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1

OBECNÝ ÚVOD

Procesní řízení na skladových dokladech umožňuje využívat různé procesní stavy
skladových dokladů a definovat životní cyklus dokladu od přípravy po jeho vyřízení.
Umožňuje nastavit procesní stavy dokladů podle jejich způsobu zpracování, rolí
uživatelů, kteří s nimi pracují a práv, které k tomu dostanou. S využitím procesního
řízení se dá lépe plánovat, sledovat stav skladu řídit jeho chod.

2

2.1

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ
EXPEDICE

Představme si sklad, kde skladník vydává zákazníkům zboží, které již zaplatili na
pokladně. V okamžiku, kdy zákazník zaplatí, vznikne v ABRA Gen dodací list, který se
skladníkovi zobrazí ve stavu K vydání. V tomto stavu již je zboží pomyslně zablokováno
pro zákazníka, nemůže být tedy vydáno jinému zákazníkovi.
Skladník si tento dodací list vytiskne a přepne do stavu Vydáváno, aby jej nezačal
omylem vyřizovat kolega. S listem vyrazí mezi regály a posbírá všechny položky. Pak
s nimi zamíří k výdejnímu místu, kde čeká zákazník se zaplacenou účtenkou nebo
fakturou. Zákazníkovi předá zboží a nechá si podepsat dodací list. V ABRA Gen pak
přepne tento dodací list do stavu Vyřízeno. Tím se zboží odepíše ze skladu.

2.2

KONTROLA NA PŘÍJMU

Ve stejném skladu jako v předchozím příkladu je zavedena kontrola kvality na příjmu.
Skladník se dozví, že daný den má dorazit zboží, protože obchodník, který zboží
objednal, předem vytvořil příjemku, nastavil ji na stav Plánováno, a dal jí dnešní datum.
Tato příjemka se sice ještě nepromítá do stavu skladu, ale už funguje jako informace
pro skladníka, kolik místa má pro dnešní zásilku na skladu připravit. Když zboží
přivezou, skladník jej přepočítá a případně upraví příjemku podle skutečně převzatých
artiklů a jejich skutečného množství. Příjemku pak nastaví na stav Ke kontrole.
Kontrolor kvality uvidí, že má ve skladu zásilku ke zkontrolování, provede kontrolu a
příjemku pak nastaví na Vyřízeno.
Dokud je zboží s příjemkou ve stavu Ke kontrole, není ještě k dispozici po výrobu nebo
prodej, ale už se o něm ví a dá se s ním plánovat. V okamžiku přepnutí na stav Vyřízeno
je zboží naskladněno a je plně dostupné.

2.3

PLÁNOVANÝ DOKLAD

Obchod potřebuje, aby skladníci každý měsíc počítali s pravidelnou dodávkou zboží pro
výrobu. Proto je vytvořena jedna roční objednávka a k ní dvanáct příjemek vždy
k prvnímu v měsíci. Tyto příjemky se nastaví na Plánováno. Skladníkům se každý měsíc
objeví plánovací příjemka, kterou zpracují podle postupu uvedeného v předchozím
příkladu.
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3

PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO VYUŽITÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

V našem příkladu 2.1 jsme si popsali expedici s využitím procesního řízení na dodacích
listech. Pokud bychom chtěli nastavit ABRA Gen pro takovou situaci, budeme postupovat
následovně:
Vybereme si smysluplné názvy pro procesní stavy. Systémové názvy jsou Plánováno,
V přípravě, Vyřízeno a Storno, ale tyto názvy nám nemusejí vyhovovat. Pro dodací list
se nám bude hodit víc nazvat si uživatelské procesní stavy K vydání, Vydáváno a
Vyřízeno. Stavy K vydání a Vydáváno budou založeny na systémovém stavu V přípravě,
abychom blokovali zboží pro zákazníka a nikdo nás nemohl jiným dokladem o zboží
připravit. Vyřízeno bude stejné jako dodací list bez použití procesního řízení, bude to
znamenat, že zboží bylo vydáno a odepsáno ze skladu.
Otevřeme si agendu Procesní stavy. Vidíme, že jsou zde jsou připraveny čtyři základní
procesní stavy. My z nich využijeme bez úprav jen jeden, a to Vyřízeno. Potřebujeme
tedy ještě dva.
Pro první z nich, K vydání, upravíme připravený stav V přípravě. Označíme řádek s tímto
stavem, stiskneme funkční tlačítko Opravit a na záložce Detail do kolonky Kód stavu
napíšeme „K vydání“. Zbytek neměníme a stiskneme Uložit .

