
ZÁKLADNÍ POPIS

 • možnost členění položek do stromového menu
 • okamžitý přístup ke stavu skladu, počtu objednávek a rezervací
 • rychlé zobrazení dokladů a pohybů přímo ze skladové karty
 • rychlý přístup k obrázkům, fotodokumentaci a jiným dokumentům skladových 
položek (využití mj. pro tisky, e-shop apod.)
 • možnost práce s čárovými kódy pro rychlé vyhledávání a zadávání položek
 • používání více jednotek (např. kus, balení, paleta) 
 • možnost zadání příjmového dokladu bez ceny a její pozdější doplnění po 
doručení všech pořizovacích dokladů
 • možnost opravovat a mazat vystavené skladové doklady
 • systém výpočtu skladové ceny: průměrování, FIFO
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PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

Základem evidence skladu je číselník skladových karet. Různé typy evidovaných položek 
je možné specifikovat nastavením požadovaných vlastností karty. Ke skladovým kartám lze 
dále evidovat dodavatele i odběratele, parametry pro cenotvorbu a fotografie. Rovněž je 
k dispozici podpora pro sledování šarží a sériových čísel a možnost ukládání dokumentace 
či různých certifikátů ve formě příloh. Pro práci s položkami jsou k dispozici doklady příje-
mek, dodacích listů, vratek, převodek mezi sklady a také doklady pro rychlé zpracování 
inventury.

Princip zadávání cen na příjmové doklady umožňuje naskladňovat položky bez ceny a ob-
ratem prodávat. Pozdější doplnění ceny a uzávěrka zajistí přesné ocenění a zaúčtování 
dokladů, včetně vedlejších nákladů.
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 • vedení libovolného počtu skladů s možností individuálního nastavení způsobu výpočtu 
skladové ceny a dalších parametrů
 • práce se skupinami položek (sestav)
 • evidence dodavatelů a odběratelů u jednotlivých skladových položek
 • rychlý přehled o pohybech položek nebo jejich skupinách
 • hromadný výběr položek do dokladů v seznamu karet s přímým zadáváním počtů
 • možnost evidence šarží a sériových čísel
 • generování kódů pro skladové karty, šarže a sériová čísla podle zadaných parametrů
 • funkce pro práci s obaly
 • kompletní podklady pro Intrastat
 • řada reportů ze skladu, včetně tisku stavu skladu zpětně k datu apod.
 • podpora skladové evidence pro moduly Výroba, Kompletace, Gastrovýroba

REFERENCE:
Ing. Martin Jančík,  přepravní manažer KD TRANSPORT,  
mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.
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Více informací naleznete na: www.abra.eu/moduly/skladove-hospodarstvi
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FUNKCE A VLASTNOSTI

Skladové hospodářství vedeme kompletně v ABŘE. Oceňujeme zejména rychlý přístup ke 
skladovým dokladům, k informacím o stavu objednávek a skladových položkách a také 
přehlednost pohybů ze skladových karet. V ABŘE využíváme kompletní evidenci šarží sklado-
vých položek, která je pro evidenci našeho zboží zcela zásadní. ABRA zpřehledňuje práci 
ve skladu a zavádí pořádek nejen pro pracovníky skladu, ale také pro administrativu podni-
ku. 
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