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Ve chvíli kdy potřebujete vystavovat faktury, přichází na řadu modul Obchodník. Samozřejmostí je
vytváření dodávek a jejich následná fakturace, předávání dat z jiných modulů WinFASu a automatické
generování faktur, periodická fakturace zajistí pravidelné automatické vystavování faktur na základě
smluv. Vaše partnery můžete odměnit pomocí širokého množství slev nebo poskytováním bonusů.
Nechtěný problémům se vyhnete s funkcí hlídání spolehlivosti klienta.

FAKTURACE
Vystavená faktura má v IS WinFAS tři
úrovně: hlavičku, dodávky a položky.
Samozřejmě, že lze "normálně" pořídit
hlavičku a k ní položky, někdy je však
výhodnější pořizovat / gene-rovat dodávky
s položkami a ty ve vhodném okamžiku
"zahlavičkovat" - tedy vytvořit z nich
hotovou fakturu.
Například:
Na zakázku jsou průběžně vystavovány
dodávky, ty se shrnou najednou při
ukončení - m se předejde situaci, kdy má
fakturantka na stole řadu dokladů, které
začne najednou pořizovat při ukončení
zakázky.
Pro úsporu času a peněz jsou průběžně
vystavovány dodávky a ty jsou fakturovány
např. koncem měsíce (prodejny stavebnin,
pekaři, ...).

Periodická fakturace
Pravidelně se opakující faktury lze
generovat pomocí periodické fakturace. K
tomu je potřeba pořídit smlouvu, z ní
vyplývající fakturační položky a periodu
fakturace. Používá se například v těchto
případech:
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ź

Fakturace z jiných modulů

Cizí měna

Všechny moduly vystavující faktury
(typicky Řízení zásob) požívají jediný modul
fakturace pro vytvoření konečné faktury.
Tak mohou jiné moduly využívat všech
užitečných funkcí fakturace.

Fakturace komunálních služeb (odvoz
odpadů)
ź Fakturace vodného a stočného
ź Pronájmy

Faktury mohou být vystaveny samozřejmě i
v cizí měně. Dokonce uživatel může být
registrovaným plátcem v zemi, kde se tato
měna používá a vytvořit tak daňový doklad
pro zemi tohoto DiČ.

Rozesílání elektronickou
poštou
Kdykoliv při zobrazení faktury je možné
sestavu ihned odeslat ve formátu PDF a
SDOC na e-mail uložený v číselníku klientů,
nebo ručně zadat jiný.
pokračování na druhé straně

Závazek či pohledávka
Ačkoliv je fakturace určena především pro
vystavování pohledávek, podporujeme i
případy, kdy je užitečné vystavovat
závazky:
ź Mlékárny, sklady obilí, ... - až odběratel
dokáže určit kvalitu a podle toho i
vystavit fakturu (za dodavatele sám
sobě).
ź Pronájmy (typicky půda u
zemědělských podniků) pořízené v
periodické fakturaci - lze hromadně
generovat závazky.

Slevy a přirážky
Slevy a přirážky lze pořizovat jak na hlavičku
(upraví se konečná částka), tak na
jednotlivé položky. Lze zadat částkou či
procenty.
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Tuto činnost lze také pro vybrané
odběratele automa zovat, e-mail pak
odejde ihned při uložení dokladu.

Importy a exporty
Do fakturace lze po dohodě importovat
data z jiných systémů. O tom, kam budou
data importována - zda do fakturace či
rovnou až do ﬁnančního modulu (salda) rozhoduje nejlépe, odkud se vy skne doklad
pro zákazníka. Pokud z WinFASu, import je
vhodný do fakturace; pokud z jiného
systému, je lépe fakturaci přeskočit a doklad
zapsat rovnou do salda.

Ekonomické moduly

Obchodní moduly

Zemědělské moduly

Ostatní moduly

FAKTURACE

Vystavené faktury je možné také exportovat a
to nejenom do běžného souboru PDF, tak
především do formátů uzpůsobených pro
elektronickou výměnu dokumentů – EDI.
WinFAS podporuje univerzální formát ISDOC
pro běžnou elektronickou komunikaci, ale
také EDI INHOUSE včetně různých verzí
uzpůsobených na míru obchodním řetězcům.
Export lze provádět ihned při uložení
dokladu, nebo dodatečně dávkou.
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ŘÍZENÍ ZÁSOB

Modul Řízení zásob zastřešuje funkčnosti vhodné pro různá zaměření obchodních i jiných ﬁrem.
Díky volitelnému nastavení je možné obchodní procesy přizpůsobit potřebám zákazníka.
Nabízíme rozsáhlou správu skladového hospodářství – od struktury skladů, evidence položek a
jejich vlastností, tvorby cen, pořizování dokladů libovolnými pohyby a jejich evidenci, až k
propojení řízení zásob na ostatní moduly či externí zařízení.

Hierarchie skladů
Jednotlivé sklady je možné hierarchicky
uspořádat. Počet skladů, hloubka ani šířka
uspořádání nejsou omezeny. Uživatel si sám
určuje, podle čeho bude sklady členit –
pobočky, zodpovědné osoby, druhy,
střediska, divize a jiné.

