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1 Aplikace BA4 Logistics 

1.1 Rozšíření procesů logistiky pomocí aplikace BA4 Logistics 

Aplikace BA4 Logistics rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 
Business Central v oblasti procesů logistiky o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české 
firmy. Cílem aplikace je: 

• Zjednodušit a zpřesnit evidenci zboží na konsignačních skladech 

• Umožnit kontrolu nad použitím variant zboží 

• Nastavením řídit odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu 

• Doplnit další osvědčené sestavy 

• Doplnit detailní informace o množství zboží, lokacích a variantách 

• Zjednodušit a zpřehlednit práci s procesy logistiky ve speciálním centru rolí 

Aplikace BA4 Logistics přináší následující vylepšení: 

• Možnost nastavit vybranou lokaci pro dodavatelský nebo zákaznický konsignační sklad a 
kontrolovat pohyby na těchto lokacích 

• Možnost nastavit vynucení použití varianty zboží globálně u všech zboží nebo u konkrétního 
zboží 

• Možnost nastavit datum, před kterým lze odstranit účtované dodávky a příjemky transferu 

• Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou 

• Nové sestavy: Zboží bez pohybu, Přehled stavu zásob, Výkaz o spotřebě zásob, Korekční 
přihrádka skladu – sledování zboží 

• Nová okna s fakty: Detaily zboží – množství, Varianty zboží – množství, Moje lokace doplněná 
na stránky Zboží, Karta zboží, Prodejní objednávka, Prodejní faktura, Nákupní objednávka, 
Nákupní faktura. Uživatel má tak přehled o tom, kde je zboží k dispozici 

• Nové centrum rolí Pracovník logistiky 

1.2 Seznam funkcionalit aplikace BA4 Logistics 

Dodavatelský konsignační sklad 

• Nastavením čísla dodavatele na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro zboží od tohoto 
dodavatele. 

• Kontrola zajistí, že bude možné na tento sklad nakupovat pouze od zadaného dodavatele a 
případně vratkou vracet zboží pouze zadanému dodavateli. 

• Nová sestava Konsignační přehled ukazuje přehled pohybů na tomto skladu včetně 
informace o fakturovaném množství. 

Zákaznický konsignační sklad 

• Nastavením čísla zákazníka na kartě lokace bude tento sklad vyhrazen pro prodej zboží 
tomuto zákazníkovi. 

• Kontrola zajistí, že bude možné z tohoto skladu prodávat pouze zadanému zákazníkovi a 
případně vratkou vracet zboží pouze od zadaného zákazníka. 

Varianta nutná 
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• Na stránce Nastavení zásob nebo na stránce Karta zboží je možné vynutit použití varianty 
v dokladech. 

• Kontroly probíhají při vydání dokladu, případně při účtování pohybu zboží. 

Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu 

• Nastavením data lze zabránit odstranění účtovaných dodávek transferu a účtovaných 
příjemek transferu od určitého data. 

Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní účto skupinou 

• Pro účtování přímého transferu se používá hodnota v poli Obecná obchodní účto skupina 
dodání. Není tak nutné v Nastavení obecného účtování nastavovat kombinaci účto skupin 
s nevyplněnou obecnou obchodní účto skupinou. 

Nové sestavy pro logistiku 

• Zboží bez pohybu – sestava vypíše seznam zboží, které ve zvoleném období nemělo pohyb. 
Současně vypíše informace o posledním pohybu. 

• Přehled stavu zásob – sestava vypíše stav zásob k zadanému datu. Zvolit lze i detailní výpis 
s pohyby. 

• Výkaz o spotřebě zásob – sestava vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. 
Je možné zvolit bez nebo s detailem jednotlivých pohybů. 

• Korekční přihrádka skladu – sledování zboží – sestava vypíše obsah korekční přihrádky 
vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle. 

Nová okna s fakty 

• Detaily zboží – množství – zobrazuje informace o zásobách, rezervovaném množství a 
množství na dokladech. 

• Varianty zboží – množství – zobrazuje informace o zásobách a rezervovaném množství pro 
jednotlivé varianty zboží. 

• Moje lokace – zobrazuje informace o zásobách na uživatelem zvolených lokacích. 

Centrum rolí Pracovník logistiky 

• Nové centrum rolí Pracovník logistiky soustřeďuje všechny funkce potřebné pro procesy 
logistiky. 

