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Vážení zákazníci,
modul Zakázka Vám přináší moderní vzhled a nové možnosti. A jaké nové vlastnosti a
funkce jsou vám k dispozici:














začlenění seznamů do hlavního menu
rozšíření údajů, na které lze vyhledávat na seznamech
výrazné zrychlení zobrazení přehledů
ukládání podmínek vyhledání pro opakované zobrazení stejných přehledů
přizpůsobení vzhledu formulářů a seznamů
kopírování zakázek
změna odběratele na zakázce
zobrazení odběratelského salda na zakázce
zjednodušené zadávání položek zakázky formou tabulky
mazání položek přímo z formuláře zakázky
hromadné vyskladnění / fakturace více zakázek
označování položek, které se mají tisknout a fakturovat
zobrazení všech dokladů svázaných se zakázkou (sklady, faktury, pokladny,
aktivity-události a činnosti).

Menu nového modulu Zakázky
Nové uspořádání voleb. Cílem uspořádání je rychlejší a přímočařejší přístup k datům.
Menu Zakázky
- základní přístup k formuláři Podmínky pro vyhledání - Zakázky a k výběru seznamů. Tato hlavní volba
nabízí k vyhledání naposledy zobrazovaný seznam včetně omezujících podmínek.
Menu Seznamy
- zajišťuje přímý přístup k seznamům
Slouží jako alternativa k výběru seznamu pomocí rozbalovacího boxu umístěného v horní ovládací liště na
formuláři Podmínky pro vyhledání.

Menu Zpracování
- umožňuje hromadnou fakturaci a vyskladnění
- poskytuje funkci pro zpracování importovaných objednávek z rezervačních systémů Galileo a
Amadeus pro cestovní služby.

Popis nových vlastností a funkcí modulu Zakázky
Základní postupy práce zůstávají stejné jako ve stávajícím modulu. Všechny novinky souvisejí se
zrychlením a zjednodušením práce v novém modulu.
Přizpůsobení vzhledu
Údaje na formuláři jsou nyní sloučeny do skupin, které je možné dle potřeby skrýt nebo zobrazit. Uživatelé, tak mají
možnost individuálně a přesně dle svých potřeb přizpůsobit vzhled a složitost formuláře. Tato vlastnost umožňuje
uživateli pracovat pouze s údaji, které v danou chvíli potřebuje a zároveň zajišťuje snazší pohyb kurzorem po
formuláři. Skrytí resp. zobrazení provedete kliknutím na symbol zobrazený na obrázcích v oranžovém rámečku.
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Nastavené zobrazování je pak systémem uchováno po celou dobu práce do další vaší změny nebo do doby
ukončení spuštěného internetového prohlížeče.
Příklad: kliknutím na ikonu v oranžovém rámečku skryjete oblast Měna a kurz

Příklad: kliknutím na ikonu v oranžovém rámečku zobrazíte oblast Měna a kurz
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Kopírování zakázky nebo položky zakázky
Pomocí tlačítka Kopie můžete provést kopírování zakázky nebo položky zakázky – podle toho, jaký formulář máte
zrovna zobrazený.
Po kliknutí na tlačítko Kopie si v dialogovém okně zvolí požadované parametru kopírování.
Nejprve doporučujeme zvolit, zda chcete provést kopii do nové zakázky (1) nebo do stávající zakázky (2).
1) Kopie do nové zakázky
Po kliknutí na tlačítko Kopie ponecháte hodnotu Přidat na zakázku prázdné a ve formuláři upravíte především pole:
 název
 datum
 středisko
 typ zakázky
 středisko
Dále si můžete zvolit, zda se zkopírují i položky zakázky a dokumenty k zakázce přiřazené.
Po potvrzení tlačítkem Kopírovat se vytvoří nová zakázka a zobrazí se Vám.

2) Kopie do stávající zakázky
Po kliknutí na tlačítko Kopie vyberete v poli Přidat na zakázku číslo zakázky, do které se daná zakázka (nebo
položka) zkopíruje. V tomto případě nemůžete nastavovat žádné další hodnoty zakázky, jako v předešlém případě.
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Změna odběratele
Změnu odběratele provedete přímo na již existující zakázce tak, že změníte kód nebo název odběratele. Po opuštění
pole se zobrazí dialogové okno, na kterém se rozhodnete, zda na zakázce ponecháte již zadané ceny (volba ANO)
nebo ceny u všech položek přepočtete pro nového odběratele dle jeho prodejního ceníku (volba NE).

