SKLADOVÁ
EVIDENCE

HELIOS iNuvio

Modul Skladová evidence informačního systému HELIOS iNuvio slouží k:
• vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur,
• evidenci řady údajů (skladových cen, nákladů, měrných jednotek,
externích dokumentů atd.),
• získání přehledu o změnách jejího stavu na skladě,
o pohybu výrobních čísel či umístění,
• s modulem Obchod řeší problematiku zpracování
obchodního případ včetně návaznosti na zakázky.
PŘEHLED
Efektivní pořizování záznamů
Evidence skladových zásob
na libovolném počtu skladů
Podpora FIFO a průměrných cen
Možnost volby metody evidence
skladu pro každý sklad samostatně
Možnost změny metody evidence skladu
Volitelná metoda evidence skladu
Skladové doklady
Stav skladu
Inventury skladových zásob
Umístění zboží na skladě (lokace)
Podpora čárových kódů vč. WMS
Výrobní čísla/šarže
Související náklady
Cizí měny
Výstupy, controlling a reporting
Intrastat
Cenotvorba a slevotvorba
EKOKOM
WMS (čtečky čárových kódů)
Kompletace
Paletové etikety s SSCC kódem
Balíkobot a přímá expedice

EFEKTIVNÍ POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ
• rychlý vstup u dat ručním pořízením pomocí klávesových
zkratek a předvoleb
• tvorba kopií skladových karet i skladových dokladů
• hromadné změny parametrů skladových karet
• import skladových karet z MS Excel
• snadné převody skladových položek mezi doklady včetně
částečných převodů
• export a import EDI zpráv
• využití čárových kódů k zadávání položek i dokladů
VOLITELNÁ METODA EVIDENCE SKLADU
• podpora FIFO a průměrných cen
• možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad
i kartu samostatně
• možnost změny metody evidence skladu
• evidenční ceny klasicky dle skladové karty, popř. nově i dle
úrovně výrobního čísla
SKLADOVÉ DOKLADY
• generování podkladů pro skladové inventury jednotlivých
skladů
• inventarizace pomocí čteček čárových kódů
• tisk inventurních protokolů
• generování inventurních dokladů
• uzávěrky skladu s blokováním změny stavu před datem
uzávěrky
• finanční a množstevní inventury, inventury po umístěních
a výrobních číslech
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UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ NA SKLADĚ (LOKACE)
• uživatelské definice skladových pozic
• evidence stavu položek včetně výrobních čísel na
jednotlivých skladových pozicích
• změna umístění položky bez nutnosti tvorby
pohybových dokladů
• historie pohybů skladové pozice
PODPORA ČÁROVÝCH KÓDŮ
• evidence čárových kódů k položce zboží
• generování čárového kódu typu např. EAN 13
• napojení čteček čárového kódu a využití
k zadávání položek na doklad
• tisk čárových kódů (etikety)
• podpora EDI komunikace
• paletové etikety s SSCC kódem
VÝROBNÍ ČÍSLA/ŠARŽE
• definice výrobního čísla s možností sledování
termínů záruk a dat expirací
• evidenční ceny i u výrobních čísel/šarží
• sledování stavů výrobních čísel
• historie pohybů výrobního čísla
• trasování výrobních čísel
SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
• uživatelsky definované členění souvisejících nákladů
• výpočet a evidence souvisejících nákladů
• automatické odepisování při výdeji ze skladu
• převod souvisejících nákladů při převodu mezi sklady
• podpora dodatečných souvisejících nákladů
CIZÍ MĚNY
• pořizování skladových dokladů v libovolné měně
• automatický přepočet na CZK podle zvoleného kurzu
• hromadné stahování kurzovních lístků z ČNB
VÝSTUPY, CONTROLLING A REPORTING
• sada připravených přehledů a funkcí (pohyb obrátkovosti
skladových karet, historie pohybů, stavy jednotlivých
skladů atd.)
• vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
• jednoduché vytváření vlastních uživatelských sestav
• tvorba kontingenčních tabulek a grafů
• export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání
dokladů e‑mailem
• export EDI zpráv
WMS – SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ SKLADŮ
Řešení určené pro rychlé a efektivní provádění skladových
operací, řízení skladů v on‑line režimu pomocí mobilních
terminálů
• příjem, včetně návaznosti na objednávku nebo výrobní
příkaz, kontrola příjmu
• výdej, včetně návaznosti na expediční příkaz nebo došlou
objednávku, kontrola výdeje
• výdej materiálu do výroby dle kusovníku výrobního příkazu
• trasování výrobních čísel
• evidence meziskladových převodek

• podpora evidence
výrobních čísel a šarží
včetně data expirace
• evidence skladových pozic, navigace ve skladu
• inventura skladu
• práce s fotodokumentací, podpisy
• tisk přímo z terminálů
• možnost práce s různými koncovými zařízeními
(terminály, tablety, dotyková PC)
INTRASTAT
• funkcionalita umožňuje generovat měsíční hlášení z dokladů
• tvorba měsíčního hlášení s možností importu z XLS
• export měsíčního hlášení v el. formě požadovaný
celním úřadem
CENOTVORBA A SLEVOTVORBA
• možnost cenotvorby (nákupní a prodejní) pro všechny
sklady i pro každý sklad samostatně
• dohledávání historických cen produktů
• možnost stanovení ceny pro jednotlivé měrné jednotky
• možnost sledování marží produktů proti stanovené hranici
• slevy pro organizace, produkty, skupiny produktů,
termínované slevy, slevy na doklad, sumace slev a další
• uživatelsky definované různé pojetí cenotvorby,
popř. zakázkově definovatelné ocenění
EKOKOM
• příprava podkladů pro kvartální hlášení
KOMPLETACE
• zjednodušená alternativa k robustnímu modulu výroba
• možnost definovat díly a jejich materiály
PALETOVÉ ETIKETY S SSCC KÓDEM
• evidence prodávaného zboží na paletách a tisk SSCC kódu
BALÍKOBOT
• přímá expedice zboží ze skladu a pomocí BALÍKOBOTu
(Č. P., PPL, GEIS, TOPTRANS, TNT, UPS, INTIME, GLS,
ZÁSILKOVNA a další)
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