Poslední chybějící stav, Vydáváno, vytvoříme sami. Stiskneme funkční tlačítko Nový a
na záložce Detail vybereme do kolonky Třída „Skladový doklad“. Jako Systémový stav
zvolíme „V přípravě“. Kód stavu bude naše „Vydáváno“. Do kolonky Pořadí dáme
jedničku, aby ABRA Gen při přepínání stavů nabízela „Vydáváno“ až po „K vydání“,
kterému zůstalo pořadí 0. Uložíme tlačítkem Uložit .
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Tím jsme si přichystali stavy pro dodací listy, ale abychom je mohli použít, musíme ještě
nastavit přechody mezi stavy. Doklad se do procesního stavu musí nějak dostat a my
mu teď přichystáme cestu.
V agendě Přechody mezi procesními stavy máme seznam přechodů, zatím prázdný.
Chceme, aby dodací list po vytvoření měl stav K vydání, pak přešel do stavu Vydáváno a
pak skončil ve stavu Vyřízeno.
Stiskneme tlačítko Nový . Do kolonky „Třída“ vybereme „Dodací list“. Kolonku „Z
uživatelského stavu“ necháme prázdnou, protože teď vytváříme první stav dokladu –
tento stav bude mít dodací list hned po vytvoření. Do kolonky „Na uživatelský stav“
vybereme „K vydání“. Zodpovědnou roli necháme prázdnou. Uložíme tlačítkem Uložit .

Podobně uděláme následující přechod, ale tentokrát vybereme i do kolonky „Z
uživatelského stavu“ – nastavíme tam „K vydání“. Do kolonky „Na uživatelský stav“
vybereme „Vydáváno“.

Strana 5 z 16

Stejným způsobem vytvoříme přechod ze stavu Vydáváno na stav Vyřízeno.

Tím máme přichystané stavy a přechody mezi nimi. K zahájení využívání procesního
řízení na dodacích listech už zbývá jen jeden krok – zapnout procesní řízení.
V agendě Firemní údaje na záložce Parametry ve skupině Sklad najdeme volbu „Používat
procesní řízení na skladových dokladech“ a nastavíme ji na Ano. Uložíme
tlačítkem Uložit . Pak vypneme a znovu zapneme ABRA Gen.
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Od této chvíle se dodací listy tvoří ve stavu K vydání. Mohou být přepnuty na Vydáváno
a finalizovány přepnutím na Vyřízeno. Ostatních dokumentů se naše úpravy nedotkly –
jsou tvořeny jako vyřízené, tím platí okamžitě a chovají se tedy jako bez procesního
řízení.
Poznámka: Pokud bychom chtěli omezit využívání procesních stavů jen na některé řady
dodacích listů, je to možné nastavením řad dokladů na záložce Řady v agendě Přechody mezi
procesními stavy. Pokud bychom naopak chtěli zavést procesní řízení na více typech
skladových dokladů, nebo dokonce na všech zároveň, není nutno vytvářet každý přechod
zvlášť – lze je generovat hromadně.

4

4.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROCESNÍM ŘÍZENÍ NA
SKLADOVÝCH DOKLADECH V ABRA GEN
KONCEPCE A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

ABRA Gen pro procesní řízení využívá procesní stavy a přechody mezi nimi.
Připraveny jsou 4 systémové stavy s unikátními charakteristikami. Uživatelsky je možno
definovat neomezené množství Uživatelských procesních stavů, každý z nich ale bude
postaven na některém ze čtyř systémových.
Skladové doklady se promítají do stavu na skladu a do procesů ve skladu podle
procesního stavu, ve kterém se nacházejí.
Uživatel při zavádění procesního řízení nastaví přechody mezi těmito stavy. Přechody
jsou chráněný objekt, je tedy možno nastavit oprávnění pro přepnutí mezi procesními
stavy dokladu.
Pro každý přechod mezi procesními stavy je také možno definovat roli uživatele, který
bude smět editovat doklad po změně na cílový stav daného přechodu.