Zobrazování okna zpráv
Okno zpráv slouží k informování o stavu zakázky a položek v případě nekorektně zadaných údajů, např. chybně
zadaného DPH na položce. Okno zpráv si vyvoláte kliknutím na symbol
v horní liště ikonek.
Do okna zpráv si také můžete zobrazit informace o odběrateli – jeho saldo a platební morálku a to kliknutím na
symbol
umístěný vedle kódu organizace.
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Zjednodušené zadávání položek
Nastavením uživatelského parametru Zjednodušené zadávání položek zakázky bude zapnuto hromadné zadávání
až pěti položek zakázky. Toto hromadné zadávaní je aktivováno pouze po kliknutí na tlačítko Nový při vkládání
nové zakázky nebo nových položek. Formulář pro dodatečnou úpravu položky zakázky je už standardní.

Přesunutí informací na hlavní formulář do spodní části Zakázky - Seznamy
Zobrazení dalších dokladů a informací k zakázce
Doklady svázané se zakázkou (skladové doklady, faktury, události, činnosti a pokladní doklady) a další údaje (jako
je přehled rezervací a dokumentů k zakázce) jsou přesunuty přímo na hlavní formulář do spodní části formuláře do
tzv. seznamů. Tím došlo ke zrychlení přístupu k těmto informacím. Seznamy lze zobrazovat a skrývat pomocí
symbolů
a
.
Označování položek k tisku, mazání položek
U každé položky zakázky zobrazené ve spodní části formuláře označené jako Zakázky - Seznamy můžete zvolit, zda
se bude položka tisknout (volba Skrýt), fakturovat (volba NeFakt) a v neposlední řadě můžete položky přímo odtud
smazat – symbol .

Horké klávesy
Přesun z pole na pole pomocí klávesnice zajišťují nové horké klávesy - kombinace klávesy Alt a podtrženého
písmenka v popisu jednotlivých polí. Tím se stává pohyb po formuláři i pomocí klávesnice snazší a přímočařejší.
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Nastavení parametrů tiskových výstupů
Stránku pro konfiguraci tiskových výstupů si zobrazíte kliknutím na symbol
umístění v liště ikonek na zakázky.
Tisková stránka je nyní rozdělena na dvě části – v horní části si lze vybrat jeden z připravených tiskových výstupů a
zvolit požadovanou variantu údajů k tisku včetně setřídění, a v dolní části je pak vidět náhled výsledný tisku. Návrat
do formuláře zakázky se provede standardně tlačítkem Zpět.
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Hromadná fakturace a vyskladňování
Nově lze v systému WAK INTRA provádět hromadně fakturaci a vyskladňování položek ze zakázek.
Tato funkce vám v jednom kroku umožní vyskladnit a vyfakturovat:
 starší nevyřízené zakázky v jednom kroku s novou zakázkou pro jednoho odběratele
 odbavit všechny zakázky pro všechny odběratele
Při hromadné tvorbě máte možnost se rozhodnout, zda budou zakázky od jednoho odběratele
zkumulovány do jedné faktury / jednoho skladového dokladu.
Postup hromadného odbavení zakázek
1. zvolte menu Zakázky / Zpracování / Tvorba faktur nebo Tvorba skl. dokladů
2. pokud chcete operaci provést pro jednoho odběratele nebo typ zakázky zadejte údaje do
příslušných políček v části Zakázky a Odběratel
3. ve spodní části formuláře v oblasti Položka zakázky/Stav si zaškrtněte požadovanou volbu pro
nevyskladněné/nevyfakturované položky a dejte vyhledat
4. v zobrazeném seznamu sis zaškrtněte, jaké zakázky a položky chcete zahrnout do hromadné
tvorby dokladů
5. tvorbu proveďte tlačítkem Tvorba sklad.dokladů (nebo Tvorba faktur)
6. objeví se dialogové okno, kde si zadáte podmínky hromadné tvorby (datum, typ dokladu, sklad a
zda chcete vytvořit doklady kumulovaně dle jednotlivých odběratelů)
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Ukládání podmínek vyhledání
Tuto novou funkcionalitu použijete v následujících případech:
- opakovaně jsou vyhledávány informace se stejnými podmínkami vyhledání
- některé sloupce seznamu mají být skryté
Postup uložení uživatelského seznamu
1) zvolíte odpovídající seznam a nastavíte požadované podmínky vyhledání
2) provedete vyhledání stiskem tlačítka “Vyhledat“
3) po zobrazení seznamu vyberete v menu “Přehledy“ volbu “Uložit dotaz“
4) v zobrazeném dialogovém okně v poli “Označení“ seznam pojmenujete a případně skryjete sloupce,
které nemají být zobrazovány (první sloupec nesmí být skryt). Pokud má být seznam přístupný
všem uživatelům WAK INTRA zaškrtnete box “Veřejný“
Postup použití uloženého seznamu
1) v menu “Přehledy“ vyberete volbu “Uložené dotazy“
2) v zobrazeném seznamu vyberete uložený seznam
3) následně dojde k zobrazení uložených podmínek pro vyhledání odpovídajícího seznamu.
4) můžete upravit nastavené podmínky a pomocí tlačítka vyhledat zobrazíte požadovaná data.
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