávateľ 

o Odberateľ 

o Výrobca  

o Investor 

Polia pre názov firmy, ičo, dič, ičdph sú prístupné len vtedy, ak je zvolený druh partnera firma. 

Web užívateľ 

Odberateľ, ktorý bude mať zaškrtnutú možnosť web užívateľ sa bude môcť prihlasovať do webového rozhrania: 

http://titan.zakazkovysystem.sk. Odberateľovi sa vo webovom rozhraní zobrazujú len s ním súvisiace záznamy. 

Vo webovom rozhraní môže mať odberateľ prístup do sekcií: 

 Aktivity (prehľad) 

 Vytvoriť novú požiadavku / zákazku 

 Pracovné výkony 

 Faktúry 

 Úlohy 

Aby sa odberateľovi zobrazovali jednotlivé sekcie, je nutné mu prideliť potrebné užívateľské role, ktoré sú určené 

k jednotlivým sekciám. Sekcia aktivity je zobrazená každému web užívateľov automaticky.  
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Firma 

Dôležité je aby ste partnerovi nastavili jeho cenovú hladinu. Prvotná cenová hodnota je 0 (cena eu - end user / 

koncový zákazník), ďalej si môžete vybrať z ďalších 3 hladín. Podľa nastavenej cenovej hladiny sa budú partnerovi 

zobrazovať a účtovať ceny produktov. Každý produkt obsahuje 4 hladiny ceny: 

 cena eu - cenová hladina 0 (bežná cena, koncový zákazník) 

 cena d1 - cenová hladina 1  

 cena d2 - cenová hladina 2 

 cena d3 - cenová hladina 3 

Cenové hladiny môžete využívať napríklad ako zvýhodnený partnerský program dílerom. 

V prípade, že nevyužívate cenové hladiny a potrebujete dať napríklad svojim dílerom, prípadne stálym zákazníkom 

lepšie ceny. Môžete využiť automatický prepočet pomocou rabatu. Rabat sa zadáva v percentách a podľa zadanej 

hodnoty prepočítava cenu eu.  

Pre evidenciu dohodnutej splatnosti faktúr slúži vstupné pole splatnosť, kde sa hodnota udáva v dňoch. Prvotná 

hodnota je nastavená na 14 dní. 

Osoba 

V hlavičke okna je dôležité, aby ste zamestnancovi nastavili jeho mzdu. Ďalej podľa potreby môžete nastaviť partiu, 

majstra, pridelený stroj alebo zaradiť do príslušnej prevádzky. 

 

Osobné / firemné údaje 

Osobné / firemné údaje sa nachádzajú v samostatnej karte, kde vyplňte všetky údaje podľa potreby: 

 

Kontaktné údaje 

Ďalej vyplňte kontaktné údaje, kde je dôležité aby ste vyplnili aj emailový kontakt, pretože inak partner nebude 

môcť dostávať informačné emaily. Viacero emailových adries môže byť oddelených bodkočiarkou. Predvolený jazyk 

je použitý napríklad pre automaticky generované informačné emaily.  
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Prihlasovacie údaje 

Prihlasovacie údaje 

Prihlasovacie údaje budú partnerovi slúžiť na prihlásenie sa do svojho titanu (záložka „Titan užívateľ“ sa zobrazí iba 

ak zaškrtnete v hornej časti osoba / titan užívateľ alebo web užívateľ). Prihlasovacie heslo môžete zadať ručne do 

polí heslo a heslo2 (overenie), alebo stačí ak vyplníte prihlasovacie meno a kliknete na tlačidlo vygenerovať nové 

heslo. Nové heslo bude vygenerované a odoslané partnerovi na email.  

Prihlásenie cez RFID identifikáciu je možné len vtedy, ak má užívateľ vyplnené svoje RFID číslo/kód. Pre vloženie RFID 

čísla stačí kliknúť do políčka RFID a priložiť RFID kartu. Ak poznáte konkrétne číslo RFID karty, tak ho môžete zadať 

ručne vypísaním číselnej hodnoty. 

Prihlásenie cez RFID je možné v priamo v prihlasovacom okne programu, ale aj prostredníctvom webového  

rozhrania. Vo webovom rozhraní je možné prehlasovanie užívateľov pomocou prikladania rôznych kariet aj bez 

nutnosti odhlásenia medzi prihláseniami. V praxi to znamená, že ak by bol vo webovom rozhraní prihlásený jeden 

užívateľ a priložil by kartu druhý užívateľ, systém by automaticky prvého užívateľa odhlásil a prihlásil druhého. 

Po 3 nesprávnych pokusoch o prihlásenie cez RFID, bude ďalšie prihlasovanie blokované po dobu jednej minúty 

z bezpečnostných dôvodov. 

Užívateľské role 

V pravej časti môžete označiť užívateľské role (túto možnosť má iba administrátor), ktoré zodpovedajú pre daného 

partnera. 

 

Väčšina užívateľských rolí je rozdelená na čítanie a zápis. Ak bude mať užívateľ iba rolu čítanie, tak si bude môcť 

záznamy iba prezerať, ale nebude mať oprávnenie na ich zmenu alebo vytvorenie nových záznamov. Ak rola nie je 

rozdelená na čítanie a zápis, tak väčšinou ide o prístup do časti, alebo určité zobrazenie v danej časti. 

Dostupné role 

 Administrátor skladu 
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 Asistent majstrov 

 Asistentka 

 Cenové ponuky čítanie 

 Cenové ponuky zápis 

 Dodacie listy 

 Dokumenty čítanie 

 Dokumenty zápis 

 Faktúry čítanie 

 Faktúry zápis 

 Majster 

 Objednávka autorizácia 

 Objednávka čítanie 

 Objednávka zápis 

 Personálne 

 Pohľadávky čítanie 

 Pohľadávky zápis 

 Pracovný výkon  čítanie 

 Pracovný výkon zápis 

 Rozpočtár 

 Sklad čítanie 

 Sklad zápis 

 Úlohy čítanie 

 Úlohy zápis 

 Výdajňa príjem 

 Výdajňa rušenie 

 Web úlohy 

 Zákazky čítanie 

 Zákazky zápis 

 Záväzok validácia - Umožní užívateľovi validovať záväzky. 

 Zodpovedná osoba - Zobrazuje sa v zozname zodpovedných osôb pre možnosť výberu. 

 Zodpovedný predák - Zobrazuje sa v zozname zodpovedných predákov pre možnosť výberu. 

 Zodpovedný TLGP - Zobrazuje sa v zozname zodpovedných TLGP pre možnosť výberu. 
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Notifikácie 

Notifikácie slúžia zamestnancom pre automatické rozposielanie informácii zo systému napríklad pomocou emailovej 

správy. 

 

Emailové notifikácie: 

 Denný prehľad úloh – Denne (štandardne okolo 7:00 hod) je zamestnancovi automaticky odoslaný email so 

zoznamom jeho nerealizovaných úloh.  

 Nová / upravená úloha – Po pridaní alebo upravení úlohy zamestnanca je zamestnancovi automaticky 

odoslaný email s podrobnosťami úlohy. 

 

Prevádzky 

Každá firma môže mať svoje prevádzky. Prevádzku pridáte kliknutím na tlačidlo pridaj, ďalej vyplnením položiek v 

okne prevádzka: názov prevádzky, centrála (áno / nie), sklad (áno / nie), ulica, mesto / psč, poznámka a potvrďte 

tlačidlom Ok, alebo zrušte kliknutím na tlačidlo Zruš. Pridávaná prevádzka sa Vám začne zobrazovať v zozname 

prevádzok. Prevádzky môžete upraviť dvojklikom na prevádzku, alebo označením a kliknutím na tlačidlo oprav. 

Prevádzku zmažete tak, že ju označíte myšou a kliknete na tlačidlo vymaž. 

 

Bankové účty 

Bankové účty pridáte kliknutím na tlačidlo pridaj na karte bankové účty. Ďalej vyplnením položiek v okne bankový 

účet: názov, banka, poradie, číslo účtu, iban a potvrďte tlačidlom ulož, alebo zrušte kliknutím na tlačidlo zruš. 

Pridávaný bankový účet sa Vám začne zobrazovať v zozname bankových účtov. Bankové účty môžete upraviť 

dvojklikom na účet v zozname, alebo označením a kliknutím na tlačidlo oprav. Bankový účet zmažete tak, že ho 

označíte myšou v zozname a kliknete na tlačidlo zmaž. 
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Mzdy 

V záložke ostatné sa nachádzajú mzdy. Riadky v tabuľke predstavujú jednotlivé mesiace v roku a príslušnú mzdu. 

Mzdu v mesiaci je možné jednoducho zmeniť dvojklikom na hodnotu, následne po zmene hodnoty už len potvrdiť 

stlačením klávesy enter a kliknutím na tlačidlo aktualizuj mzdy. 

 

Partnera uložíte kliknutím na tlačilo ok v dolnej časti formulára alebo zrušíte kliknutím na zruš. 

Pracoviská 

Každý zamestnanec môže byť zaradený na rôzne pracoviská / k rôznym strojom, ktoré sa dajú vybrať v záložke 

pracoviská. V zozname je nutné zaškrtnúť možnosť priradené pracovisko pri vybranom pracovisku. Zaškrtnutím 

možnosti default vyberiete hlavné pracovisko zamestnanca. Ako hlavné (default) pracovisko môže byť označené iba 

jedno pracovisko. 
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Produkty (skladové karty) 

Produkty sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke produkty. 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname. 