4.2

POPIS SYSTÉMOVÝCH STAVŮ

ABRA Gen rozeznává čtyři výchozí (systémové) procesní stavy. Tyto stavy jsou
základem pro uživatelské procesní stavy. Každý uživatelský stav má svůj kód
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uživatelského stavu, spadá pod nějaký ze čtyř systémových stavů a pro nastavení
pořadí, v jakém bude nabízen v dialogu přepínání stavů, pokud bude více uživatelských
stavů postaveno na stejném systémovém stavu, má svoje pořadové číslo.
Uživatel může definovat libovolně pojmenované vlastní uživatelské stavy, které ale
musejí vždy postaveny na některém ze systémových stavů. Změnit lze též Uživatelské
označení (kód) výchozích stavů, nikoli ovšem jejich systémový název.
PLÁNOVÁNO
Tento systémový procesní stav způsobuje, že počty a ceny na řádcích dokumentu se
nikde neprojeví. Ačkoli tedy může obsahovat všechny náležitosti, z hlediska stavu na
skladu, inventury, ocenění a skladové uzávěrky, obecně z hlediska procesů na skladu
jako by doklad neexistoval. Dá se využít například k přípravě a plánování, k signalizaci
budoucí potřeby na něm uvedených karet a množství nebo po změně z vyššího stavu
k odložení zpracování/platnosti dokladu.
V PŘÍPRAVĚ
Doklad v přípravě má na sklad, tedy na množství u karet v dokladu obsažených, vliv
podle toho, zda se jedná o doklad příjmový nebo výdejový.
Příjmové doklady ve stavu V přípravě: Množství na nich uvedené se nepočítá do
celkového množství na skladě – doklad ještě nebyl vyřízen a tedy není ještě platný, ale
na dílčích skladových kartách je již množství uvedeno v Množství v příjmu. Příjemka ve
stavu V přípravě například odpovídá již dovezenému zboží, které ještě nebylo přijato na
sklad. Množství není součástí inventury a skladové uzávěrky, ale již „se o něm ví“.
Inventury na existenci takového dokladu upozorní a případně vyřadí kartu, která je na
takovém dokladu, z inventury. Ocenění skladových zásob i uzávěrka skladu k datu tento
doklad vynechá. Uzávěrka skladu za období se neprovede, pokud na takový doklad
narazí, tedy pokud bude existovat doklad s datem v uzavíraném období, nesmí být ve
stavu v přípravě.
Výdejové doklady ve stavu V přípravě: Protože ještě nebyly vyřízeny, množství na
řádcích těchto dokladů se počítá do celkového množství na skladě. Uvádí se jako
Množství ve výdeji a snižuje Dostupné množství na skladu. Inventury upozorní nebo
vyřadí karty na takových dokladech. Ocenění skladových zásob se pro řádky na takovém
dokladu provede (na rozdíl od dokladů příjmových), ale uzávěrka skladu k datu jej
vynechá a uzávěrka za období se neprovede stejně jako u příjmových dokladů.
VYŘÍZENO
Doklad ve stavu Vyřízeno se chová stejně jako doklad bez zapnutého procesního řízení.
Pokud nejsou nadefinovány žádné přechody mezi procesními stavy, ABRA Gen při
uložení dokladu nastaví automaticky stav Vyřízeno, takže systém funguje jako bez
procesního řízení. Toho lze využít například pro nastavení procesního řízení jen na
některých řadách skladových dokladů.
STORNO
Při změně stavu dokladu na Storno se vymažou všechny řádky dokladu a tím doklad
z funkčního hlediska přestane existovat. Zůstává mu hlavička, ale do procesů na skladu
nezasáhne, dokud do něj nebudou znovu vloženy řádky a změněn stav. Doklady ve
stavu storno mohou mít význam například pro evidenci výsledků obchodní činnosti.

Poznámka: Systémové stavy se týkají jak hlavičky dokladu, tak i jeho řádků. Uživatelsky lze
nastavit pouze stav na hlavičce dokladu, tím se nastaví stejný procesní stav i na jeho řádcích.
Pomocí skriptů je možno měnit stav i na jednotlivých řádcích. Platí ovšem pravidlo, že
procesní stav na hlavičce dokladu smí být pouze stejný nebo nižší než na jeho řádcích. Může
tedy existovat doklad ve stavu V přípravě, který má některé řádky ve stavu Vyřízeno, není ale
možný vyřízený doklad se řádky ve stavu V přípravě.

Poznámka: Níže se v některých odstavcích píše o řádcích nebo pohybech v konkrétních
systémových stavech – z uživatelského pohledu (bez skriptingu) jde o řádky či pohyby na
dokladech, které jsou (mají hlavičku) v daných stavech.
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5

PODROBNĚJI O NASTAVENÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

Před zahájením používání procesního řízení je vhodné navrhnout nejdříve procesy
samotné a předem definovat budoucí využívané procesní stavy na jednotlivých třídách
nebo i řadách dokladů a přechody mezi těmito stavy, jakož i práva jednotlivých rolí
uživatelů na přepínání mezi stavy a na editaci dokladů v daných stavech. ABRA Gen
umožňuje postupné zavádění procesního řízení i návrat k práci bez procesního řízení, ale
ucelená a dobře rozmyšlená logická struktura procesního řízení je po implementaci vždy
výhodou.

5.1

5.1.1

KROKY K VYUŽITÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NA SKLADOVÝCH DOKLADECH

AGENDA FIREMNÍ ÚDAJE

Záložka Parametry, skupina Sklad, parametr Používat procesní řízení na skladových
dokladech: Ano. (Po přepnutí tohoto parametru se doporučuje ABRA Gen restartovat.)
Tento parametr zapíná použití procesního řízení.
Poznámka: Pokud je přepnut tento parametr na Ano, ale nejsou připraveny žádné přechody
mezi stavy v agendě Přechody mezi procesními stavy, ABRA začne používat procesní řízení,
při uložení skladového dokladu však nastaví jeho stav vždy na Vyřízeno. Chová se tak
z hlediska platnosti dokumentu a kalkulace s množstvími na jeho řádcích prakticky stejně,
jako by procesní řízení nebylo zapnuto. Změna se ale projeví v agendách skladových dokladů
a skladových karet – místo sloupce Množství na seznamu je uváděno v systémové definici
Dostupné množství. Přidány jsou také sloupce Množství ve výdeji a Množství v příjmu, které
ale budou uvádět vždy nulové množství (zde se objeví smysluplné údaje jen při existenci
dokladů v systémovém stavu V přípravě). Přibude též nový sloupec Stav, který ale bude u
každého dokladu uvádět „Vyřízeno“.