2 Dodavatelský konsignační sklad 

V případě, že máte s dodavatelem dohodu o fakturaci jeho zboží až poté, kdy ho spotřebujete nebo 
prodáte, musíte evidovat pohyb „cizího zboží“ a dodavateli předávat podklady pro fakturaci již 
spotřebovaného nebo prodaného zboží.  

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na dodavatelském konsignačním skladu 
vyhradit speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci.  

BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na dodavatelském konsignačním 
skladu tím, že povolí nakoupit na tento skladu pouze od zvoleného dodavatele. Aplikace dále 
obsahuje sestavu pro vytištění přehledu pohybů na konsignačním skladu. 
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2.1 Nastavení dodavatelského konsignačního skladu 

Nastavení dodavatelského konsignačního skladu najdete stránce Karta lokace na záložce Obecné. 
Zde se nachází pole Číslo dodavatele konsignace a pole Vyžadovat externí číslo dokladu.  

Do pole Číslo dodavatele konsignace můžete vložit hodnotu z číselníku dodavatelů pouze 
v případě, že na dané lokaci není otevřena žádná položka zboží. 

Pole Vyžadovat externí číslo dokladu je možné nastavit na hodnotu Ano, pokud jste vyplnili hodnotu 
v poli Číslo dodavatele konsignace. Hodnota Ano zapíná kontrolu na vyplnění čísla externího 
dokladu / čísla dodávky dodavatele na příjmových nákupních dokladech. Číslo externího dokladu 
bude pak vytištěné i na sestavě Konsignační přehled. 

 

 

2.2 Účtování pohybů na dodavatelském konsignačním skladu 

Pohyby zboží na dodavatelském konsignačním skladu jsou omezené pouze při nákupu. Prodej a 
interní pohyby lze účtovat bez omezení. Nákup na tento sklad je povolen pouze od dodavatele 
uvedeného na kartě lokace. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte stránku Lokace. Vytvořte novou lokaci a na záložce Obecné v poli Číslo 
dodavatele konsignace vyberte hodnotu z číselníku dodavatelů. 

2. Na nově vytvořené lokaci vložte hodnotu Ano do pole Vyžadovat externí číslo dokladu. 

3. Nyní vyhledejte stránku Nákupní objednávky a vytvořte novou nákupní objednávku 
s dodavatelem, který je shodný s dodavatelem, kterého jste vložili do pole Číslo 
dodavatele konsignace. Vložte jeden řádek do nákupní objednávky s libovolným zbožím 
na nově vytvořenou lokaci. 

4. Zvolte Účtování – Účtovat a pak vyberte Přijmout. 

5. Systém nahlásí chybu, že je nutné vyplnit Číslo dodávky dodavatele. 

6. Po vyplnění hodnoty do pole Číslo dodávky dodavatele již bude možné zaúčtovat 
příjem. 

7. Jako druhý příklad si vyzkoušejte další nákupní objednávku od jiného dodavatele na 
stejnou lokaci. 

8. Systém nepovolí na tuto lokaci příjem zaúčtovat, protože se dodavatel nákupní 
objednávky neshoduje s dodavatelem uvedeným v poli Číslo dodavatele konsignace na 
kartě lokace. 

  

 

Nákupní vratku také nelze dodat ze skladu, kde je vyplněno pole Číslo dodavatele 
konsignace na jiného dodavatele, než který je uveden v poli Číslo dodavatele konsignace. 
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2.3 Sestava Konsignační přehled 

Sestava vypisuje seznam pohybů na vybraném dodavatelském konsignačním skladu. Při spuštění 
můžete zvolit výpis pohybů za určité období. Můžete získat přehled všech pohybů nebo pouze 
pozitivních nebo negativních pohybů. U každého pohybu je informace o tom, zda pohyb byl již 
fakturován nebo ne. 

Sestava slouží jako podklad pro dodavatele na vystavení faktury za dodané zboží.  
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte sestavu Konsignační přehled. 

2. Na záložce Zboží musíte zadat do pole Filtr lokace příslušný konsignační sklad. 

3. Na záložce Možnosti můžete zvolit v poli Tisk hodnotu podle toho, jaké pohyby chcete 
vypsat (Vše, Pozitivní, Negativní). 

4. Aktivujte tlačítko Náhled a systém vypíše pohyby na konsignačním skladu. 

3 Zákaznický konsignační sklad 

Zákaznický konsignační sklad využijete v případě, kdy svému zákazníkovi dodáváte zboží, ale 
fakturujete mu ho až když zákazník zboží spotřebuje nebo prodá. Fakturaci provádíte na základě 
podkladů předaných od zákazníka. 

