MONITOR POLOŽKY

P RO KOHO ?

Monitor položky je určený pro obdobnou profesní skupinu jako Monitor dokladu, tj. zejména pro všechny majitele firem, vedoucí pracovníky, obchodníky a další pracovníky, kteří
tvoří cenovou politiku firmy, frekventovaně vyhodnocují a pracují s prodejními cenami a s obchodními maržemi, přirážkami… K dispozici je těm pracovníkům, kteří mají odpovídající nastavení ve svých přístupových právech.
Na rozdíl od Monitoru dokladu jej nelze trvale zapnout, musí se vždy zavolat stiskem tlačítka

.

K DE ?
Monitor
dokladů
vyhodnocuje data pouze z
vybraných obchodních modulů, jmenovitě Pohledávky
(Vydané faktury), Fakturace,
Výdej/Příjem ze/do skladu,
Nabídky a Poptávky. Je logické, že u dokladů souvisejících
s nákupem (Příjem do skladu,
Objednávka vystavená, Poptávka vystavená, Nabídka
přijatá), kde se nepracuje
s oběma cenami (nákup i prodej), není vypočítávaná marže.

J AK POUŽÍVAT
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S Monitorem položky lze pracovat ve třech základních režimech:
1.
2.
3.

Pokud se budeme nacházet na záložce Seznam, při stisku tlačítka
se zobrazí formulář, který obsahuje řádky ze všech dokladů zdrojové evidence, vydaných od 1.1. aktuálního
roku do dnešního dne, pro odběratele z aktivního dokladu.
Spustíme-li Monitor položky z řádku dokladu, ve formuláři monitoru se zobrazí všechny řádky ze všech dokladů vydaných pro daného odběratele nebo dodavatele, které obsahují
shodnou položku zboží. Výběrem je opět omezen obdobím od 1.1. aktuálního roku do dnešního dne. Při tomto zobrazení můžeme např. sledovat vývoj jak prodejní tak nákupní
ceny, tak vývoj obchodní marže (platí pro doklady typu prodej, které obsahují obě ceny)
Parametrické spuštění Monitoru položky pravým tlačítkem myši nám umožňuje podstatně měnit výchozí výběrové parametry, dostáváme vlastně do rukou víceméně další universální výběrový nástroj. Ten si teď popíšeme:

Je možné změnit jakékoliv výběrové kritérium z počátečního nastavení, které se přebírá při parametrickém spuštění Monitoru položky z výchozího dokladu nebo z výchozího řádku dokladu.
Jako zdrojovou evidenci pro zobrazení lze zvolit v rozbalovacím menu (viz 1.) buď Poptávky nebo Nabídky nebo Objednávky nebo Skladové pohyby nebo Fakturaci.
Rozsah dle data vystavení dokladů (viz 2.) upravujeme dle potřeby.
Můžeme vyměnit odběratele, případně úplně odběratele vynechat, potom bude výběr
provedený za všechny odběratele (3.).
Výběr můžeme limitovat Řadou karet a/nebo Skupinou zboží a výkonů, přičemž pokud
máme strukturované názvosloví řad nebo skupin, můžeme použít pouze část názvu (4. a 5.); např. máme-li skupiny zboží HW1 a
HW2, potom při zadání HW se vyberou položky z obou dvou skupin.
8.).

Stejný způsob vyhledávání (podle společného prefixu) funguje i pro zadání Skladu, Označení a Názvu položky (6., 7. a

Při vyhledávání podle Názvu položky, ve kterém nechceme zobrazovat i textové položky, které mohou začínat shodným řetězcem, zaškrtneme parametr Skladová položka (9.).
Pokud zadaným kritériím odpovídá více skladových položek, zobrazí se všechny v gridu ve spodní části dialogu. Položky pro zpracování můžeme poté individuálně nebo hromadně označit/odznačit (10.).
Monitor položky se 100% spolehlivostí zpracuje řádky všech záznamů, které vznikly na základě načtení skladové karty,
tedy přímo v systému DUNA. V případech, kdy záznamy vznikají jiným způsobem, např. importem dat z jiného systému nemusí
být vždy výsledky korektní.
MiTi
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