 

Generuj objednávku 

Otvorí formulár na vytvorenie objednávky do ktorej budú automaticky vložené označené produkty. Produkty je 

možné súčasne označiť viacero, podržaním tlačidla CTRL a klikaním ľavým tlačidlom na konkrétny produkt. 

Klonuj produkt 

Vytvorí automatický klon vybraného produktu.  

Zoznam produktov 

V ľavej časti sa zobrazuje strom vygenerovaný z dynamických atribútov produktov. Kliknutím 

na niektorú z položiek (vetiev) stromu sa vyfiltrujú zodpovedajúce záznamy v zozname. 

Všetky záznamy je možné opäť zobraziť kliknutím na tlačidlo zrušiť filter. 

Viac o dynamických atribútoch nájdete v časti vlastné atribúty.  

Pridať produkt 

Okno s formulárom pre pridanie produktu vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať produkt. 

Vzhľad formuláru je možné v prípade potreby plne modifikovať. Napríklad zmeniť rozloženie jednotlivých častí, 

premenovať alebo skryť nepoužívané časti a podobne. Vzhľad okna neodporúčame modifikovať vo vlastnej réžií, 

preto postup nebude popísaný podrobnejšie. 
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Základné údaje 

Podľa potreby vyplňte základné údaje o produkte: 

 Kód produktu - Povinná položka, hodnota musí byť jedinečná pre každý produkt. 

 EAN 

 JKPOV 

 Záruka 

 Dostupnosť - Zoznam položiek je možné upraviť v časti nastavenia. 

 Preferovaný sklad - Zoznam položiek je možné upraviť v časti nastavenia. 

 Min / Max -Minimálny a maximálny povolený zostatok na sklade. 

 Názov 

 Stručný popis 

 Úplný popis 

◦ Web Browser Generator - slúži pre generovanie popisu vo formáte HTML. Po kliknutí sa otvorí okno 

s HTML editorom. Po vykonaní zmien je potrebné popis uložiť kliknutím na tlačidlo uložiť zmeny v ľavej 

hornej časti HTML editora. 

 Klon - označený stroj slúži ako šablóna pri vytváraní položky nového produktu podľa skupiny atribútov. 

 Výrobca 

 Dodávateľ 
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 Merné jednotky a príslušný koeficient 

Koeficient pre mernú jednotku sa používa na prepočet ceny produktu, pre rôzne merné jednotky. Ak by bola hlavná 

cena produktu udávaná vzhľadom na kus „ks“, ale skutočnosti je produkt vydávaný na základe hmotnosti „kg“, tak 

koeficient je použitý na prepočet z hlavnej mernej jednotky „ks“ na mernú jednotku „kg“.  

Napríklad, ak by cena produktu bola 10 € za ks, a jeden ks produktu má hmotnosť 5 kg, tak koeficient pre mernú 

jednotku „kg“ by bol „0.2“. Ak by bolo na výdaj 7 kg produktu, tak výsledná cena by bola vypočítaná nasledovne: 10 € 

* 0.2 koef * 7 kg = 14 €. 

Pri položke dodávateľ a výrobca sú dostupné tlačidlá „+“, ktoré slúžia na pridanie nového / vybranie partnera zo 

zoznamu partnerov. 

 

Ceny 

V samostatnej záložke sa nachádzajú políčka pre nastavenie ceny produktu. 

 

Na informačné účely slúžia položky: 

 Priemerná cena 

 Posledná nákupná cena 

 Rozpočtárske ceny 

 Dodávateľské ceny - ceny z príjemiek 

Pre určenie samotnej ceny produktu slúžia vstupné polia (cena sú zadávané vrátane DPH): 

 Cena EU (end user) - bežná cena určená pre koncového zákazníka 

 Cena akcia - akciová cena (musí byť označené zaškrtávacie políčko) 

 Cena D1 (díler) - zvýhodnená cenová hladina č. 1 

 Cena D2 (díler) - zvýhodnená cenová hladina č. 2 
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 Cena D3 (díler) - Zvýhodnená cenová hladina č. 3 

 Katalógová cena 

 DPH - Daň z pridanej hodnoty v cene EU 
 
Cenové hladiny D1, D2, D3 sú určené pre partnerov, ktorí ich majú predvolené na svojej karte.  

Prílohy 

Prílohy sa nachádzajú v samostatnej záložke. Prílohu pridáte vyplnením údajov o prílohe. Konkrétny súbor vyberiete 

kliknutím na tlačidlo vybrať súbor a následne kliknutím na pridaj prílohu uložíte. Dvojklikom na prílohu v zozname sa 

otvorí priložený súbor v predvolenom programe podľa typu súboru. Prílohu môžete pridať presunutím súboru z disku 

priamo do zoznamu. 

 

Ostatné 

V samostatnej záložke ostatné sa nachádzajú ďalšie doplnkové údaje k produktu: 

 Web 

 Hmotnosť 

 Počet 

 Pozícia na sklade 

 

Vlastné atribúty 

Ak Vám nestačia predvolené atribúty produktov, tak si môžete jednoducho vytvoriť ďalšie. Každý produkt môže 

spadať pod jednu skupinu atribútov (tovarové skupiny). Jedna skupina atribútov môže obsahovať až 20 voliteľných 

atribútov. Ak už skupiny atribútov existujú, tak si stačí niektorú vybrať a okno sa automaticky prispôsobí vybranej 

skupine atribútov.  
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Produkt uložíte kliknutím na tlačilo ok v dolnej časti formulára alebo zrušíte kliknutím na zruš. 

Vlastné atribúty (dynamické / tovarové skupiny) pridáte kliknutím na tlačidlo nastavenia v záložke vlastné atribúty. 

Následne sa zobrazí zoznam všetkých skupín. Novú skupinu pridáte kliknutím na tlačidlo pridať. 

 

V okne pre pridanie skupiny atribútov je nutné vyplniť názov skupiny, označiť či ide o hlavnú skupinu atribútov 

a podľa potreby vyplniť názvy atribútov 1 až 20.  
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Pomocou nastavenia zobrazenie v strome je možné generovať vetvy stromu filtra, na základe hodnôt vybraných 

atribútov. Vybrané stĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v strome je nutné presunúť z ľavého zoznamu do zoznamu 

vpravo. Aby sa skupina v strome zobrazovala, je nutné zaškrtnúť políčko zobrazovať skupinu v strome. 

Podradené produkty 

V zozname sú zobrazené všetky podradené produkty.  

 

Pridať podradený produkt je možné kliknutím do prvého riadku v zozname. Následne sa zobrazí zoznam produktov 

v ktorom je možné vybrať podradený produkt dvojklikom na záznam. 

Podradený produkt je možné zmazať označením v zozname a následným stlačením kláves ctrl + delete. 

Hodnoty ako množstvo a cena podradeného produktu je možné meniť priamo v tabuľke. Stačí kliknúť na hodnotu, 

zmeniť ju a potvrdiť klávesov enter. 

Pohyby na karte 

V zozname produktov je možné jednoducho zobrazovať pohyby na karte, cenové ponuky alebo objednávky v ktorých 

figuruje vybraný produkt.  

Pre zobrazenie si najskôr treba zvoliť typ údajov, ktorý požadujete zobraziť. Na výber máte možnosti:  

 Pohyby na karte 

 CP (cenové ponuky) 

 OBJ (objednávky) 
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Pre prehľadnejšie zobrazenie môžete skryť nulové karty, zaškrtnutím možnosti skryť nulové karty. Prípadne vybrať 

konkrétny sklad zo zoznamu.  

Po vybraní možnosti napríklad „Pohyby na karte“ stačí označiť produkt jedným kliknutím v zozname a automaticky 

sa nad zoznamom zobrazí okno, ktoré bude obsahovať pohyby pre vybraný produkt. Ak ponecháte okno nad 

zoznamom otvorené a v zozname označíte iný produkt, tak záznamy s pohybmi budú obnovené na záznamy 

zodpovedajúce pre novo vybraný produkt. 

 

Ceny partner 

V zozname produktov je možné jednoducho zobrazovať a upraviť partnerské ceny produktov vzhľadom na 

odoberané množstvo. 

V hornej časti je potrebné vybrať partnera, ktorého ceny majú byť zobrazené / upravené.  

 Edituj ceny – zapne editáciu cien priamo v zozname produktov 

 Importuj produkty – slúži na import nových cien produktov z Excel tabuľky 

 Kopíruj cenník – slúži na skopírovanie cenníka od iného vybraného partnera 

 Tlač cenník – vytlačí cenník 

Poznámka: 

Pri zadávaní partnerských cien musí mať minimálne jeden záznam počet od o hodnote 1. 

Import produktov je možné vykonať pomocou Excel tabuľky, ktorá musí obsahovať list s názvom „produkty“ 

a stĺpce:  

 IČO – identifikátor odberateľa / firmy 

 Kód – identifikátor produktu 

 Množstvo – množstvo od ktorého je platná príslušná cena 

 Cena – cena, ktorá je platná od príslušného množstva 
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Ak je zaškrtnutá možnosť edituj ceny, tak je možné upraviť hodnotu v stĺpci cena predaj priamo v zozname 

produktov. Úpravu je možné vykonať prepísaním hodnoty a potvrdením klávesov enter: 

 

Ak nie je zaškrtnutá možnosť edituj ceny, tak zobrazia partnerské ceny podľa odoberaného množstva v samostatnej 

tabuľke po prechode kurzorom po nad cenu v stĺpci cena predaj. Tabuľka obsahuje nasledovné stĺpce: 

 Počet od – množstvo od ktorého sa uplatní príslušná cena 

 Cena – cena za mernú jednotku, ktorá sa uplatní od príslušného množstva 

 

Zadaním hodnôt počet od a cena do prvého riadku (pod hlavičkou tabuľky) a potvrdením klávesov enter je možné 

pridať nový záznam.  
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Prepočítaj sklad 

Funkcia prepočíta zostatky skladov na základe príjmu a výdaju jednotlivých skladových kariet. 
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Stroje 

Stroje sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke stroje. 

