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Základní informace: 
 

Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven 

obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny resortu sklenářství a rámování. 

Program sestává ze zakázkové části, jenž pracuje s nabídkami, objednávkami a umožňuje k nim také 

evidovat seznam služeb a zboží ze kterých se automaticky počítá cena zboží (např.rámování obrazu 

sestává z pasparty, rámu, skla, práce). 

Zakázková část programu umožňuje práci s čárovými kódy a dokáže vytvářet fakturu, objednávku 

nebo nabídku v pdf formátu (acrobat reader) jenž je možno zasálat mailem apod. 

Další částí programu je skladová evidence, která spolupracuje se zakázkovým modulem. 

Další oblast programu  podporuje organizaci práce ve společnosti (hlídání termínů, domluvená 

komunikace se zákazníkem k daným zakázkám apod.).  

Součástí je také podpora výstupů, exportů a analýz dle vašich specifikací, export faktur do účetnictví 

apod. Podívejte se podrobněji na další podrobnější popis jednotlivých oblastí. 

 

Základní evidence, struktura procesů 
 
V program je několik základních evidencí, jež tvoří kostru procesu. 

Jsou to: 

• Evidence nabídek a evidence zakázek 

• Evidence dodavatelů 

• Evidence odběratelů 

• Evidence zboží a služeb 

 

Podpůrné evidence jsou: 

• Slevové skupiny 

• Položky (historie) zboží 

• Položky (historie) finanční hotovosti 

• Definované sestavy a export 

• Předdefinované pracovní formy (např.obraz se skládá z pasparty, rámu, práce..) 

• Vestavěný kalendář provázaný s jednotlivými evidencemi 

 

Slovně je možno popsat vztahy následovně: 

 

Evidence dodavatelů a zboží je používána při vytváření nabídek a zakázek. Přičemž při výběru jsou 

detailní údaje zkopírovány do hlavičky nebo řádku příslušné evidence. (např.při výběru zákazníka se 

do hlavičky zakázky vloží adresa, slevová skupina apod). 

 

Při zpracování a zaúčtování evidencí se plní soubory položky zboží (příjem, výdej ze skladu ze 

zakázky) a finanční položky (záloha, cena zakázky, zaplacená hotovost, dlužná částka pro platbu 

převodním příkazem apod.) 

 

Další detaily v jednotlivých sekcích. 

 

 

Evidence nabídek a zakázek 
 



Evidence nabídek funkčně kopíruje evidenci zakázek. Je to z jednoho prostého důvodu – nabídky je 

možné pomocí jediné volby zkonvertovat do zakázky (to když je např.odsouhlasena zákazníkem). 

Budeme tedy obě popisovat společně (jako evidenci zakázek). 

 

 
 
Evidenci zakázek tvoří: 

• Hlavička zakázky – kde jsou údaje vztahující se k celé zakázce - jako odběratel, slevy, způsob 

platby, termín, záloha. 

• Řádek zakázky – obsahuje jednotlivé prodejní řádky se službami a zbožím 

• Detailní řádky zakázky – jsou přidružen k řádku zakázky, přičemž jej upřesňují. Není nutné je 

používat. Význam mají v případě, kdy se služba skládá z několika zboží a kroků – pak máme 

např. jeden řádek zakázky: rámování obrazu a celkovou cenu a popis, kde v detailních řádcích 

máme podrobnou kalkulaci z čeho se skládá – např. rám, pasparta, práce a celková cena je 

spočítána automaticky. Pak zákazník vidí jedním řádkem přehledně souhrné položky a není 

zatěžován obsáhlým „technologickým postupem“.  

Detailní řádek má také jinou výhodu. Můžeme si detailní řádky např. pro rámování uložit jako 

předdefinovanou formu s názvem „Rámování obrazu xy“ a pak celý postup do nové zakázky 

vložit jedním stisknutím tlačítka. 

 

V editaci řádků (a det.řádků) zakázky je možné používat čtečku čárového kódu pro rychlé vkládání 

zboží.  

 

Doklad objednávky a nabídky je možno tisknout do pdf souboru, případně přiložit v tomto formátu jako 

přílohu k mailu. 

 

Evidence odběratelů, slevové skupiny 
 
V rámci evidence odběratelů je uchováván seznam vašich zákazníků spolu s kontaktními 

informacemi, bankovním účtem, případně je zákazník zařazen do slevové skupiny. 

V případě, že nepotřebujeme údaje o zákazníkovi uchovávat, můžeme založit kartu “obecného 

zákazníka” pro tento typ (jednorázových) zákazníků. Při výběru tohoto obecného zákaníka do 

zakázky jsou údaje z karty pouze zkopírovány, proto je možné je na zakázce změnit aniž by byly 

přepsány údaje v kartě odběratele. (např.zadat kontaktní jméno nebo telefon). 