5.1.2

AGENDA PROCESNÍ STAVY

V této agendě se nastavují stavy využívané v procesním řízení. V ABRA Gen jsou
definovány 4 výchozí systémové stavy – Plánováno, V přípravě, Vyřízeno a Storno. Tyto
stavy jsou základem pro uživatelské stavy. Názvy (Kódy) uživatelských stavů jsou
libovolné; 4 výchozí jsou pojmenovány podle jejich systémových stavů.
V agendě Procesní stavy je možno změnit kódy výchozích stavů, jakož i přidat vlastní
uživatelské stavy.
Funkčním tlačítkem Nový přidáme nový procesní stav. Na záložce Detail vybereme
Třída: Skladové doklady
Systémový stav: vybereme systémový procesní stav, který je podkladem k danému
uživatelskému stavu
Kód stavu: Zadáme uživatelský název stavu
Popis: umožňuje zadat poznámku a je nepovinný
Pořadí: pokud budeme využívat více uživatelských procesních stavů založených na
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stejném systémovém stavu, můžeme zde nastavit jejich pořadí v nabídce změny stavu.
Při ponechání nuly jsou v nabídce uživatelské stavy řazeny podle pořadí systémového
stavu, na kterém jsou založeny.
Zde založíme postupně všechny stavy, které budeme potřebovat. Definice stavů
nerozlišuje, pro které doklady se budou používat – jednotlivé typy nebo řady dokladů
mohou využívat všechny nebo i jen některé z definovaných stavů – to je nastaveno
v agendě Přechody mezi procesními stavy.

5.1.3

AGENDA PŘECHODY MEZI PROCESNÍMI STAVY

Zde se nastavují základní stavy dokladů po jejich uložení a povolené změny mezi
jednotlivými stavy dokladu. Je zde též možno nastavit role oprávněné nakládat
s dokumenty v jednotlivých stavech.
Definice přechodů je možná dvojím způsobem, ručně nebo automatickým
vygenerováním přechodů. Tyto způsoby lze kombinovat, lze tedy například vygenerovat
pro všechny typy skladových dokladů základní přechody mezi základními dvěma stavy
(vycházejícími ze systémových stavů V přípravě a Vyřízeno) a pak ručně přidat pro
některé řady další přechody, pokud na nich chceme mít strukturovanější proces.
RUČNÍ VYTVOŘENÍ PŘECHODU MEZI STAVY (NEBO ÚPRAVA JIŽ EXISTUJÍCÍHO
PŘECHODU)
Po stisku funkčního tlačítka Nový na záložce Detail zadáme
Třída: vybereme jeden nebo více typů skladových dokladů, které budou používat tento
přechod.
Z uživatelského stavu: vybereme z nadefinovaných stavů ten, který bude pro tento
převod počáteční. Pokud necháme políčko prázdné, znamená to, že doklad bude po
vytvoření uložen v tom uživatelském stavu, který vybereme níže u položky Na
uživatelský stav.
Na uživatelský stav: vybereme z nadefinovaných stavů ten, ve kterém bude doklad po
přechodu.
Na záložce Řady můžeme zadat pro které řady dokladů bude tento přechod povolen.
Vybrat lze jen z řad, které spadají pod typ dokladu vybraný na záložce detail. Pokud
nevybereme žádnou řadu, bude tento pohyb platný pro všechny řady v daném typu
dokladu.
Stiskem funkčního tlačítka Uložit uložíme vytvořený uživatelský procesní stav.
VYTVOŘENÍ PŘECHODŮ MEZI PROCESNÍMI STAVY POMOCÍ PRŮVODCE PRO
GENEROVÁNÍ PŘECHODŮ
Po stisku tlačítka Generovat se zobrazí okno Průvodce generováním nových přechodů
mezi procesními stavy. U popisku „Pro třídy“ klikneme na tlačítko … a ze seznamu
vybereme jeden nebo více typů dokumentů. V okně níže můžeme zadat ze kterého na
který stav bude tento přechod.
Tlačítka pro definici a přidání jednoho přechodu Vložit nebo Přidat přidávají nový
řádek do seznamu definovaných přechodů.
Tlačítko pro vymazání řádku Vymazat vymaže aktuální řádek.
Tlačítko pro předvyplnění sady přechodů Předvyplnit podle vzoru umožňuje přidat
přechody předdefinované pro základní a rozšířené procesní řízení. Po jeho stisku si
vybereme buď základní vzor (vyžití pouze stavů V přípravě a Vyřízeno, přechodů mezi
nimi a základního přechodu do stavu V přípravě při uložení dokumentu) nebo rozšířený
(využití všech čtyř stavů a předdefinovaných smysluplných přechodů mezi nimi).
Pod oknem s přehledem přechodů připravených k hromadnému generování je možno
ještě omezit nově vygenerované přechody jen na konkrétní řady dokladů. Tato volba
umožňuje vybrat konkrétní řadu nebo řady dokladů, pro které se budou nové přechody
generovat a natavit tak procesní řízení individuálně pro jednotlivé řady.
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Tlačítko Dokončit (dokud je neaktivní, má nápis „Dále“) spustí generování
přichystaných přechodů.
Poznámka: Pokud se stane, že v horní volně vybrané třídě (typu) dokladu neodpovídá dole
zvolená řada, na kterou se má generování omezit – pokud uživatel vybere třídy, pak řady a
poté se vrátí a změní výběr tříd dokladů – vygenerují se přechody pro vybranou třídu (typ)
dokladu bez ohledu na volbu řady. Neboli ABRA Gen vytvoří přechody pro zvolené třídy a
pokud je to možné, omezí je na zvolené řady. Pokud má například zvolené třídy Příjemka a
Dodací list a dole vybrané řady PR1 (Příjemka na sklad 1) a VR (Vratka k dodacímu listu),
vygeneruje přechody pouze pro řadu PR1 třídy Příjemka a pro všechny řady třídy Dodací list.
Omezení na řadu VR se neuplatní, protože nebyla vybrána třída Vratka dodacích listů.