Zoznam strojov 

V ľavej časti sa zobrazuje strom vygenerovaný z dynamických atribútov strojov. 

Kliknutím na niektorú z položiek (vetiev) stromu sa vyfiltrujú zodpovedajúce záznamy 

v zozname. Všetky záznamy je možné opäť zobraziť kliknutím na tlačidlo zrušiť filter. 

Viac o dynamických atribútoch nájdete v časti vlastné atribúty.  

Pridať stroj 

Okno s formulárom pre pridanie stroja vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať stroj. 

Vzhľad formuláru je možné v prípade potreby plne modifikovať. Napríklad zmeniť rozloženie jednotlivých častí, 

premenovať alebo skryť nepoužívané časti a podobne. Vzhľad okna neodporúčame modifikovať vo vlastnej réžií, 

preto postup nebude popísaný podrobnejšie. 

 
 

Základné údaje 

Podľa potreby vyplňte základné údaje o stroji: 

 EČV / int. číslo - Povinná položka, hodnota musí byť jedinečná pre každý stroj. 

 Výrobné číslo 

 Názov 

 Typ 
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 Sklad 

 Dátum predaja 

 Rok výroby 

 Kooperácia (áno / nie) 

 Záruka 

 Výrobca 

 Dodávateľ 

 Umiestnenie stroja 

 Pozícia na sklade 

 Servisný interval 

o Motohod/km 

o Mesiac 

 Klon – označený stroj slúži ako šablóna pri vytváraní položky nového stroja podľa skupiny atribútov. 

Koop. - realizované inou firmou 

 Ceny 

o  Výstup 

o  Náklad 

o  Prepravné 

o  Výstup s obsluhou 

o  Náklad s obsluhou 

o  Strojné 

o  DPH % 

Prílohy 

Prílohy sa nachádzajú v samostatnej záložke. Prílohu pridáte vyplnením údajov o prílohe. Konkrétny súbor vyberiete 

kliknutím na tlačidlo vybrať súbor a následne kliknutím na pridaj prílohu uložíte. Dvojklikom na prílohu v zozname sa 

otvorí priložený súbor v predvolenom programe podľa typu súboru. Prílohu môžete pridať presunutím súboru z disku 

priamo do zoznamu. 
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Vlastné atribúty 

Ak Vám nestačia predvolené atribúty stroja, tak si môžete jednoducho vytvoriť ďalšie. Každý stroj môže spadať pod 

jednu skupinu atribútov. Jedna skupina atribútov môže obsahovať až 20 voliteľných atribútov. Ak už skupiny 

atribútov existujú, tak si stačí niektorú vybrať a okno sa automaticky prispôsobí vybranej skupine atribútov.  

 

Servisné zásahy 

Servisné zásahy je možné evidovať na karte stroje (editácia) na záložke servisné zásahy.  
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Prehľad servisných zásahov je možné filtrovať podľa dátumu, typu a toho, či sa jedná o záručnú alebo pozáručnú. 

Zoznam je možné vytlačiť kliknutím na tlačidlo tlač.  

Pridať servisný zásah 

Pod kliknutím na tlačidlo pridaj sa zobrazí okno s formulárom, kde je 

potrebné vyplniť jednotlivé údaje podľa potreby. Ak nový záznam 

nadväzuje na predchádzajúci,  kliknite na tlačidlo nadraď. V zobrazenom 

okne pravým tlačidlom myši kliknite na zodpovedajúci záznam a následne 

na tlačidlo nastav nadradenosť. Nadradenosť zmeníte opätovným 

zobrazením okna a výberom iného, prípadne zrušíte kliknutím na 

zvýraznený a následne na tlačidlo zruš nadradenosť.  Všetky zmeny 

potvrdíte kliknutím na tlačilo OK alebo zrušíte kliknutím na zruš. 

Pracovný výkon stroja 

Pracovné výkony stroja je možné zobraziť pomocou kontextového menu, 

ktoré sa zobrazí po kliknutím pravým tlačidlom v zozname na vybraný stroja a zvolením možnosti pracovné výkony 

stroja.  
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V zobrazenom okne sa zobrazuje zoznam pracovných výkonov stroja. V pravom hornom rohu sa nachádza možnosť 

„mesiac“, ktorý slúži na filtráciu podľa vybraného mesiaca v roku. 

 

Pridať záznam 

Podľa potreby vyplňte údaje ako druh, popis prác, poznámka, čas práce a kliknutím na tlačidlo pridaj 

pridáte nový záznam, alebo zmeny zrušíte kliknutím na zruš. Pri pridávaní pracovného výkonu musí 

byť označený typ „výkon“. 

Plánovaný výkon stroja 

Plánované výkony stroja sa zobrazujú v samostatnej záložke plánovač.  

Pridať záznam 

Podľa potreby vyplňte údaje a kliknutím na tlačidlo pridaj pridáte nový záznam, alebo zrušíte zmeny 

kliknutím na zruš. Pri pridávaní plánovaného výkonu musí byť označený typ „plán“. 

Zobrazenie plánovača 

Zobrazenie zoznamu je možné zmeniť výberom z:  časová os, deň, pracovný týždeň, týždeň alebo mesiac. 
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Zelenou farbou sú označené plánované výkony, ktorých dátum ukončenia je väčší ako aktuálny dátum. Červenou 

farbou sú označené plánované výkony, ktorých dátum ukončenia je menší ako aktuálny dátum a sivé sú výkony 

stroja.  

Výkon stroja je možne vytvoriť priamo z plánovaného výkonu tak, že naň kliknete pravým tlačidlom a následne 

kliknete na vytvoriť výkon. Údaje z plánu sa vám automaticky prednastavia do výkonu. Podľa potreby doplňte údaje 

a kliknutím na tlačidlo pridaj, pridáte nový výkon, alebo zrušíte kliknutím na Zruš.  
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Objednávky 

Objednávky sa nachádzajú v hlavnom okne na záložke objednávky. 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname.  

 

Vygenerovať príjemku 

Otvorí okno s formulárom na vytváranie príjemky vyplnenú na základe údajov z objednávky. 

Klonovať objednávku 

Otvorí okno formulárom na vytváranie objednávky, kde budú vyplnené rovnaké údaje ako vo vybranej objednávke. 

Pridať prepojenie so zákazkou 

Otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať vybraná 

objednávka vytvorenú reláciu / prepojenie. 

Pridať objednávku 

Okno s formulárom pre pridanie objednávky vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať objednávku a následne vybraním 

možnosti pridať objednávku, alebo pridať objednávku na zákazku. Ak zvolíte možnosť pridať objednávku na 

zákazku, tak sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, v ktorom dvojklikom vyberte potrebnú zákazku.  

http://www.zakazkovysystem.sk/
mailto:podpora@zakazovysystem.sk


Titan 3.0 - užívateľský manuál | www.zakazkovysystem.sk | podpora@zakazovysystem.sk 

 

Základné údaje 

Číslo objednávky je generované automaticky. 

V prvom rade je nutné vybrať či ide o dodávateľskú alebo odberateľskú objednávku. Podľa zvoleného typu 

objednávky je potrebné vybrať dodávateľa / odberateľa. Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti dodávateľ / odberateľ 

sa Vám zobrazí zoznam partnerov. V zozname partnerov pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Po vybraní 

sa automaticky sa vyplnia všetky údaje o dodávateľovi / odberateľovi v textových poliach a program Vám dá ponúkne 

možnosť automatického vloženia položiek z cenovej ponuky, kde figuruje vybraný dodávateľ.  

Ak karta vybraného odberateľa alebo dodávateľa obsahuje vyplnenú poznámku, tak bude poznámka automaticky 

zobrazená. 

 

Ak vybraný dodávateľ figuruje ako dodávateľ materiálu v cenových ponukách zákaziek, tak Vám systém automaticky 

ponúkne možnosť doplnenia položiek z týchto cenových ponúk do objednávky v potrebnom množstve.  

 

V samotnom okne môžete podľa potreby upraviť nasledovné údaje: 
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 Dátum vystavenia (predvyplnený automaticky) 

 Dátum dodania 

 Spôsob dopravy 

 Spôsob platby 

 Predmet objednávky 

 Vystavil 

Položky 

Položky sa nachádzajú v samostatnej záložke, kde sú zobrazené pridané produkty: 

 

Položky, ktoré nie sú na sklade v dostatočnom množstve sú označené červenou farbou. 

 

 

 

Pridať položku 

Produkt do objednávky pridáte tak, že kliknete na tlačidlo pridaj v ľavej dolnej časti formulára a zobrazí sa Vám 
zoznam tovaru. Dvojklikom zvolíte vybraný tovar. Údaje o produkte sa prenesú do ďalšieho okna v ktorom môžete 
nastaviť počet, cenu, prípadne ďalšie potrebné údaje:   

 

Pre zjednodušenie počítania slúžia textové polia, do ktorých môžete zadať cenu za j. s DPH, cenu za j. bez DPH, alebo 
zľavu a systém automaticky dopočíta cenu za j. bez DPH a samotnú výšku DPH. 