V Dynamics 365 Business Central je možné pro zboží na zákaznickém konsignačním skladu vyhradit 
speciální lokaci, systém ale nezajišťuje kontrolu pohybů na této lokaci. 

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost zlepšit a zpřesnit evidenci zboží na zákaznickém 
konsignačním skladu tím, že povolí prodat z tohoto skladu pouze zvolenému zákazníkovi. 

3.1 Nastavení zákaznického konsignačního skladu 

Nastavení zákaznického konsignačního skladu najdete stránce Karta lokace na záložce Obecné. Zde 
se nachází pole Číslo zákazníka konsignace.  

Do pole Číslo zákazníka konsignace můžete vložit hodnotu z číselníku zákazníků pouze v případě, 
že na dané lokaci není otevřena žádná položka zboží a současně nejde o dodavatelský konsignační 
sklad, tj. není vyplněno pole Číslo dodavatele konsignace. 

3.2 Účtování pohybů na zákaznickém konsignačním skladu 

Pohyby zboží na zákaznickém konsignačním skladu jsou omezené pouze při prodeji. Nákup a interní 
pohyby lze účtovat bez omezení. Prodej z tohoto skladu je povolen pouze na zákazníka uvedeného 
na kartě lokace. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte stránku Lokace. Vytvořte novou lokaci a na záložce Obecné v poli Číslo 
zákazníka konsignace vyberte hodnotu z číselníku zákazníků. 

2. Nyní vyhledejte stránku Prodejní objednávky a vytvořte novou prodejní objednávku 
se zákazníkem, který je shodný se zákazníkem, kterého jste vložili do pole Číslo 
zákazníka konsignace. Vložte jeden řádek do prodejní objednávky s libovolným zbožím 
na nově vytvořenou lokaci. 

3. Zkuste zvolit Účtování – Účtovat a pak vyberte Dodat. 

4. Účtování proběhne v pořádku. 

5. Jako druhý příklad si vyzkoušejte další prodejní objednávku na jiného zákazníka ze stejné 
lokace. Systém nepovolí z této lokace dodání zaúčtovat, protože se neshoduje zákazník 
prodejní objednávky a zákazník uvedený v poli Číslo zákazníka konsignace na kartě 
lokace. 
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Prodejní vratku také nelze přijmout na sklad, kde je vyplněno pole Číslo zákazníka 
konsignace od jiného zákazníka, než který je uveden v poli Číslo zákazníka konsignace. 

4 Varianta nutná 

V Dynamics 365 Business Central můžete pro zboží definovat varianty zboží. Uvedení varianty na 
dokladech není nijak kontrolováno a můžete vytvářet pohyby s nebo bez uvedené varianty. 

V některých případech potřebujete, aby uživatel vždy uvedl konkrétní variantu zboží, protože pohyb 
bez varianty by z hlediska povahy zboží byl chybný. Jako příklad je možné uvést zboží, kde varianta 
představuje barevné provedení. Dalším příkladem může být evidence oblečení nebo obuvi, kde 
variantou je příslušná velikost. A jako další příklad můžeme uvést tabule plechu, kde varianta je 
konkrétní rozměr tabule. 

Naopak existují případy, kdy evidujete varianty, ale není třeba vždy variantu uvést. Jako příklad 
můžeme uvést zboží, kde chcete evidovat pomocí varianty, že jde o vyrobený vzorek zboží pro 
zákazníka nebo může jít o nestandardní variantu zboží.  

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost nastavit vynucení použití varianty zboží při evidenci pohybů 
zboží globálně u všeho nebo pouze u vybraného zboží. 

4.1 Nastavení vynucení varianty 

Nastavení vynucení varianty obecně pro všechna zboží najdete na stránce Nastavení zásob na 
záložce Lokace. Zde se nachází pole Varianta zboží nutná.  

Pole má dvě volby nastavení: 

• Ano – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při 
účtování pohybů zboží. Varianta zboží se bude vyžadovat u všeho zboží, které má 
definovanou aspoň jednu variantu a na kartě zboží není uvedeno jiné nastavení vynucení 
varianty zboží. 

• Ne – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování 
pohybů zboží. Kontrola uvedení varianty zboží může být upravena nastavením vynucení 
varianty zboží na kartě zboží. 

 

Další nastavení vynucení varianty pro konkrétní zboží je na stránce Karta zboží na záložce Zboží. 
Zde se nachází pole Varianta nutná. 

