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Struktura dat 
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Založení případu 

Obchodní případ lze založit následujícími způsoby: 

 jako prázdný přímo z pohledu případy 

 jako duplikát již existujícího případu z pohledu případy 

 s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firma, Osoby nebo Aktivity 

 z marketingu ze záložky Kontakty 

Základní údaje 

 zadejte identifikaci případu, zákazníka, detaily a zdroj případu 

 případ uložte 

Požadavky na demo 

 v záložce Požadavky na demo můžete zadat plánované demonstrace, tyto lze hromadně 

vypsat z pohledu Případy volbou Požadované dema 

Aktivity, Nabídky, Zápůjčky a Kontrakty k případu 

 v záložce můžete zobrazit nebo založit daný záznam spojený s případem 
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Založení nabídky 

Nabídku lze založit následujícími způsoby: 

 jako prázdnou přímo z pohledu nabídky 

 jako duplikát již existující nabídky z pohledu nabídky 

 s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firmy, Osoby 

 s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) z pohledu Případ 

 s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) ze Servisu 

Základní údaje 

 zadejte identifikaci nabídky, číslo nabídky lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo 

bude vygenerováno automaticky při uložení. 

 vyhledejte a vyberte zákazníka, po výběru zákazníka je načtena jazyková varianta a 

měna z nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně 

 objednávku uložte 

Text nabídky 

 v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí nabídky (např. podpis, podmínky apod.) 

 záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů 

 právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí 

pro daného uživatele) 

 svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu 

 dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací 

znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním rohu položky 
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Položky nabídky 

v záložce položky nabídky vyberte a zadejte seznam položek 

položka z katalogu artiklů 

 tlačítkem + Artikl přidejte položku z katalogu artiklů 

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu 

o vložte novou položku tlačítkem Nový nebo přechodem na nový řádek položek 

šipkou dolů 

o do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód 

o klikněte na tlačítko ... v buňce nebo 

zmáčkněte Ctrl+Enter  

o pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je 

nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru 

 po přidání bude automaticky načten lokalizovaný popis artiklu dle zvolené jazykové 

varianty nabídky (pokud není v katalogu zadáno, použije se výchozí popis) 

 dále je načtena jednotková cena položky 

 počet kusů je přednastaven na prodejní množství 

 DPH je nastaveno dle skupiny DPH u artiklu a aktuální sazby k datu nabídky v definici 

DPH 

 pokud v ceníku artiklu není zadána prodejní cena, je nutné ji zadat ručně přímo v 

nabídce, pokud je více prodejích cen, je možné ručně vybrat aktuální, v případě ceny v 

jiné měně je tato automaticky přepočtena podle zadaného kurzu v definici měn 

 následně je možné upravit počet kusů a cenu za MJ 

 ke každé položce je také možné zadat slevu v % 

 

textová položka 

 tlačítkem + Text lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text 

 tlačítkem Nový lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně 

 

průběžná suma bloku položek 

 tlačítkem + Průběž.Suma zadejte průběžnou sumární položku 

 tato položka neobsahuje slevu a také nemá vliv na následnou skupinovou slevu, lze 

tedy použít na logické dělení nabídky do bloků s možností zadat skupinovou slevu až na 

konci nabídky 

 

suma bloku položek s možností doplňkové slevy 

 tlačítkem + Suma zadejte sumární položku 

 ručně lze upravit předvyplněný text sumy (nebo lze v globální konfiguraci přímo 

nastavit jiný požadovaný) 

 ručně lze zadat % slevu za daný blok, popř. lze zadat přímo absolutní slevu do sloupce 

cena (nutno zadat zápornou hodnotu) 

 po zadání slevy je v poli cena za MJ suma celého bloku, v poli cena vypočtená či zadaná 

sleva (v tištěném reportu je to zobrazeno pod sebou) 
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 z hlediska výpočtu DPH je nutné v rámci jednou slevového bloku využívat jen jednu 

sazbu DPH (jinak program vypíše upozornění) 

 

zalomení stránky 

 tlačítkem + Zalomení zadejte nucené zalomení stránky 

 

Úprava položek 

pod seznamem položek jsou panely umožňující: 

 editaci popisu položky včetně možnosti zobrazení v nezávislém okně 

 nastavení formátu položky 

 změna pořadí položek, přečíslování položek (nastaví se pouze u položek, které již mají 

vyplněné číslo), hromadné změny položek (nastavení slevy, DPH, odstranění) 

 aktualizace ceny položek dle aktuálního ceníku (např. po duplikaci objednávky) 

 

Následuje schvalování a tisk nabídky. 

 

 



Eda  Evidence obchodních aktivit 

  7/8 

Založení zápůjčky 

Zápůjčku lze založit následujícími způsoby: 

 jako prázdnou přímo z pohledu zápůjčky 

 jako duplikát již existující zápůjčky z pohledu zápůjčky 

 s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firmy, Osoby 

 s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) z pohledu Případ a Nabídka 

 s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) ze Servisu 

Základní údaje 

 zadejte identifikaci a datum zápůjčky, číslo zápůjčky lze vygenerovat pomocí tlačítka 

Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení. 

 vyhledejte a vyberte zákazníka, po výběru zákazníka je načtena jazyková varianta z 

nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně 

 zápůjčku uložte 

Text zápůjčky 

 v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí zápůjčky (např. podpis, podmínky apod.) 

 záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů 

 právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí 

pro daného uživatele) 

 svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu 

 dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací 

znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním okně 

  

 

Položky zápůjčky 

v záložce položky nabídky vyberte a zadejte seznam položek 

položka z katalogu artiklů 

 tlačítkem + Artikl přidejte položku ze sladu artiklů (do zápůjčky se zadává vždy 

konkrétní kus včetně SN a Lot, musí tedy být na skladě) 

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu 

o vložte novou položku tlačítkem Nový nebo přechodem na nový řádek položek 

šipkou dolů 

o do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód 

o klikněte na tlačítko ... v buňce nebo 

zmáčkněte Ctrl+Enter  

o pokud je daný kód ve skladech nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, 

pokud je nalezeno více kusů, je zobrazen seznam s možností výběru 

 po přidání bude automaticky načten lokalizovaný popis artiklu dle zvolené jazykové 

varianty zápůjčky (pokud není v katalogu zadáno, použije se výchozí popis) 



Eda  Evidence obchodních aktivit 

  8/8 

 počet zapůjčených kusů je přednastaven na 1, u materiálu lze ručně upravit 

textová položka 

 tlačítkem + Text lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text 

 tlačítkem Nový lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně 

Úprava položek 

pod seznamem položek jsou panely umožňující: 

 editaci popisu položky včetně možnosti zobrazení v nezávislém okně 

 nastavení formátu položky 

 změna pořadí položek, přečíslování položek (nastaví se pouze u položek, které již mají 

vyplněné číslo), hromadné změny položek (odstranění) a zobrazení historie vybraného 

kusu 

 

Odpis položek za zápůjčky 

Pokud bude u zápůjčky zadáno v položce Vráceno ks menší počet kusů, než bylo zapůjčeno, 

jsou tyto kusy označeny jako vyřazené z důvodu zápůjčky (v historii artiklu je toto označeno 

zvlášť). 

Ukončení zápůjčky a vrácení položek na sklad se děje zadáním položky „Datum vrácení“. Před 

zadáním tohoto data nelze zápůjčku ukončit. 

 

 