Poznámka: Při vytváření přechodů mezi procesními stavy pomocí průvodce není možné
zároveň nastavovat role oprávněné editovat doklad po dané změně, ale je možno tyto role
dodat k již vytvořeným přechodům na záložce pomocí funkčního tlačítka Opravit na záložce
Seznam nebo Detail.

TIP: Pro nejsnazší a nejrychlejší přípravu k používání procesního řízení je možno v
průvodci pro generování přechodů vybrat v horní volbě všechny nabídnuté řady
skladových dokladů a tlačítkem Předvyplnit podle vzoru a následnou volbou
základního nebo rozšířeného řízení naplnit seznam generovaných přechodů.
Následným stiskem tlačítka Dokončit proběhne vygenerování připravených
přechodů. Pak stačí již jen nastavit parametr Používat procesní řízení na skladových
dokladech v agendě Firemní údaje na Ano.

5.1.4

AGENDA ROLE (PŘIDĚLENÍ PRÁV NA PŘECHODY MEZI STAVY)

Protože přechody mezi procesními stavy jsou chráněnými objekty, lze nastavit pro
konkrétní role uživatele práno na jejich použití. To lze využít například pro to, aby
přepnutí příjemky ze stavu Ke kontrole do stavu Vyřízeno v našem příkladu 2.2 mohl
provést jen uživatel s rolí Kontrolor. Smysl má též ošetřit přepínání v opačném směru,
než je obvyklý proces – pokud je například doklad Vyřízen, neměl by se za normálních
okolností přepínat na nižší stav, ale role Vedoucí skladu na to může mít právo.
POSTUP PŘIDĚLENÍ PRÁVA NA PŘECHOD MEZI STAVY
V agendě Role na záložce Práva k objektům je skupina Přechody mezi procesními stavy.
Po rozkliknutí této skupiny se zobrazí všechny přechody, které jsou v systému uloženy.
Pro našeho skladníka na příjmu, kterému chceme povolit pouze přepnutí příjemky ze
stavu Plánováno do stavu Ke kontrole označíme nejprve přímo skupinu Přechody mezi
procesními stavy, klikneme na ni pravým tlačítkem myši a vybereme Zakázat. Tím se
roli Skladník zakážou všechny přechody mezi stavy na všech dokladech. Následně
vybereme přechod „Příjemka: Plánováno –> Ke kontrole“, který chceme povolit a po
stisku pravého tlačítka myši na něm vybereme Povolit. (Pokud náš skladník nebude
specialista příjmu, zřejmě mu ještě povolíme aspoň přechod „Dodací list: K vydání –>
Vydáváno“ a „Dodací list: Vydáváno –> Vyřízeno“, aby mám tento skladník pomohl i
s expedicí v příkladu 2.1)
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6.1

ZMĚNY V ABRA GEN PŘI POUŽÍVÁNÍ PROCESNÍCH STAVŮ
ZMĚNY VE SLOUPCÍCH – STAV A MNOŽSTVÍ

Ve všech skladových dokladech přibyl v systémové definici sloupců sloupec Stav. Uvádí
kód (název) uživatelského stavu, ve kterém se doklad nachází.

V agendách, kde se uvádí množství na skladové kartě, je sloupec množství nahrazen
v systémové definici sloupci Dostupné množství, Množství ve výdeji a Množství v příjmu.
Původní sloupec Množství, stejně jako nové sloupce, je možno přidat do uživatelské
definice.
Tato změna se projeví v agendách Skladové karty, Dílčí skladové karty, Šarže a sériová
čísla, Dílčí šarže a sériová čísla.

V agendě Bilance v definici sloupců (dostupné pro editaci z agendy Definice sloupců
bilance) přibyly sloupce, resp. datové zdroje Plánované příjmy, Plánované výdeje,
Příjmy v přípravě, příjmy ve výdeji.