V samostatnej záložke sa nachádza textové pole pre popis položky: 
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Ak bola položka prenesená z cenových ponúk zákaziek na základe dodávateľa, tak sa v záložke umiestenie zobrazia 
jednotlivé zákazky a príslušné množstvo. 

 

Pridanie položky potvrdíte kliknutím na tlačidlo ok, alebo zrušíte na tlačidlo zruš.  

Upraviť položku 

Produkt ktorý už objednávka obsahuje upravíte dvojklikom, alebo kliknutím naň a následným kliknutím na tlačidlo 
oprav.  

Odstrániť položku 

Produkt môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymaž.  

Úvod / Záver / Dodacie a platobné podmienky 

Jednotlivé časti úvod, záver, dodacie a platobné podmienky sú rozdelené do samostatných záložiek. Do jednotlivých 

častí je možné vkladať ľubovoľný text, ktorý slúži pre spresnenie objednávky. 

 

Ten istý text je možné používať opakovane, stačí ho po napísaní uložiť ako šablónu pomocou tlačidla pridaj. Pridaný 
text je následne možné vybrať pomocou otváracieho zoznamu nad textovým políčkom. Kliknutím na tlačidlo oprav sa 
nahradí text vybranej šablóny aktuálnym obsahom v textovom políčku. Textovú šablónu je možné zmazať kliknutím 
na tlačidlo vymaž. 

Ostatné 

V záložke ostatné nájdete manažovanie oprávnených osôb. 
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Pridať osobu 

Kliknutím na tlačidlo pridať v dolnej časti sa Vám zobrazí zoznam partnerov. V zozname partnerov dvojklikom 

vyberte zvoleného partnera. 

Odstrániť osobu 

Osobu môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ju v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete na 
tlačidlo odstrániť.  

Celkový sumár 

V dolnej časti okna sa zobrazuje celkový sumár. 

 

Objednávku uložíte kliknutím na tlačilo Ok v ľavom dolnom rohu formulára, alebo zrušíte kliknutím na Zruš. 
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Faktúry 

Objednávky sa nachádzajú v hlavnom okne na záložke faktúry. 

POKRACOVAT 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname. Niektoré položky sa líšia podľa zvoleného filtra 

faktúry / predfaktúry / záväzky / príkazy. 

   

Tlačiť zoznam faktúr / predfaktúr / záväzkov 

Vygeneruje PDF dokument určený pre tlač, ktorý bude obsahovať všetky záznamy z tabuľky. 

Urob kópiu faktúry / predfaktúry 

Otvorí okno s kópiou pred/faktúry. Pred/faktúru stačí už len uložiť kliknutím na tlačidlo ok. 

Priradiť ku zákazke 

Otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať vybraná 

pred/faktúra vytvorenú reláciu / prepojenie. 

Odoslané dňa 

Umožňuje nastaviť dátum odoslania pred/faktúry poštou priamo zo zoznam faktúr.  

Nahraj TB výpis 

Umožní automaticky vytvoriť platby pomocou XML exportu z Tatra banky. 

Synchronizuj doklady 

Systém automaticky na importuje došlé pohľadávky a záväzky z účtovného systému Omega. 

Pridať faktúru / pred faktúru 

Okno s formulárom pre pridanie faktúry vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať predfaktúru alebo pridať faktúru, 

podľa typu a následne vybraním možnosti pridať faktúru, alebo pridať faktúru na zákazku. Ak zvolíte možnosť pridať 

faktúru na zákazku, tak sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, v ktorom dvojklikom vyberte potrebnú zákazku.  
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Ak nepridávate faktúru na zákazku, musíte v prvom rade vybrať odberateľa. Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti 

odberateľ sa Vám zobrazí zoznam partnerov. V zozname pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Automaticky 

sa vyplnia všetky údaje o odberateľovi v textových poliach.  

Ak karta vybraného odberateľa obsahuje vyplnenú poznámku, tak bude poznámka automaticky zobrazená. 

 

V samotnom okne môžete ďalej podľa potreby upraviť nasledovné údaje: 

 Číslo faktúry / daňový doklad (predvyplnený automaticky, môžete používať všetky znaky 0-9 / a-z) 

 Dátum vystavenia 

 Dátum splatnosti 

 Dátum vzn. daňovej povinnosti 

 Spôsob dopravy 

 Spôsob platby 

 Prevádzka 

 Číslo objednávky 

 Číslo dodacieho listu 

 Účet 
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 Poslané poštou (dátum) 

 Predmet fakturácie 

 Vystavil 

 Variabilný symbol 

 Konštantný symbol 

Položky 

Položky sa nachádzajú v samostatnej záložke, kde sú zobrazené pridané produkty: 

 

Pridať položku 

Produkt do faktúry pridáte tak, že kliknete na tlačidlo pridaj v ľavej dolnej časti formulára a zobrazí sa Vám zoznam 
tovaru. Dvojklikom zvolíte vybraný tovar. Údaje o produkte sa prenesú do ďalšieho okna v ktorom môžete nastaviť 
počet, cenu, prípadne ďalšie potrebné údaje:  

  

Pre zjednodušenie počítania slúžia textové polia, do ktorých môžete zadať cenu za j. s DPH, cenu za j. bez DPH, alebo 
zľavu a systém automaticky dopočíta cenu za j. bez DPH a samotnú výšku DPH. 

Pridanie položky potvrdíte kliknutím na tlačidlo ok, alebo zrušíte na tlačidlo zruš.  

Upraviť položku 

Produkt ktorý už faktúra obsahuje upravíte dvojklikom, alebo kliknutím naň a následným kliknutím na tlačidlo oprav.  

Odstrániť položku 

Produkt môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymaž.  

Vynuluj DPH 

Kliknutím na tlačidlo vynuluj DPH bude automaticky výška DPH pre všetky položky vo faktúre zmenená na 0%. 

Nastav DPH 

Kliknutím na tlačidlo nastav DPH bude automaticky výška DPH pre všetky položky vo faktúre zmenená na základnú 

sadzbu. (20%, ak nie je nastavené inak). 
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Úvod / Záver / Dodacie a platobné podmienky 

Jednotlivé časti úvod, záver, dodacie a platobné podmienky sú rozdelené do samostatných záložiek. Do jednotlivých 

častí je možné vkladať ľubovoľný text, ktorý slúži pre spresnenie faktúry. 

. 

Úhrady 

Úhrady nájdete v samostatnej záložke úhrady a slúži na evidenciu jednotlivých úhrad faktúry. Úhrady pridávate 

vpisovaním hodnôt do prvého editačného riadku v zozname. Pridanie potvrdíte stlačením klávesy enter. Oprava 

záznamu je možná priamo v tabuľke zmenou hodnoty. Záznam je možné zmazať kliknutím na hlavičku riadku (ľavý 

okraj) a stlačením klávesy detele. 

 

Poznámky 

Záložka poznámky obsahuje textové pole, do ktorého je možné vkladať ľubovoľný text. Poznámka slúži pre interné 

účely, nie je uvedená v tlačovej zostave (pokiaľ nie je nastavená inak). 

 

 

Celkový sumár 

V dolnej časti okna sa zobrazuje celkový sumár. 
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Faktúru uložíte kliknutím na tlačilo Ok v ľavom dolnom rohu formulára, alebo zrušíte kliknutím na Zruš.  
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Dodacie listy 

Dodacie listy sa nachádzajú v hlavnom okne na záložke dodacie listy. 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname.  

 

Vygenerovať 

Vygeneruje príjemku z dodacieho listu. 

Generovať rozpočet 

Vygeneruje rozpočet alebo skrátený rozpočet podľa výberu. 

Generovať faktúru 

Vygeneruje faktúru z dodacieho listu. 

Urobiť klon DL 

Vytvorí kópiu dodacieho listu. 

Pridať dodací list 

Okno s formulárom pre pridanie dodacieho listu vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať dodací list (pridať DL). 

Vzhľad formuláru je možné v prípade potreby plne modifikovať. Napríklad zmeniť rozloženie jednotlivých častí, 

premenovať alebo skryť nepoužívané časti a podobne. Vzhľad okna neodporúčame modifikovať vo vlastnej réžií, 

preto postup nebude popísaný podrobnejšie. 
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V prvom rade je nutné vybrať odberateľa. Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti odberateľ sa Vám zobrazí zoznam 

partnerov. V zozname pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Automaticky sa vyplnia všetky údaje o 

odberateľovi v textových poliach. 

V samotnom okne môžete ďalej podľa potreby upraviť nasledovné údaje: 

 Číslo dodacieho listu (predvyplnený automaticky) 

 Čas a dátum vystavenia 

 Dodací list číslo 

 Faktúra číslo 

 Objednávka číslo 

 Interné číslo FA 

 Vystavil 

Položky 

Položky sa nachádzajú v samostatnej záložke, kde sú zobrazené pridané produkty: 

 

http://www.zakazkovysystem.sk/
mailto:podpora@zakazovysystem.sk


Titan 3.0 - užívateľský manuál | www.zakazkovysystem.sk | podpora@zakazovysystem.sk 

Pridať položku 

Produkt do dodacieho listu pridáte tak, že kliknete na tlačidlo pridaj sklad (ak chcete vybrať z existujúcich produktov) 
alebo pridaj mimo sklad v ľavej dolnej časti formulára a zobrazí sa Vám zoznam tovaru. Dvojklikom zvolíte vybraný 
produkt. Údaje o produkte sa prenesú do ďalšieho okna v ktorom môžete nastaviť počet, cenu, prípadne ďalšie 
potrebné údaje:  

  

Pre zjednodušenie počítania slúžia textové polia, do ktorých môžete zadať cenu celkom s DPH, celkom bez DPH, 
cenu sa MJ s DPH a systém automaticky dopočíta cenu za MJ bez DPH, samotnú výšku DPH a sumu celkom s DPH. 

