
2HCS Fakturace – skladová evidence

Jak rychle začít pracovat se skladem.

pozn: Tento návod předpokládá základní znalosti v ovládání programu 2HCS Fakturace 3, proto zde nejsou popsány postupy 
vkládání nových dodavatelů/odběratelů a nových položek do ceníku.

1) Naskladnění položky ceníku

Vytvoříte příjemku a doplníte do ní datum příjmu, dodavatele a případně číslo faktury nebo dodacího listu. Pak příjemku 
uložíte.

Vložíte nový řádek do příjemky
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Na kartě příjmu doplníte "dodáno mj" a "nákupní cena / mj". Pokud použiji zadání 10 ks za 100,-/ks dostanu 
takovouto kartu příjmu.

Pro uložení příjmu klikněte na tlačítko „Uložit“.

2) Zobrazení provedeného příjmu v kartě ceníku

Nyní se podíváme do ceníku, jestli se položka správně připsala na sklad. Můžete kliknout buď na ikonu ceníku 
vlevo od tabulky s obsahem příjemky nebo v menu "Sklad" zvolte hned první položku "Skladové karty - ceník". Otevře se 
tento ceník.
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Najděte v něm položku kterou jsme naskladňovali (na obrázku již je vybraná). a klikněte na kartu ceníku (nahoře 
vedle nápisu "ceník"). Uvidíte následující obrázek kde jsou důležité údaje v polích "Skladem", "celkem nakoupeno" a 
"celkem prodáno". Dále můžete vidět v poli "Skladová cena průměrná", průměrnou nákupní cenu této položky.

 Nyní klikněte na záložku "Pohyby" v ceníku, zde uvidíte jednotlivé výdeje a příjmy, které byly pro tuto 
ceníkovou položku provedeny. Můžete si zde snadno zkontrolovat jestli bylo naskladněno/ vydáno ze skladu a kdy.  Teď 
můžete ceník zavřít křížkem vpravo nahoře a vyzkoušíme vydat položku na fakturu. Ještě pro jistotu zkontrolujeme jedno 
nastavení programu.

3) Kontrola nastavení programu pro správný výdej z faktury

 Klikněte do nabídky "Akce" a zvolte "Nastavení parametrů". Otevře se okno s nastavením programu, zde 
klikněte na záložku "Sklad" a zkontrolujte dvě položky u nápisu  "Automatické vazby mezi moduly" musí být prázdné 
stejně jako na obrázku níže. Ostatní nastavení neměňte. Klikněte na Hotovo. Vrátíte se do evidence faktur. 
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4) Vytvoření faktury, výběr položky z ceníku a automatický výdej

Vytvořte novou fakturu a doplňte do její hlavičky potřebné údaje (odběratel, datum apod..)
Poté klikněte na tlačítko pro otevření ceníku (je vlevo dole poslední). Otevře se ceník, jak jej už znáte. Vyberte v něm naši 
zkušební položku 01-001 a klikněte na tlačítko "Vložit do faktury". Musí se ukázat karta pohybu tak jako na tomto 
obrázku:

Tady pak stačí zadat kolik chcete vydat ze skladu do pole "vydáno mj" a případně můžete upravit prodejní ceny. 
Poté klikněte na "uložit" a program se vrátí do faktury, kde už bude Vámi zadaná položka. 
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Na rozdíl od klasické faktury nejde tato položka přímo upravovat, pokud potřebuje udělat nějakou změnu v ceně 
nebo částce, musíte kliknout dvakrát rychle do pole "text" této položky. Pak se ukáže opět karta pohybu na které můžete 
tyto hodnoty změnit. Pokud byste potřebovala položku zrušit z faktury, pak se to musí udělat vymazáním řádku (tlačítko s 
červeným křížkem vlevo).

Program vždy vkládá položky z ceníku na pozici ve faktuře, kterou máte aktuálně vybranou "modrou", pokud 
potřebujete vložit více položek, musíte vždy přejít na další řádek. Pokud jste již na posledním řádku musíte nový řádek do 
faktury přidat (stejně jako u normální faktury).  Pokud máte všechny chtěné položky na faktuře, můžete jí vytisknout. 

5) Automaticky vytvořená výdejka ve skladové evidenci.

Jestliže se nyní podíváte do skladové evidence (záložka sklad). Uvidíte zde novou výdejku, kterou program 
automaticky vytvořil k zadávané faktuře. 

Tomáš Halász – 2H C.S. s.r.o.
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