6.2

ZMĚNY V UZÁVĚRKÁCH SKLADU A V OCENĚNÍ SKLADOVÝCH POHYBŮ

V agendě uzávěrka skladu dochází při využití procesního řízení k několika změnám
souvisejícím s vlivem aktuálního stavu dokladu na počítání s množstvím a cenou v řádku
dokladu.
OCENĚNÍ SKLADOVÝCH POHYBŮ (OCENĚNÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB, UZÁVĚRKA
NANEČISTO)
Plánováno – pohyby v systémovém stavu plánováno nejsou oceněny. Na nich uváděná
množství nejsou ještě naskladněna (u příjmových dokladů) nebo jsou ještě ve skladu a
nejsou ve stavu Plánováno nijak blokována (u dokladů výdejových), čili se nepromítají
ani kladně ani záporně do stavu skladu.
V přípravě – příjmové pohyby ve stavu V přípravě nejsou oceněny – ještě není jistota,
že skutečně budou přijaty do skladu, odpovídá to nastavení nekompletních cen na řádku
dokladu – takový řádek také není oceněn. Výdejové pohyby V přípravě (neboli spadající
do množství ve výdeji) oceněny jsou, protože jsou skladem a máme tedy všechny
potřebné informace k jejich ocenění.
Vyřízeno – pohyby v systémovém stavu Vyřízeno jsou oceněny. Ocenění skladových
pohybů i uzávěrky k nim přistupují stejně, jako se chovají k pohybům bez používání
procesního řízení.
Storno – doklady ve stavu Storno nemají řádky a jsou tedy při ocenění i uzávěrkách
ignorovány.
Ocenění skladových pohybů nijak neblokuje zpracované doklady a se všemi je tedy
možno i po ocenění pracovat (a měnit je či přepínat jejich procesní stav).
UZÁVĚRKA K DATU
Při uzávěrce k datu se systém proti výše popsanému Ocenění skladových pohybů chová
jinak k výdejovým dokladům, resp. výdejovým pohybům v systémovém stavu
V přípravě. Tyto pohyby neocení, protože uzávěrka by měla co nejpřesněji zachytit stav
na skladu k datu a pohyby v přípravě do rozhodného data uzávěrky nebyly realizovány.
Plánováno – pohyby v systémovém procesním stavu Plánováno nejsou oceněny a
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uzavřeny. Průvodce uzávěrku po jejím provedení oznámí, že některé pohyby se
nepodařilo uzavřít a dá možnost je vypsat jejich přehled. Ve výpisu jsou pohyby, které
jsou v systémovém stavu Plánováno, V přípravě, nebo jsou příjmové a nemají kompletní
ceny.
V přípravě – pohyby v systémovém procesním stavu V přípravě nejsou oceněny a
uzavřeny. Průvodce uzávěrku po jejím provedení oznámí, že na skladu jsou
k rozhodnému datu pohyby, které se nepodařilo uzavřít a dá možnost je vypsat jejich
přehled (viz předchozí odstavec).
Vyřízeno – pohyby v systémovém procesním stavu Vyřízeno jsou oceněny a uzavřeny.
Storno – pohyby na dokladech v systémovém procesním stavu Storno neexistují.
Po uzávěrce skladu k datu není možno upravovat doklady, jejichž pohyby byly
kompletně uzavřeny uzávěrkou (a oceněny). Je možno upravovat hlavičky a neuzavřené
řádky nevyřízených dokladů (tedy pohyby, které nebyly uzavřeny). Pokud se doklad
přepne do systémového stavu Vyřízeno, změní se jeho datum na okamžik přepnutí, tedy
je možno takový doklad vyřídit i po uzávěrce. Datum může být shodné nebo pozdější,
než je datum uzávěrky k datu.
POZOR: POKUD BYLY PŘI UZÁVĚRCE K DATU VYNECHÁNY NĚKTERÉ Z DOKLADŮ ČI
POHYBŮ VE STAVU V PŘÍPRAVĚ, KOREKTNÍ POSTUP JE ZRUŠIT UZÁVĚRKU A PO
VYŘÍZENÍ TAKOVÝCH DOKLADŮ UZÁVĚRKU K DATU PROVÉST ZNOVU.

UZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ
Uzávěrka za období se odmítne provést, pokud na skladu existují pohyby (doklady)
v systémovém stavu V přípravě.
Plánováno – pohyby v systémovém procesním stavu Plánováno nejsou oceněny a
uzavřeny. Průvodce uzávěrkou oznámí, že na skladu jsou k rozhodnému datu
dokumenty/pohyby v systémovém stavu Plánováno a že tyto pohyby nejsou do
uzávěrky zahrnuty.
V přípravě – existence pohybů ve stavu V přípravě na uzavíraném skladu zamezí
provedení uzávěrky za období.
Vyřízeno – pohyby v systémovém procesním stavu Vyřízeno jsou oceněny a uzavřeny.
Storno – pohyby na dokladech v systémovém procesním stavu Storno neexistují.
Poznámka: Pohyby v systémovém stavu Plánováno mohou na skladu zůstat i v oceňovaném
období. Pokud se ale následně změní jejich stav na Vyřízeno, změní se i jejich datum na
aktuální datum, kdy k přepnutí na stav Vyřízeno došlo. Tím jsou tyto pohyby (doklady)
zařazeny do zatím neuzavřeného období. Nové datum může být jedině pozdější, než je datum
uzávěrky za období (nesmí být shodné, jak je to povoleno u uzávěrky k datu).

Poznámka: Chování uzávěrek k příjmovým pohybům bez kompletních cen se nezměnilo. I
nadále takové jsou takové doklady vyřazeny z ocenění skladových pohybů i uzávěrky k datu a
stejně jako bez procesního řízení znemožňují provedení uzávěrky za období.