Pole má tři volby nastavení: 

• Prázdná hodnota – tímto nastavením definujete, že systém má kontrolovat uvedení varianty 
zboží dle nastavení v poli Varianta zboží nutná na stránce Nastavení zásob. 

• Ano – tímto nastavením definujete, že systém bude vyžadovat uvedení varianty zboží při 
účtování pohybů zboží. Kontrola bude probíhat pouze v případě, že zboží má definovanou 
aspoň jednu variantu. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli v poli Varianta 
zboží nutná na stránce Nastavení zásob. 
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• Ne – při tomto nastavení systém nebude vyžadovat uvedení varianty zboží při účtování 
pohybů zboží. Toto nastavení má přednost před nastavením v poli Varianta zboží nutná na 
stránce Nastavení zásob. 

Kombinací obou nastavení můžete u některého zboží nastavit variantu jako povinnou a u některého 
jako nepovinnou. 

Pro snazší identifikaci zboží s aspoň jednou uvedenou variantou bylo na stránku Karta zboží a Zboží 
doplněno kalkulované pole Varianta zboží existuje. Pole Varianta zboží existuje má hodnotu Ano, 
pokud je u daného zboží definována aspoň jedna varianta. 

 

4.2 Kontrola uvedení varianty zboží 

Kontrola uvedení varianty zboží probíhá podle kombinace obsahu polí Varianta zboží nutná na 
stránce Nastavení zásob, Varianta nutná a Varianta zboží existuje na stránce Karta zboží. 

Kontrola probíhá při vydání dokladu. V případě, že se jedná o doklad, který má uvedeno zboží 
v hlavičce i řádcích (např. montážní zakázka), proběhne kontrola jak pro zboží zadané v hlavičce, tak 
pro zboží zadané v řádku dokladu.  

Kontrola je doplněna do následujících funkcí: 

• vydání prodejního dokladu 

• vydání nákupního dokladu 

• vydání objednávky transferu 

• vydání dokladu zásob (příjem zásob, výdej zásob) 

• vydání montážního dokladu 

• vydání servisního dokladu 

• účtování deníku zboží 

• zápis deníku skladu 

U výrobních dokladů kontrola probíhá až v okamžiku účtování spotřeby a výroby.  
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte stránku Nastavení zásob.  

2. Do pole Varianta zboží nutná vložte hodnotu Ano. 

3. Vyhledejte stránku Nákupní objednávky. 

4. Vytvořte novou nákupní objednávky na libovolného dodavatele. 

5. Do nákupního řádku vložte zboží, které má definovanou aspoň jednu variantu, tj. na kartě 
zboží má Varianta zboží existuje = Ano. Do nákupního řádku nevkládejte variantu zboží. 

6. Zvolte funkci Vydat. Systém nepovolí doklad vydat a bude vyžadovat zadání varianty 
zboží.  
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7. Doplňte do nákupního řádku variantu zboží. 

8. Znovu zvolte funkci Vydat. Systém již povolí doklad vydat.  

9. Zvolte funkci Znovu otevřít. 

10. Odstraňte variantu zboží z nákupního řádku. 

11. Zobrazte si stránku s kartou zboží, kterou jste vložili do nákupního řádku a změňte 
hodnotu v poli Varianta nutná z hodnoty prázdná na hodnotu Ne. 

12. Zvolte funkci Vydat. Systém povolí doklad vydat i bez vyplněné varianty zboží. 

5 Odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu 

V Dynamics 365 Business Central je možné odstranit zaúčtované dodávky transferu a zaúčtované 
příjemky transferu bez ohledu na zúčtovací datum dokladu. 

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost omezit zrušení těchto dokladů nastavením data, po kterém 
tyto doklady nelze odstranit. 

5.1 Nastavení odstranění účtovaných dokladů objednávek transferu 

Nastavení hranice data pro odstranění dokladů najdete na stránce Nastavení zásob na záložce 
Obecné. Zde se nachází pole Povolení odstranění před datem.  

Pokud pole Povolení odstranění před datem necháte nevyplněné, je zachována standardní 
funkčnost, kdy lze zaúčtované doklady odstranit bez ohledu na zúčtovací datum dokladu. 

Pokud do pole Povolení odstranění před datem nastavíte určité datum, tak lze odstranit pouze 
doklady, které mají zúčtovací datum dřívější, než je zadané v tomto poli. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte stránku Nastavení zásob.  

2. Do pole Povolení odstranění před datem zadejte datum, pro které existují účtované 
doklady před i po tomto datu. 

3. Vyhledejte stránku Účtované dodávky transferu a vyberte doklad se zúčtovacím datem 
před datem zadaným v poli Povolení odstranění před datem a zkuste doklad odstranit. 