Pridanie položky potvrdíte kliknutím na tlačidlo ok, alebo zrušíte na tlačidlo zruš.  

Upraviť položku 

Produkt ktorý už dodací list obsahuje upravíte dvojklikom, alebo kliknutím naň a následným kliknutím na tlačidlo 
oprav.  

Odstrániť položku 

Produkt môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymaž.  

Poznámka 

Do dodacieho listu je možné vložiť ľubovoľnú poznámku k spresneniu dodacieho listu. 

 

Ostatné 

V záložke ostatné nájdete manažovanie oprávnených osôb. 

http://www.zakazkovysystem.sk/
mailto:podpora@zakazovysystem.sk


Titan 3.0 - užívateľský manuál | www.zakazkovysystem.sk | podpora@zakazovysystem.sk 

 

Pridať osobu 

Kliknutím na tlačidlo pridať v dolnej časti sa Vám zobrazí zoznam partnerov. V zozname partnerov dvojklikom 

vyberte zvoleného partnera. 

Odstrániť osobu 

Osobu môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ju v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete na 
tlačidlo odstrániť.  

Celkový sumár 

V dolnej časti okna sa zobrazuje celkový sumár. 

 

Dodací list uložíte kliknutím na tlačilo Ok v pravom dolnom rohu formulára, alebo zrušíte kliknutím na Zruš. 
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Reklamácie 

Reklamácie sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke reklamácie. 

Pridať reklamáciu 

Okno s formulárom pre pridanie reklamácie vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať reklamáciu. 

 

Základné údaje 

Číslo reklamácie je generované automaticky. 

V prvom rade je nutné zvoliť typ reklamácie: dodávateľská alebo odberateľská. Na základe zvoleného typu 

reklamácie vybrať dodávateľa alebo odberateľa. Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti dodávateľ/odberateľ sa Vám 

zobrazí zoznam partnerov. V zozname partnerov pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Po vybraní sa 

automaticky sa vyplnia všetky údaje o partnerovi v textových poliach. 

Ak karta vybraného odberateľa alebo dodávateľa obsahuje vyplnenú poznámku, tak bude poznámka automaticky 

zobrazená. 

 

V samotnom okne môžete podľa potreby upraviť nasledovné údaje: 

 Dátum vytvorenia (predvyplnený automaticky) 

Položky 

Položky sa nachádzajú v samostatnej záložke, kde sú zobrazené pridané produkty: 
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Pridať položku 

Produkt do objednávky pridáte tak, že kliknete na tlačidlo pridaj v ľavej dolnej časti formulára a zobrazí sa Vám 
zoznam tovaru. Dvojklikom zvolíte vybraný tovar. Údaje o produkte sa prenesú do ďalšieho okna v ktorom môžete 
nastaviť počet, sériové číslo, cenu a poznámku.  

  

Pridanie položky potvrdíte kliknutím na tlačidlo ok, alebo zrušíte na tlačidlo zruš.  

Upraviť položku 

Produkt ktorý už objednávka obsahuje upravíte dvojklikom, alebo kliknutím naň a následným kliknutím na tlačidlo 
oprav.  

Odstrániť položku 

Produkt môžete tiež jednoducho vymazať, a to tak, že ho v zozname označíte jedným kliknutím a následne kliknete 
na tlačidlo vymaž.  

Pohyb reklamácie 

V záložke pohyb reklamácie sa eviduje história zmien stavu reklamácie.  

 

Poznámka 

Do reklamácii je možné vložiť ľubovoľnú poznámku k spresneniu reklamácie. 
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Aktualizovať reklamáciu 

Stav reklamácie je možné meniť v záložke aktualizovať reklamáciu. Stav je možné meniť iba už pri vytvorených 

reklamáciách, teda pri oprave reklamácie. Zmeniť stav je možné celej reklamácii alebo konkrétnemu produktu. 

Najskôr je teda potrebné vybrať či sa má aktualizovať celá reklamácia alebo označený tovar. V prípade, že je zvolená 

možnosť označený tovar je potrebné v záložke reklamovaný tovar označiť položku jedným ľavý kliknutím. Následne 

stačí vybrať potrebný stav a v prípade potreby doplniť poznámku. Aktualizáciu je nutné potvrdiť kliknutím na tlačidlo 

ulož. 

 

Reklamáciu uložíte kliknutím na tlačilo Ok v ľavom dolnom rohu formulára, alebo zrušíte kliknutím na Zruš. 
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Dokumenty 

Dokumenty sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke dokumenty. 

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname. Niektoré položky sa líšia podľa zvoleného filtra 

faktúry / predfaktúry / záväzky / príkazy. 

   

Pridať nadradený dokument 

Otvorí okno so zoznamom dokumentov, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať dokument, s ktorým bude 

vytvorená relácia / prepojenie. Vybraný dokument bude nadradený dokumentu z hlavného zoznamu. 

Zoznam dokumentov 

V ľavej časti sa zobrazuje strom vygenerovaný z rokov, pod ktoré spadajú jednotlivé 

dokumenty a ich vetvy sú tvorené z čísla dokumentu. Kliknutím na niektorú z položiek 

(vetiev) stromu sa vyfiltrujú zodpovedajúce záznamy v zozname. Všetky záznamy je 

možné opäť zobraziť kliknutím na tlačidlo zrušiť filter.  

Pridať dokument 

Okno s formulárom pre pridanie dokumentu vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať dokument a následne vybraním 

možnosti pridať dokument alebo pridať dokument na zákazku. Ak zvolíte možnosť pridať dokument na zákazku, tak 

sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, v ktorom dvojklikom vyberte potrebnú zákazku. Vybrať zákazku je možné aj 

dodatočne pomocou tlačidla „+“ pri položke zákazka. 
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Základné údaje 

V prvom rade je nutné zvoliť typ dokumentu (dodávateľský alebo odberateľský) a vybrať dodávateľa / odberateľa 

(podľa typu dokumentu). Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti dodávateľ / odberateľ sa Vám zobrazí zoznam 

partnerov. V zozname partnerov pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Po vybraní sa automaticky sa vyplnia 

všetky údaje o dodávateľovi v textových poliach. 

V samotnom okne môžete podľa potreby vložiť nasledovné údaje: 

 Číslo 

 Číslo interné 

 Dátum podpisu 

 Typ 

 Podtyp 

 Suma 

 Zákazka (pomocou tlačidla „+“ zobraziť zoznam a vybrať dvojklikom zvolený záznam) 

 Poznámka (na konci formulára) 

Poznámky 

Samostatnú časť tvoria ďalšie poznámky, ktoré môžu slúžiť napríklad k zadávaniu úloh, alebo iných informácii 

k danému dokumentu. Poznámky obsahujú voliteľné atribúty nadpis, popis, termín a zaškrtávacie políčko 

realizované. Poznámky je možné jednotlivo pridať, opraviť alebo zmazať. 
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Prílohy (súbory) 

Jeden dokument môže obsahovať viacero súborov. Jednotlivé súbory je možné pridávať presunom (Drag&Drop) 

priamo do tabuľky. Súbory je možné zmazať označením (jeden klik na vybraný súbor) a stlačením kláves CTRL + 

DELETE. 

 

Dokument uložíte kliknutím na tlačilo ok v dolnej časti formulára alebo zrušíte kliknutím na zruš. 
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Úlohy 

Úlohy sa nachádzajú v hlavnom okne v záložke úlohy. Úlohy slúžia na zadelenie konkrétnych činností medzi 

jednotlivých zamestnancov a sú určené pre jedného alebo viacerých zamestnancov. Zamestnanec má možnosť danú 

úlohu prijať, alebo odmietnuť (musí zadať dôvod odmietnutia).  

Úlohy, ktoré ešte neboli zrealizované sa automaticky zobrazujú každému užívateľovi pri spustení programu 

v samostatnom okne. Okno úloh je možné otvoriť, kdekoľvek v programe pomocou klávesovej skratky CTRL + U. 

Okno je možné jednoducho zavrieť pomocou klávesy ESC. 

Zoznam úloh 

Každá položka v zozname obsahuje vnorený zoznam zamestnancov, ktorí boli pridelený pre danú úlohu. Tento 

zoznam je možné rozbaliť kliknutím na „+“ na začiatku riadku. Zaškrtnuté políčko v stĺpci OK určuje, že daná úloha už 

bola vykonaná.  

 

Pridať úlohu 

Okno s formulárom pre pridanie úlohy vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať úlohu. 

Vzhľad formuláru je možné v prípade potreby plne modifikovať. Napríklad zmeniť rozloženie jednotlivých častí, 

premenovať alebo skryť nepoužívané časti a podobne. Vzhľad okna neodporúčame modifikovať vo vlastnej réžií, 

preto postup nebude popísaný podrobnejšie. 
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V prvom rade je nutné najskôr označiť zamestnancov, pre ktorých je úloha určená. K označeniu slúžia zaškrtávacie 

políčka v prvom stĺpci zoznamu vľavo.  

V zozname zamestnancov sa nachádzajú aj ďalšie v ktorých je možné meniť údaje podľa potreby, prípadne sa v nich 

zobrazujú údaje nastavené daným zamestnancom. 

