
ZÁKLADNÍ POPIS

 • jednoduchost a rychlost zpracování kompletovaných zakázek
 • základní kompletace probíhá pouze ve třech krocích (příprava, výdej materiálu, 
dokončení)
 • automatická kompletace „na pozadí“, která je vyvolána z prodejních dokladů
 • plná vazba na ostatní agendy systému (Prodej, Nákup, Sklad, SCM, Účetnictví...)
 • možnost využití položek určených ke kompletaci nejen pro kompletaci, ale také 
samostatně
 • možnost práce s polotovary
 • automatické nebo ruční použití přípustných náhrad materiálu
 • možnost oprav vystavených dokladů, vrácení do předchozího stavu
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PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

Modul nalezne uplatnění při výrobě produktů, které vznikají kompletací materiálů a poloto-
varů. Vede k jednoduchému a rychlému zpracování výrobku na základě uložených norem, 
včetně hromadného odpisu skladových položek a příjmu kompletací na sklad.

Kompletování je možné v systému provádět automaticky, na základě analýzy dat sklado-
vých zásob modulu SCM nebo individuálně – dle objednávky. Příklady využití modulu jsou 
v oblastech zakázkových montáží nábytkových sestav, zakázkových montáží jízdních kol, 
sestavování dárkových balíčků, míchání barev a dalších.

KOMPLETACE



 • víceúrovňová struktura norem zobrazená formou stromu z pohledu výrobků i materiálu
 • více výrobků na jednom kompletačním listu
 • plánování kompletace k určitému datu
 • kalkulace nákladové ceny výrobku, porovnání se skutečnou cenou realizace
 • přehled o použitém materiálu v normách
 • výpočet spotřeby materiálu na kompletaci zadaných výrobků podle norem 
 • kontrola skladového množství materiálu
 • evidence procenta ztrát
 • popis pracovního postupu s možností uložit obrázek výrobku
 • přímá návaznost na agendy Skladu a Skladových dokladů
 • přesný výpočet skutečné nákladové ceny
 • zkompletovaného výrobku pomocí skladové uzávěrky

REFERENCE:
Pavel Malý, K-SERVIS PRAHA, a.s.
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Více informací naleznete na: 
www.abra.eu/moduly/kompletace
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FUNKCE A VLASTNOSTI

Díky modulu kompletace máme nepřetržitý přehled nad tokem materiálu až k samotnému 
výrobku. Výrobek je automaticky oceněn dle reálných vstupních nákladů. Nasazením tohoto 
modulu jsme ušetřili polovinu jednoho pracovního poměru.
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