6.3

ZMĚNY V INVENTUŘE

V souvislosti s používáním procesního řízení na stavových dokladech dochází ke změnám
především v inventuře na nepolohovaném skladu. Polohovaný sklad odvozuje pohyby od
skladových pozic, a tedy od polohovacích dokladů (naskladnění do pozic a vyskladnění
z pozic). Tyto doklady již mají určitou obdobu procesních stavů – mohou být
neprovedeny nebo provedeny. Inventura na polohovaném stavu tedy není významně
ovlivněna procesním stavem skladových dokladů, protože tyto se přímo do stavu na
pozicích nepromítají.
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Z hlediska inventury se na jednotlivé systémové procesní stavy nahlíží následovně:
Plánováno – doklad (množství na jeho řádcích) nemá na inventuru vliv.
V přípravě – příjmový doklad obsahuje množství, které ještě nebylo přijato, množství na
výdejovém ještě nebylo vydáno, doklad V přípravě nemá tedy na inventuru vliv.
Indikuje ale, že by ke skladovým pohybům na něm uvedeným dojde. Proto byla přidána
možnost kontroly existence takových dokladů k rozhodnému datu inventury – viz níže.
Vyřízeno – doklady byly provedeny a jsou pro inventuru směrodatné.
Storno – doklad neobsahuje řádky a je ignorován.
Při vytváření hlavního inventárního protokolu je přidána možnost „Kontrolovat existenci
skladových dokladů ve stavu ‚V přípravě‘ při zahájení inventury“. Při zaškrtnutí této
možnosti (ve výchozím stavu) se chová inventura následovně:
Po zadání hlavičky hlavního inventárního protokolu proběhne ověření, zda na vybraném
skladu neexistují skladové doklady ve stavu V přípravě. Pokud ano, uživatel je na tuto
skutečnost upozorněn, ale je možné pokračovat k výběru řádků hlavního inventárního
protokolu.
Na nepolohovaném skladu jsou po výběru skladových karet a dokončení průvodce
vyloučeny ze seznamu přidávaných skladových karet ty, ke kterým existují skladové
pohyby v procesním stavu V přípravě. Uživatel je o vyloučených skladových kartách
informován.
Při zahájení hlavního inventárního protokolu probíhá kontrola na všechny řádky
protokolu. Pokud je nalezen řádek obsahující skladovou kartu, ke které existuje
skladový pohyb ve stavu V přípravě, zahájení hlavního inventárního protokolu
neproběhne.
Skladová karta, ke které existuje skladový pohyb ve stavu V přípravě, nebude do
hlavního inventárního protokolu přidána ani po zahájení hlavního inventárního
protokolu, pokud byl zahájen se zapnutou kontrolou na existenci skaldových pohybů ve
stavu V přípravě.
U polohovaného skladu se po výběru skladových pozic chování nezměnilo a do
hlavního inventárního protokolu jsou přidány všechny vybrané skladové pozice (pokud
tomu nebrání jiná skutečnost, například že se pozice nachází na jiném již zahájeném
hlavním inventárním protokolu).
Zahájení hlavního inventárního protokolu je na polohovaném skladu možné i v případě,
že existuje skladový pohyb ve stavu V přípravě ke skladové kartě nacházející se na
obsahu skladové pozice zařazené do hlavního inventárního protokolu.

Níže uvedené změny souvisejí s tím, že pro inventuru jsou směrodatné jen doklady ve
stavu Vyřízeno:
Pokud není procesní stav skladového dokladu Vyřízeno, nově lze přidávat, mazat či
měnit jeho řádky s dílčí skladovou kartou, která je v inventuře. Změnit lze i datum
takového dokladu.
Pokud je řádek skladového dokladu v blokační inventuře nebo v neblokační inventuře
před rozhodným datem inventury, není možné měnit procesní stav skladového dokladu
do či ze stavu Vyřízeno.
Zástupný inventární lístek se tiskne pouze pro řádek s dílčí skladovou kartou v
neblokační inventuře, pokud datum dokladu je po rozhodném datu inventury a zároveň
je procesní stav skladového dokladu Vyřízeno.
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POD KAPOTOU – ZMĚNY VE STRUKTUŘE TABULEK

V ABRA Gen došlo v souvislosti se zavedením podpory procesního řízení na skladových
dokladech ke změnám ve struktuře dat. Níže jsou vypsány změny seskupené podle
tabulek, kterých se primárně týkají.

+

Název
Nový sloupec, tabulka nebo…

Doménový název

PK
FK
UO
I

nový
nový
nové
nový

Vlastní sloupec
Vlastní sloupec
Sloupce
Sloupce

Primární klíč
Cizí klíč
Unikátní omezení
Index

Datový typ

Velikost

Odkaz. tabulka

Odk. sl.