 Prijal – informácia o tom či zamestnanec zadanú úlohu prijal alebo odmietol. 

 Poznámka – poznámka zamestnanca, napríklad v prípade odmietnutia úlohy môže napísať dôvod. 

 Realizované – informácia o tom či zamestnanec zadanú úlohu už vykonal. 

Jednotlivé záznamy v zozname zamestnancov sú automaticky farebne označené: 

 Červená – odmietnutá úloha 

 Zelená – prijatá úloha 

Ďalej podľa potreby stačí vyplniť potrebné údaje: 

 Nadpis 

 Popis 

 Priorita 

 Termín – začiatok realizácie 

 Vykonať do – predpokladaný termín, do kedy by mala byť úloha dokončená 

 Plánovaný čas – predpokladaný čas potrebný na vykonanie úlohy 

K úlohe je možné nahrať prílohy presunutím (drag & drop) do zoznamu príloh. 

Priradiť úlohu k zákazke 

Kliknutím na tlačidlo priradiť úlohu k zákazke sa otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou 

dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať úloha vytvorenú reláciu / prepojenie. Vybraná zákazka bude nadradená 

danej úlohe. 

Úlohu uložíte kliknutím na tlačilo ok v dolnej časti formulára alebo zrušíte kliknutím na zruš. 
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Cenové ponuky 

Cenové ponuky sa nachádzajú v hlavnom okne na záložke cenové ponuky.  

Špecifické funkcie 

Kontextové menu 

Zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku zozname.  

    

Klonovať cenovú ponuku 

Otvorí okno s kópiou cenovej ponuky. Cenovú ponuku stačí už len uložiť kliknutím na tlačidlo ok. 

Priradiť ku zákazke 

Otvorí okno so zoznamom zákaziek, kde je možné pomocou dvojkliku vybrať zákazku, s ktorou bude mať cenová 

ponuka vytvorenú reláciu / prepojenie. Vybraná zákazka bude nadradená cenovej ponuke. 

Odstrániť prepojenie so zákazkou 

V prípade že cenová ponuka je už priradená k zákazke je na miesto „priradiť ku zákazke“ zobrazená možnosť 

„odstrániť prepojenie so zákazkou“. Vybraním možnosti sa zruší relácia medzi cenovou ponukou a zákazkou. Cenová 

ponuka tak bude samostatný záznam bez prepojenia na zákazku. 

Generovať dodací list 

Vygeneruje dodací list na základe vybranej cenovej ponuky. 

Generuj nedodané 

Vygeneruje sumárny zoznam položiek zo všetkých objednávok, ktoré už boli objednané, ale zatiaľ nie sú 

naskladnené. 

Pridať cenovú ponuku 

Okno s formulárom pre pridanie cenovej ponuky vyvoláte kliknutím na tlačidlo pridať cenovú ponuku. 
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Základné údaje 

V prvom rade je nutné vybrať odberateľa. Kliknutím na tlačidlo vybrať v časti odberateľ sa Vám zobrazí zoznam 

partnerov. V zozname partnerov pomocou dvojkliku zvoľte vybraného partnera. Po vybraní sa automaticky sa vyplnia 

všetky údaje o odberateľovi v textových poliach.  

V samotnom okne môžete ďalej podľa potreby upraviť nasledovné údaje:  

 Číslo + Aktívna (zaškrtávacie políčko) 

 Dátum vystavenia 

 Dátum platnosti 

 Spôsob dopravy 

 Spôsob platby 

 Číslo objednávky 

 Číslo dodacieho listu 

 Vystavil 

 Odoslané emailom – dátum odoslania cenovej ponuky 

Položky 

Cenová ponuka je tvorená z položiek: materiál, práca a ostatné náklady. Na základe pridaných položiek je 

automaticky vygenerovaný sumár cenovej ponuky. Sumár cenovej ponuky obsahuje celkové náklady, na základe 

ktorých je možné určiť vlastnú cenovú ponuku. 

Vynuluj DPH 

Kliknutím na tlačidlo vynuluj DPH bude automaticky výška DPH pre všetky položky vo faktúre zmenená na 0%. 
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Nastav DPH 

Kliknutím na tlačidlo nastav DPH bude automaticky výška DPH pre všetky položky vo faktúre zmenená na základnú 

sadzbu. (20%, ak nie je nastavené inak). 

Materiál 

Položka v materiál obsahuje nasledovné údaje: 

 Vyber kartu - Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam produktov, z ktorých je možné vybrať konkrétny 

záznam dvojklikom. 

 Vygenerovať kartu – Ak nie je vybraná existujúca karta, ale sú ručne vyplnené údaje o produkte, tak je 

možné pomocou označenia tejto možnosti kartu vygenerovať, automaticky po pridaní položky do cenovej 

ponuky. 

 Poradové číslo 

 Kód  - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Kód dodávateľ - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Názov - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Popis - Možnosť vložiť popis položky. 

 Dodávateľ - Na základe dodávateľa sa upraví JC položky. V zozname je zobrazený názov dodávateľa 

a príslušná cena. 

 Počet 

 JC - Jednotková cena sa vyplní automaticky po vybraní karty alebo zmene dodávateľa. Hodnotu je možné 

upraviť. 

 Spolu - Súčin hodnoty počet a JC. 

 

Práca 

Položka v práca obsahuje nasledovné údaje: 

 Skupina - Skupina zamestnancov. 

 Čas v hodinách 

 Čas v minútach 

 Hodinová mzda 
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 Spolu - Súčin hodnoty čas a hodinová mzda. 

 Poznámka 

 

Ostatné náklady 

Položka v ostatné náklady obsahuje nasledovné údaje: 

 Poradové číslo 

 Vyber kartu - Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam produktov z ktorých je možné vybrať konkrétny 

záznam dvojklikom. 

 Vygenerovať kartu – Ak nie je vybraná existujúca karta, ale sú ručne vyplnené údaje o produkte, tak je 

možné pomocou označenia tejto možnosti kartu vygenerovať, automaticky po pridaní položky do cenovej 

ponuky. 

 Kód  - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Kód dodávateľ - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Názov - Vyplní sa automaticky po vybraní karty. 

 Popis - Možnosť vložiť popis položky. 

 Dodávateľ - Na základe dodávateľa sa upraví JC položky. V zozname je zobrazený názov dodávateľa 

a príslušná cena. 

 Počet 

 JC - Jednotková cena sa vyplní automaticky po vybraní karty alebo zmene dodávateľa. Hodnotu je možné 

upraviť. 

 Spolu - Súčin hodnoty počet a JC. 
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Ostatné 

 

Dátum akceptácie 

Slúži k evidencií dátumu akceptácie cenovej ponuky odberateľom. 

Texty 

K spresneniu cenovej ponuky je možné použiť doplnkové texty v záložke ostatné. Záložka obsahuje textové polia 

určené pre úvodný text, záverečný text, dodacie a platobné podmienky a popis. 

Sumár 

Položka v sumár CP obsahuje nasledovné údaje: 

 Mzdy - Sumár položiek z práca. 

 Materiál - Sumár položiek z materiál. 

 Ostatné - Sumár položiek z ostatné náklady. 
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 VR % - Výrobná réžia. 

 SR % - Správna réžia. 

 Výnos % 

 Priame náklady 

 Náklady celkom 

 Ponuka celkom 

 Naša ponuka - Vlastná ručne zadaná hodnota cenovej ponuky určená pre odberateľa. 

 

 

Cenovú ponuku uložíte kliknutím na tlačilo ok v dolnej časti formulára alebo zrušíte kliknutím na zruš. 
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Nastavenia 

V hlavnom menu programu (ľavý horný roh) kliknite na tlačidlo nastavenia. 

 

Zobrazí sa Vám okno s množstvom nastavení. Jednotlivé nastavenia sú zatriedené do samostatných záložiek 

a samostatných formulárov. Okno je možné zavrieť tlačidlom OK (potvrdenie), alebo tlačidlom zrušiť. 

Moje nastavenia 
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Upozorňovanie na mínusové karty 

Zaškrtnutím aktivujete upozorňovanie na výdaj / príjem do mínusu. 

Zobrazovať zoznam zákaziek 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Povoliť výdajky na všetky zákazky 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Automaticky upraviť CP pri hotových zákazkách 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Nerozbaľovať položky v strome kategórií produkty 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Nerozbaľovať položky v strome kategórií stroje 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Štandardne otvárať zákazku dvojklikom s vyhodnotením 

Možné zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutom stave sa pri každom otváraní vyhodnocuje zákazka v časti náklady / 

vyhodnotenie. Vyhodnotenie zákazky spomaľuje otváranie okna zákazky. 

Refresh 

Možnosť nastavenia časového intervalu v minútach. Zadáva sa celé číslo. Určuje časový interval pre automatickú 

obnovu lokálnych dát.  

Cesta k lokálnym prílohám 

Výber adresára na lokálnom disku, ktorý sa má používať pre ukladanie príloh. Do adresára sa ukladajú všetky použité 

prílohy. Označením možnosti iba lokálne prílohy, budú prílohy uchovávané len na lokálnom disku a nebudú sa 

nahrávať do centrálneho úložiska. 
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Nastavenia 1 

 

 

Číslovanie dokumentov  

Slúži na zjednotenie čísel vo všetkých sekciách (objednávky, faktúry,...).  Na určenie šablóny pre číslovanie môžete 

používať znaky: 

 cccc – označuje počet miest pre automatický číselník (0001, 0002, 0003....) 

 rrrr – označuje miesto pre rok (ak zadáte iba rr, bude rok 2010 zobrazený ako 10) 

 dd – označuje miesto pre deň 

 mm -  označuje miesto pre mesiac 

Parameter číslo určuje posledné použité poradové číslo (číselný rád) pre daný typ dokumentu. Nesprávna 
manipulácia môže viesť k poškodeniu číselného rádu. 