Vlastnosti položek
Materiál, zboží, výrobky i služby se ve
WinFASu evidují jako položky zásob, kterým
je přidělen jedinečný kód (uživatelsky nebo
automa cky).
Položkám lze přiřazovat řadu různých
vlastnos :
ź EAN kódy
ź libovolný počet názvů
ź informace dodavatele/odběratele
ź šarže
ź přílohy (mul média)
ź příslušenství, obaly, a jiné

pokračování na další straně
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Nastavení prodejních cen
Pro tvorbu prodejních cen lze využít řadu
automa zovaných postupů a tyto různě
kombinovat:
ź základní prodejní cena z číselníku
ź cena podle skladu
ź skladová cena + marže
ź poslední nákupní cena + marže
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procen cké slevy dle odběratelů
procen cké slevy dle skupin položek
smluvní ceny
množstevní slevy

ź

akční, sezónní ceny

kopírovat (a případně upravit) z jiného
dokladu. Např. z objednávky vydané je
možné vytvořit příjemku se stejnými
položkami a množstvím.

Provázání s jinými moduly

Uživatelsky nastavitelné
pohyby

Díky modularitě IS WinFAS lze skladové
hospodářství napojit na jiné oblas systému:

IS WinFAS eviduje pohyby položek zásob na
způsob podvojného účetnictví – položky jsou
přesouvány mezi jednotlivými „konty“. Tak se
například na objednávky hledí jako na určité
saldo. Lze deﬁnovat konta typu: minimální
stav skladu, zápůjčky, úschovy, reklamace,
apod.

Fakturace (Obchodník)
Modul Řízení zásob umožňuje předat doklad
do modulu Obchodník, kde je možné rovnou
vytvořit fakturu nebo zde ukládat jednotlivé
dodávky. Ty lze poté zahrnout do jedné
společné faktury.

Výhody tohoto přístupu jsou:
Počet kont (=účtů) i počet operací je
libovolný.
Z operací lze vytvářet komplexní pohyby
(např. převod mezi sklady).
Pohyby mohou mít deﬁnovanou závislost
(např. poptávka - nabídka - objednávka dodací list - faktura).
Všechny pohyby mají jeden uživatelský
dialog (okna pro pořízení příjemky a výdejky
jsou stejná). Položky z jednoho dokladu lze

Evidenční výroba
Jednotlivé výrobní operace mají deﬁnované
vstupní a výstupní položky - ty samé, které
používá modul Řízení zásob.
Účetnictví
Pohyby lze účetně předkontovat a evidovat v
používaném kalkulačním členění. Do
ú č et n i c t v í j s o u ze zá s o b p ře d ává ny
speciálními spojováky, pomocí nichž je
možné předat i samotnou položku jako
kalkulační klíč. Klíčování položek se využívá

např. při přehledech realizace.

Výstupy a reporty
Jako v celém systému WinFAS je k dispozici
několik druhů výstupů:
Pevné (částečně modiﬁkovatelné) sestavy
dokladů (např. příjemka, prodejka, dodací
list, atd.)
U ž i vate l s k y d eﬁ n ovate l n é p o h l e d y,
manažerské pohledy, kontroly - tzv. IQ
sestavy
Tisk š tků (např. k položkám).
Speciální výstupy, jako jsou např. znakový
sk, tabulky excel, atd.
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Napojení na externí zařízení
Při řízení zásob lze využít připojení na externí
zařízení:
ź pokladny
ź čtečky čárového kódu
ź zákaznické displeje
ź
skárny na papírovou pásku
ź
skárny čárových kódů

Ostatní moduly
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ź
ź
ź
ź
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VÝROBA
KRMNÝCH SMĚSÍ

Informační systém WinFAS zjednodušuje a urychluje řadu operací spojených s
evidencí výroby krmných směsí – spotřeba surovin, naskladnění směsí, prodej. Výroba
krmných směsí je součástí modulu Výroba, který je propojen s moduly Řízení zásob i
Obchodníkem (fakturace). Díky tomu můžete využít ve výrobě vlastnosti těchto
modulů.

Výrobní operace
Výrobní operace pracují se vstupy – položky
ze zásob (suroviny) v daném množství a
výstupy – skladové položky (krmné směsi).
Výroba určitého množství směsi automa cky
vyskladní potřebné množství surovin.
Výrobní operace navíc může evidovat určité
množství strojové či lidské práce – včetně
jejich ocenění.

Technologické postupy
Jednotlivé výrobní operace se provazují v
technologických postupech. Vzájemně
propojených operací může být v postupu více
– nebo jen jedna jediná.
Technologický postup lze ve WinFAS
generovat automa cky již při zadávání
výrobní operace směsí. Kromě spotřeby
surovin je možné přidat operace s poplatky za
zpracování, pytlování, obaly a další.

pokračování na druhé straně

Ekonomické moduly

Obchodní moduly

Zemědělské moduly

Ostatní moduly

VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ

Speciální parametry
Speciální parametry pro výrobu směsí
umožňují např. deﬁnovat zpracovatelské
přirážky, členit suroviny na suroviny vlastní
výroby, nakoupené suroviny, apod.
Ke každému speciálnímu parametru lze
přiřadit barvu, která pak označí položku na
okně aplikace pro míchání směsí. Barevné
odlišení napomáhá rozeznat různé druhy
surovin.
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Další parametrem je tvorba ceny výstupu
(například cena směsi = součet skladových
cen surovin).

Míchání směsí
Pro míchání směsí existuje ve WinFAS
samostatná aplikace, která provede
uživatele od počátečního výběru požadované
směsi v zadaném množství přes spotřebu
surovin až po naskladnění či prodej
koncovému zákazníkovi.

Sestavy
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Nejpoužívanější sestavy jsou využívány z
modulu Řízení zásob – výdejový doklad
použitých surovin směsi nebo prodejka.
WinFAS ale nabízí i další přehledy – reporty a
kontrolní sestavy jak z výroby, tak ze
skladového hospodářství.
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