Přesnost

Vlastnosti

Výchozí hodnota nebo
ini= hodnota po
inicializaci

StoreSubCards
+

BookedQuantity

Quantity

Numeric

15

6

NOT NULL

0

+

AcceptedQuantity

Quantity

Numeric

15

6

NOT NULL

0

StoreSubBatches
+

BookedQuantity

Quantity

Numeric

15

6

NOT NULL

0

+

AcceptedQuantity

Quantity

Numeric

15

6

NOT NULL

0

ini=´SDDEF00000´

StoreDocuments
+

PMState_ID

ID

Char

10

NOT NULL

FK

StoreDocumentsPMStateFK

PMState_ID

PMStates

ID

Indexovaný

+

FinishedAt$DATE

DateTime

Double

+

FinishedBy_ID

ID_Null

Char

10

FK

StoreDocumentsFinishedByFK

FinishedBy_ID

SecurityUsers

ID

+

ResponsibleUser_ID

ID_Null

Char

10

+

ResponsibleRole_ID

ID_Null

Char

10

FK

StoreDocumentsResponUserFK

ResponsibleUser_ID

SecurityUsers

ID

Indexovaný

FK

StoreDocumentsResponRoleFK

ResponsibleRole_ID

SecurityRoles

ID

Indexovaný

10

NOT NULL

ini=´SDDEF00000´

NOT NULL

0

NOT NULL

0
ini=CreatedBy_ID

Indexovaný

StoreDocuments2
+

PMState_ID

ID

Char

+

ValuatedAt$DATE

DateTime

Double

FK

StoreDocuments2PMStateFK

PMState_ID

PMStates

ID

Indexovaný

SBoolean

Char

1

NOT NULL

DateTime

Double

Char

MainInvProtocols
+

CheckSDocsInPreparation

´N´, ini=´A´

StoreClosings
–

Beginning

+

CreatedAt$DATE

smazán

+

PMStates

+

ID

ID

PK

PMStatesPK

ID

+

ObjVersion

ObjVersion

Integer

NOT NULL

1

+

Hidden

Sboolean

Char

1

NOT NULL

´N´

+

CLSID

Guid

Char

26

NOT NULL

´0000000000000000
0000000000´

+

SystemState

Enumeration

Integer

NOT NULL

0

+

Code

Code50

VarChar

NOT NULL

´´

+

Description

TextBlob

TextBlob

+

SequenceNumber

NxInteger

Integer

NOT NULL

0

UO

PMStatesUNCLSIDAndUser

CLSID
Code

NOT NULL

10

50

0, ini=
ClosingDate$DATE

NOT NULL
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+

PMStatesTransitions

+

ID

ID

PK

PMStatesTransitionsPK

ID

+

ObjVersion

ObjVersion

Integer

NOT NULL

1

+

Hidden

Sboolean

Char

1

NOT NULL

´N´

+

CLSID

Guid

Char

26

NOT NULL

´0000000000000000
0000000000´

+

FromState_ID

ID_Null

Char

10

FK

PMStatesTransitionsFromStFK

FromState_ID

PMStates

ID

Indexovaný

+

ToState_ID

ID_Null

Char

10

NOT NULL

FK

PMStatesTransitionsToStFK

ToState_ID

PMStates

ID

Indexovaný

+

ResponsibleRole_ID

ID_Null

Char

10

FK

PMStatesTransitionsRRFK

ResponsibleRole_ID

SecurityRoles

ID

Indexovaný

+

PMStatesTransitionsDocQueues

+

StatesTransition_ID

ID

Char

10

NOT NULL

+

DocQueue_ID

ID

Char

10

NOT NULL

PK

PMStatesTransitionsDQPK

StatesTransition_ID
DocQueue_ID

FK

PMStatesTransitionsDQStTrFK

StatesTransition_ID

StatesTransitio
ns

ID

Indexovaný
Při smazání
kaskádovat

FK

PMStatesTransitionsDQDQFK

DocQueue_ID

DocQueues

ID

Indexovaný
Při smazání
kaskádovat

+

PMObjectStateHistory

+

ID

ID

Char

10

NOT NULL

PK

PMObjectStatesHistorPK

ID

+

ObjVersion

ObjVersion

Integer

+

Object_ID

ID

Char

10

NOT NULL

+

Object_CLSID

Guid

Char

26

NOT NULL

+

State_ID

ID

Char

10

NOT NULL

+

FromDate$DATE

DateTime

Double

NOT NULL

0

+

ToDate$DATE

DateTime

Double

NOT NULL

0

+

ChangedBy_ID

ID

Char

10

+

ResponsibleRole_ID

ID_Null

Char

10

+

ResponsibleUser_ID

ID_Null

Char

10

FK

PMObjectStateHistoryStaFK

State_ID

PMStates

ID

Indexovaný

FK

PMObjectStateHistoryRUFK

ResponsibleUser_ID

SecurityUsers

ID

Indexovaný

FK

PMObjectStateHistoryRRFK

ResponsibleRole_ID

SecurityRoles

ID

Indexovaný

FK

PMObjectStateHistoryChFK

ChangedBy_ID

SecurityUsers

ID

Indexovaný

I

PMObjectStateHistoryObj

Object_ID
Object_CLSID

Char

10

NOT NULL

NOT NULL

1

´0000000000000000
0000000000´

NOT NULL

Sloupce

Strana 16 z 16