V zozname v strednej časti je možné určiť číselný rád príjemiek a výdajok podľa jednotlivej prevádzky / skladu. 

V dolnej časti je možné určiť číselný rád a šablónu čísla pre pohyby v peňažnom denníku. Sú rozdelené na príjem 
(označené „P“) a výdaj (označené „V“). 

Nočný príplatok  

Hodnota pre nočný príplatok zamestnanca, zadávajte iba číselné údaje. 

Prirážky pre ceny D1-D3, EU 

Hodnota v percentách, ktorá vyjadruje prirážku pre ceny D1-D3, EU z priemernej ceny.  
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Firemné údaje 

Okno pre nastavenie hlavných firemných údajov vyvoláte kliknutím na tlačidlo upraviť firemné údaje. Niektoré 

údaje, ktoré sa viažu na licenciu môže zmeniť iba dodávateľ softvérovej licencie.  

Sviatky 

Pole pre zadávanie sviatkov. Jednotlivé sviatky musia byť v tvare „d.m.“ napríklad „31.8.“ a oddelené bodkočiarkou 

napríklad: „7.9.;31.8.;1.9.;15.9.;“.  

Cesta k zákazkovým adresárom 

Možnosť nastavenia adresáru na disku, ktorý je určený pre súbory k zákazkám. Primárne sa na tento účel používa 

disk v sieti. V adresári budú automaticky vytvorené ďalšie pod adresáre, ktoré budú určené pre jednotlivé zákazky. 

Do priečinka je možné fyzicky vkladať súbory pre zákazku, ktoré nemusia byť priamo súčasťou príloh. 

Otvoriť zoznam zákaziek pri pohybe výdajky Tuzemsko 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Zobrazovať hlášku o pohybe v nesprávnom sklade 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Otvárať emaily pomocou Outlook 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Alternatívny názov produktu 

V niektorých prípadoch je potrebné pre jeden a ten istý produkt použiť súčasne viacero názvov. Na tento účel sa dajú 

využiť vlastné atribúty produktu. Vlastné atribúty, ktoré sú vyhradené pre alternatívny názov musia v názve 

obsahovať prefix, ktorý je zadaný v poli alternatívny názov produktu. Napríklad, ak je prefix v poli alternatívny názov 

nastavený na hodnotu „Nazov_“ budú brané všetky vlastné atribúty, ktorých názov začína prefixom „Nazov_“ za 

alternatívny názov. Takéto názvy atribútov môže byť pomenované napríklad: „Nazov_EN“, „Nazov_HU“, 

„Nazov_PreDodavatela“, „Nazov_PreVyrobcu“ a podobne. Výpis/výber z alternatívnych názov je použitý v položkách 

príjemky a výdajky. 
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Nastavenia 2 

 

 

Možnosti platby 

Číselník pre nastavenie spôsobu platby. Používa sa napríklad v objednávkach alebo faktúrach. 

Možnosti dopravy 

Číselník pre nastavenie spôsobu dopravy. Používa sa napríklad v objednávkach alebo faktúrach. 

Druh znalosti 

Číselník pre nastavenie druhu znalosti. Je použitý napríklad v znalostiach zákazky. 

Číselník harmonogramu 

Používa sa na určenie druhu harmonogramu, napríklad: zmluva, fakturácia a podobne. 

Status harmonogramu 

Číselník pre nastavenie stavu harmonogramu. 

Partia 

Číselník pre nastavenie partie zamestnancov. Používa sa napríklad na karte partnera. 
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Nastavenia 3 

 

Druh prílohy 

Slúži na výber druhu prílohy. Druhy príloh sú rozdelené podľa typu použitia. Napríklad môžu byť zadefinované iné 

druhy príloh pre produkty a iné druhy pre pracovné výkony. 

Dostupnosti tovaru 

Číselník pre nastavenie dostupnosti tovaru. Používa sa napríklad v produktoch. 

Druhy ostatných nákladov 

Číselník pre nastavenie druhu ostatných nákladov. Používa sa napríklad v nákladoch zákazky. 

Nastavenie emailového konta 

Evidencia pre emailové kontá, ktoré sa používajú na odosielanie / prijímanie emailov zo systému (podľa použitia). 

Jednotlivé emailové kontá je možné následne priradiť a použiť pre vybrané emailové šablóny v časti nastavenia / 

email / emailové šablóny pre automatické správy. 
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Nastavenia 4 

 

Zamestnanecké skupiny 

Slúži pre priradenie zamestnancov do skupín a priradenie hodinovej mzdy podľa skupiny. Používa sa aj napríklad 

v cenovej ponuke pre určenie hodinovej sadzby. 

Manažovanie bánk 

Číselník pre nastavenie banky v bankovom účte. Používa sa napríklad v bankových účtoch partnerov. Upozornenie: 

systém nedovoľuje vymazať banku ku ktorej sa viažu bankové účty.  

Typy školení 

Číselník pre nastavenie typu školenia. Upozornenie: ak odstránite typ školenia, tak sa automaticky odstránia aj 

všetky záznamy viažuce sa k danému typu školenia. 

Manažovanie výrobnej a správnej réžie 

Slúži na nastavenie mesačných nákladov firmy v rámci výrobnej réžie (VR), správnej réžie (SR) a pracovného fondu. 

Pripomienky číselník 

Používa sa na určenie druhu pripomienky, napríklad: servisný interval, školenie a podobne. 

Pripomienky statusy 

Číselník pre nastavenie statusu pripomienky. 

Stavy zákaziek, na ktoré je možné smerovať pracovné výkony 

Možnosť zapnúť/vypnúť pre stav zákazky: dopyt, aktívna, v realizácii. 
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Nepoužívať stav zákazky AKTÍVNA 

Možné zapnúť alebo vypnúť. 

Nastavenia 5 

 

Zákazky podtypy 

Jednotlivé zákazky sú radené podľa druhu zákazky (podtypov). Každý druh (podtyp) zákazky má vlastnú masku 

číslovania (prefix) a číselný rád (číslo).  

Pre masku (prefix) môžete používať znaky: 

 cccc - označuje počet miest pre automatický číselník (0001, 0002, 0003....) 

 rrrr - označuje miesto pre rok (ak zadáte iba rr, bude rok 2010 zobrazený ako 10) 

 dd - označuje miesto pre deň 

 mm -  označuje miesto pre mesiac 

Nesprávna manipulácia môže viesť k poškodeniu číselného rádu. 

Prečíslovanie skladových dokladov 

Slúži na prečíslovanie skladových dokumentov podľa druhu príjemky / výdajky a vybraného skladu. Do prázdneho 

políčka je nutné zadať číslo posledného dokladu (celé číslo), od ktorého má byť vykonané prečíslovanie. 

Customizácia formulárov 

Možnosť pripôsobenia formulárov pomocou konfiguračného XML súboru. Stačí zvoliť typ formuláru produkt, stroje, 

zákazka, ribbon, alebo iné a vybrať XML konfiguračný súbor s nastaveniami. 
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Ostatné 

Programy 3. strán 

Program podporuje komunikáciu s aplikáciami tretích strán, ako sú napríklad účtovné programy. Prvotné nastavenie 

je pomerne komplikované a určená pre pokročilých užívateľov. Vyžaduje si osobitné zaškolenie a preto nie je 

popísané podrobnejšie. Nastavenia vykonáva dodávateľ programu. 

Omega 

Pohoda 

MRP WIN 

Oberon 

Money s3 

Money s4 

Money s5 

Empíria 
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Reporty 

 

Nastavenie reportov slúži na editáciu šablón, ktoré sú určené pre tlač rôznych druhov dokumentov ako napríklad 

faktúry, objednávky, príjemky a podobne. Každý druh dokumentu môže mať vytvorených viacero šablón, z ktorých by 

mala byť určená vždy jedna šablóna ako hlavná (predvolená). 

Takto pridané šablóny sa zobrazujú pre výber po kliknutí na tlačidlo tlačiť. 

 

Tlačidlo synchronizuj číselník šablón slúži na synchronizáciu novo pridaných, napríklad inými užívateľmi šablón 

(systém si stiahne všetky nové šablóny).  

Pridať šablónu 

V prvom rade je nutné zvoliť druh šablóny, s ktorým chceme pracovať. Po zvolení druhu, napríklad „Faktúra“ sa 

v dolnom zozname zobrazia už existujúce šablóny použiteľné pre faktúru.  

Po vybraní druhu je nutné upraviť a uložiť vzor šablóny. Pre otvorenie základného vzoru šablóny je potrebné kliknúť 

na tlačidlo stiahni vzor. Následne sa otvorí grafický editor (report designer), v ktorom je možné šablónu graficky 
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upraviť. Grafický editor obsahuje veľké množstvo možností a časť z nich je pomerne komplikovaná. Grafický editor je 

určený pre pokročilých užívateľov. Vyžaduje si osobitné zaškolenie a preto jednotlivé funkcie nie sú popísané 

podrobnejšie. Základná editácia (napríklad zmena farby, rozloženia a podobne) je intuitívna, a preto menšie úpravy 

je možné realizovať. Po vykonaní grafických úprav v editore je potrebné šablónu uložiť na disk počítača. V hlavičke 

okna grafického editora kliknite na File > Save as a súbor uložte do Vami zvoleného adresára. Po uložení šablóny na 

disk počítača môžete okno grafického editora zavrieť.  