 



 
 

K zákazníkům patří možnost zařadit je přímo na kartě do určité slevové skupiny. 

Číselník slev je uživatelsky editovatelný. 

 

 

 

 

Evidence Zboží 
 
Prve je třeba říct, že název “evidence zboží” je troche zavádějící. Můžou zde být evidovány také 

služby aj. Z tohoto číselníku jsou pak vybírány položky zboží a služeb pro objednávku. 

Karta zboží eviduje údaje jako název, zařazení zboží do vašich kategorií, komentář, fotografii, 

rozměry, ale take údaje o preferovaném dodavateli, nákupní a prodejní ceně a take čárový kód, pokud 

používáte čtečku. Také je zde zobrazeno průběžné množství material vypočtené z historie položek 

zboží, jenž je stavem na skladě. 

Při výběru zboží do objednávky může být název na řádku onj.změněn aniž by ovlivnil název na kartě 

zboží. 

 

 
 

 



Evidence dodavatelů a příjem zboží 
 
Slouží k uchování údajů o dodavateli jako jsou kontaktní údaje, bankovní účet, splatnost apod. 

Seznam dodavatelů je používán především při příjmu zboží, díky čemuž máme zpětný přehled kolik 

zboží daného dodavatele bylo prodáno a případně jak se vyvíjí ceny znoží v rámci času. 

 

 
 

 
Příjem zboží je funkce programu, jenž plní položky zboží na kartách zboží.  

Při příjmu je možné automaticky tisknout příslušný počet štítků pro čtečku čárového kódu. 

 

Historie v programu 
 
V programu je možné zpětně dohledat či vystupovat historické informace.  

Program obsahuje historii: 

 

• Zaúčtovaných zakázek – kde máme přístup (pouze pro čtení) kompletně k obrazu zakázek. Je 

možné mezi nimi vyhledávat dle filtrů a tisknout archivní doklady. 

• Historii pohybu zboží 

• Historii finanční hotovosti – odkud je např.tištěn doklad o denním příjmu hotovosti a také zde 

probíhá párování (potvrzení plateb kartou nebo převodem, že už dorazili na účet vaší společnosti) 

 

 

 
 



Veškeré historické informace lze analyzovat pomocí generátoru sestav. 

 

Plánovací kalendář 
 
V programu je vestavěná silně integrovaná možnost vést časové poznámky v plánovacím kalendáři. 

Takové poznámky je možno doplnit k záznamu v programu (např.zakázce, nabídce, kartě zboží, kartě 

dodavatele, odběratele atd). 

V případě uložení časové poznámky je tato zobrazena v přehledném plánovacím kalendáři a přímo u 

konkrétního řádku dokladu, kde je dignalizována červeným budíkem). 

Časové poznámky je možné vystupovat v sestavách. 

 

 
 

 

Mailový klient 
 
Dovoluje hromadně zasílat (opakovaně) mail pomocí mailových šablon pro více dodavatelů 

současně. Např. Zaslat např. mail všem dodavatelům, kteří mají zakázku připravenou k vyzvednutí 

případně poslat vybrané skupině zákazníků nabídku nové služby. 

 

  
 



Sestavy a exporty 
 
V programu máte velké množství předdefinovaných sestav. Můžete si ze všech dat programu také 

vytvořit své analýzy pomocí generátoru sestav. Pomocí něj je možno vytvořit formulářové dopisy, kde 

se kmenové údaje automaticky vloží do dopisu wordu či exportují do Excelu (Open office). 

 

 
 

 
 
 

Pohled na jednotlivé obrazovky program, ovlávání programu 
 
Ovládání programu je velmi intuitivní a jednoduché. V hlavním navigačním okně jsou také různé 

podpůrné nástroje jako výběr zakázky ze stromu tříděných dle termínu nebo názvu zákazníka, či 

hledání dle čísla dokladu. 

Je také možné přečíst čárový kód přímo z objednávky, kde je vytištěn, kdy program zakázku najde 

automaticky a zobrazí ji k dalšímu používání. 

 

 



Hlavní okno: 

 
Záložka zboží a finance: 

 

 



Záložka komunikace: 

 

 
 

Záložka analýza: 

 

 
 



Ostatní 
 

Program obsahuje spoustu dalších funkcí. Z mnoha vybíráme např.: 

 

• Možnost export faktur do účetnictví 
• Aktualizace zboží a stavu zakázek na vašem webu 
• Možnost síťového provozu a definice uživatelů 
• Automatická aktualizace zboží z externího souboru (např.cenímu dodavatele) 
• Atd. 

 
 
Pokud budete chtít dalsí informace o programu, obraťte se na nás na obchod@tallis.cz 
nebo osobně na některých z kontaktů. 
 
 