Vo formulári vyplňte názov, popis šablóny, kliknite na tlačidlo šablóna z HDD a vyberte uloženú šablónu z disku 

počítača. Ak má byť šablóna použitá ako hlavná šablóna pre daný druh dokumentov, tak označte možnosť hlavná. 

Následne šablónu uložte kliknutím na tlačidlo pridaj.  

Upraviť šablónu 

Pre úpravu šablóny je nutné vybranú šablónu označiť dvojklikom v zozname. Následne bude sprístupnené tlačidlo 

edituj šablónu, na ktoré je potrebné kliknúť. Po kliknutí sa zobrazí šablóna v grafickom editore. Po vykonaní 

grafických úprav v editore je potrebné upravenú šablónu uložiť na disk počítača. V hlavičke okna grafického editora 

kliknite na File > Save as a súbor uložte do Vami zvoleného adresára. Po uložení šablóny na disk počítača môžete 

okno grafického editora zavrieť.  

Vo formulári kliknite na tlačidlo šablóna z HDD a vyberte uloženú šablónu z disku počítača. Následne šablónu uložte 

kliknutím na tlačidlo pridaj.  

Email 
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História odoslaných emailov 

V pravej hornej časti sa nachádza tlačidlo história odoslaných emailov. Pomocou ktorého je možné zobraziť zoznam 

všetkých odoslaných správ. 

Požiadavky cez email (ticketing) 

Pomocou tejto funkcie je možné prijímať nové požiadavky (zákazky) pomocou emailovej schránky. Systém v krátkych 

časových intervaloch kontroluje prichádzajúcu poštu v emailovej schránke. Po prijatí emailovej správy systém 

skontroluje či správa obsahuje ticket-ID. Ticket-ID je jedinečný identifikátor (textový reťazec), na základe ktorého 

dokáže systém určiť reláciu s existujúcou zákazkou a pokračovať v jej vlákne. Ticket-ID systém vloží do predmetu a 

tela správy. Ak správa ticket-ID neobsahuje, tak systém vytvorí novú zákazku v stave dopyt a pridelí jej nové ticket-ID. 

Pôvodná prijatá emailová správa je vždy uložená do príloh zákazky. Ak správa obsahuje ticket-ID, tak systém overí či 

nájdená zákazka ešte nebola ukončená. Ak zákazka nebola ukončená, tak prijatá emailová správa je uložená do príloh 

nájdenej existujúcej zákazky, aby sa zachovalo vlákno komunikácie. Ak bola zákazka ukončená, tak systém vytvorí 

novú zákazku a emailu pridelí nové ticket-ID. 

Podľa nastavenia systém automatický odpovedá iba odosielateľovi, alebo na všetky emailové adresy v emaily. Po 

prijatí správy systém kontroluje existenciu emailovej schránky odosielateľa v zozname partnerov. Ak partner s danou 

emailovou adresou neexistuje, tak bude automaticky vytvorený. Pri existujúcom partnerovi sa zisťuje jeho 

predvolený jazyk. Ak partner nemá nastavený jazyk, tak sa použije predvolený jazyk z nastavenia emailu, položka: 

jazyk (odpoveď). Na základe zisteného jazyka je vygenerovaný text automatickej odpovede. 

Všeobecné nastavenia 

 Jazyk (odpoveď) - Predvolený jazyk pre automatickú odpoveď. Použije sa vtedy, ak odosielateľ nemá 

v systéme nastavený svoj vlastný jazyk. 

 Meno (odpoveď) - Zobrazuje sa ako meno odosielateľa v automatickej odpovedi systému. 

 Zmazať po (dni) - Systém automaticky zmaže z emailovej schránky emaily staršie ako nastavený počet dní. Ak 

je nastavená hodnota „0“, tak emaily nebudú automaticky zmazané. 

 Odpovedať všetkým - Ak je možnosť označená tak, systém odpovie na všetky emailové schránky uvedené 

v emaile. Ak možnosť nie je označená, tak systém odpovedá len odosielateľovi.  

IMAP – prichádzajúca pošta 

Údaje potrebné pre prijímanie emailových správ poskytne poskytovateľ emailovej schránky. 

 Emailová adresa 

 IMAP server / port (štandardne port: 143) 

 Prihlasovacie meno 

 Prihlasovacie heslo 

SMTP – odchádzajúca pošta 

Údaje potrebné pre odosielanie emailových správ poskytne poskytovateľ emailovej schránky. 

 Emailová adresa 

 IMAP server / port (štandardne port: 25) 

 Prihlasovacie meno 

 Prihlasovacie heslo 
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Emailové šablóny pre automatické správy 

Zo systému sú odosielané rôzne automatické správy formou emailov. Obsah emailovej správy je možné editovať 

pomocou šablón. Pre správnu funkčnosť emailov je okrem šablón nutné mať nastavené aj emailové konto z ktorého 

budú informačné emaily odosielané. 

K vytvoreniu šablóny slúži formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo pridaj. Dvojklikom na záznam je možné 

existujúcu šablónu editovať. 

 

V prvom rade je nutné zvoliť typ šablóny, ktorý určuje, kde má byť daná šablóna použitá. Napríklad typ „Zákazka / 

Odovzdanie“ určuje, že táto emailová šablóna sa automaticky odošle pri odovzdaní zákazky. Ďalej je potrebné 

nastaviť jazyk, pre ktorý má byť šablóna použitá. Ak systém nenájde šablónu pre cudzí jazyk, použije šablónu 

v slovenskom jazyku. Každej šablóne je možné určiť z akého emailového konta sa má odoslať, inak bude odoslaná z 

predvoleného konta. Ďalej je potrebné zadať predmet správy, ktorý sa bude zobrazovať prijímateľovi. V dolnej časti 

sa nachádza textový editor, pomocou ktorého je možné vložiť a naštýlovať telo (obsah) emailovej šablóny. Správy 

môžu obsahovať dynamické premenné (prefix), ktoré systém automaticky nahradí skutočnou hodnotu. Napríklad na 

mieste textu {odberatel.ulica}, bude zobrazená skutočná ulica odberateľa. Zoznam dostupných atribútov pre 

dynamické premenné je možné vyžiadať od poskytovateľa programu, podľa vybraného typu šablóny. Novú šablónu 

uložíte kliknutím na tlačidlo uložiť.  

Aktuálne sú k dispozícií typy šablóny: 

 TLGP operácia ďalšie pracovisko –po dokončení TLPG operácie je odoslaný informačný email pracovisku 

z nasledujúcej operácie. 

 Zákazka / Nová – je odoslaná (v prípade potvrdenia) po zmene stavu zákazky z dopytu na v realizácií. 

Odoslanie je možné aj neskôr pomocou funkcie poslať email v kontextovom menu zoznamu zákaziek. 

 Zákazka / Odovzdanie – je odoslaná (v prípade potvrdenia) po nastavení dátumu dokončenia v časti: zákazka 

/ odovzdanie zákazky / dátum dokončenia. Odoslanie je možné aj neskôr pomocou funkcie poslať email 

v kontextovom menu zoznamu zákaziek. 
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Regál 

 

Regálové umiestnenie sa používa pre nastavenie fyzického umiestnenia produktu v sklade. V záložke regál nájdete 

zoznam regálov a nad ním filtre pre vyhľadávanie podľa obce, budovy a miestnosti.  

Pridať regál 

Ak chcete pridať nový regál, kliknite pod zoznamom na tlačidlo pridaj. V novom okne musíte vybrať obec (obce sa 

zobrazujú podľa dostupných budov).  

Ak ešte nemáte pridanú žiadnu budovu, tak kliknite na tlačidlo + a zobrazí sa Vám zoznam všetkých budov. Pod 

zoznamom kliknite na tlačidlo pridaj a zadajte kraj, okres, obec, názov a adresu budovy. Kliknite na tlačidlo ok. (v 

zozname budov môžete upravovať alebo mazať už existujúce pomocou tlačidiel oprav, vymaž). Po uložení budovy 

okno so zoznamom budov môžete zavrieť.  

V okne na pridanie regálu sa Vám už zobrazuje aj pridaná budova a jej obec. Ďalej musíte vybrať miestnosť. 

Miestnosť pridáte rovnakým postupom ako budovu, ale je potrebné zadať údaje obec, budova, názov a poschodie. 

Regálu musíte ešte zadať názov, pozíciu, policu a rad. Regál uložte kliknutím na tlačidlo uložiť, alebo zrušte kliknutím 

na tlačidlo zruš. Všetky pridané regále sa Vám zobrazujú v okne na pridávanie produktu.  

Upraviť regál 

Každý regál môžete priebežne upravovať, a to tak, že naň kliknete  v zozname a následne kliknete na tlačidlo oprav. V 

zobrazenom okne môžete upraviť potrebné údaje. Všetky zmeny potvrdíte kliknutím na tlačilo Ok alebo zrušíte 

kliknutím na zruš. 
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Odstrániť regál 

V prípadoch, že budete potrebovať regál zmazať, tak ho označte v zozname kliknutím a následne kliknite na tlačidlo 

vymaž. 

Import / Export 

Program podporuje import / export dát. Obsluha importu / exportu je pomerne komplikovaná a určená pre 

pokročilých užívateľov. Vyžaduje si osobitné zaškolenie a preto nie je popísané podrobnejšie. Import / export 

vykonáva dodávateľ programu. 
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