4. Systém povolí doklad odstranit. 

5. Nyní vyberte doklad se zúčtovacím datem po datu zadaném v poli Povolení odstranění 
před datem a zkuste doklad odstranit. 

6. Systém nepovolí doklad odstranit. 

6 Účtování přímého transferu s vyplněnou obecnou obchodní 
účto skupinou 

V Dynamics 365 Business Central se přímý transfer účtuje dle nastavení obecného účtování zásob, 
kde je uvedena prázdná obecná obchodní účto skupina. Tato praxe může být v rozporu 
s požadavkem, aby neexistovalo nastavení kombinací obecného účtování bez jednoznačného 
nastavení obou typů obecných účto skupin. 

Aplikace BA4 Logistics proto přináší úpravu, která účtuje přímý transfer dle nastavení obecného 
účtování zásob pro hodnotu v poli Obecná obchodní účto skupina dodání v hlavičce objednávky 
transferu. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte stránku Objednávky transferu.  

2. Vytvořte novou objednávku transferu. 
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3. V hlavičce objednávky transferu vložte hodnotu Ano do pole Přímý transfer. 

4. V hlavičce objednávky transferu vložte hodnotu do pole Obecná obchodní účto skupina 
dodání. 

5. Vložte aspoň jeden řádek objednávky transferu. 

6. Zvolte Účtování – Účtovat. 

7. Zkontrolujte zaúčtovaný doklad přímého transferu, zda se zaúčtoval dle nastavení 
obecného účtování zásob, kde je uvedena obecná obchodní účto skupina s hodnotou, 
jaká byla uvedena v poli Obecná obchodní účto skupina dodání v hlavičce objednávky 
transferu. 

7 Nové sestavy pro logistiku 

7.1 Sestava Zboží bez pohybu 

Aplikace BA4 Logistics přináší novou sestavu Zboží bez pohybu. Sestava vypíše seznam zboží, 
které ve zvoleném období nemělo pohyb. Současně vypíše informace o posledním pohybu zboží. 

Sestavu je vhodné využít např. pro nalezení zboží, které již dlouho leží na skladu bez pohybu, tzv. 
„ležáků“. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte sestavu Zboží bez pohybu.  

2. Na záložce Zboží musíte zadat hodnotu do pole Filtr data, podle toho, jaké období chcete 
analyzovat. 

3. Na záložce Možnosti můžete zvolit, zda chcete vypsat jen záporné pohyby a zda chcete 
vypsat i pohyby typu transfer. 

4. Aktivujte tlačítko Náhled a prohlédněte si zobrazený výsledek. 

7.2 Sestava Přehled stavu zásob 

Další sestavou doplněnou aplikací BA4 Logistics je sestava Přehled stavu zásob. Sestava vypíše 
stav zásob k zadanému datu. Proti standardní sestavě Stav lze volit výpis s nebo bez detailních 
pohybů. Při výpisu detailních pohybů se u zboží se sledováním zboží zobrazí šarže nebo sériové 
číslo.  
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte sestavu Přehled stavu zásob.  

2. Na záložce Možnosti musíte zadat hodnotu do pole Stav ke dni, což je datum, ke 
kterému chcete vypsat stav skladu.  

3. Na záložce Možnosti v poli Zobrazit detail zvolte, zda chcete vypsat kromě stavu i 
detailní pohyby. 

4. Na záložce Zboží můžete sestavu omezit dalšími filtry. 

5. Aktivujte tlačítko Náhled a prohlédněte si zobrazený výsledek. 

7.3 Sestava Výkaz o spotřebě zásob 

Další novou sestavou, kterou doplňuje aplikace BA4 Logistics, je sestava Výkaz o spotřebě zásob. 
Sestavu můžete použít např. pro sledování spotřeby materiálu dle jednotlivých středisek. Sestava 
vypíše hodnotu spotřeby za zvolenou globální dimenzi. Je možné zvolit bez nebo s detailem 
jednotlivých pohybů. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte sestavu Výkaz o spotřebě zásob.  
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2. Na záložce Možnosti musíte zvolit požadovanou globální dimenzi, za jejíž hodnoty chcete 
vypsat hodnotu spotřeby.  

3. Na záložce Možnosti v poli Tisk zboží zvolíte, zda chcete vypsat kromě spotřeby dle 
hodnot vybrané dimenze i spotřebu za jednotlivá zboží. 

4. Na záložce Zboží můžete sestavu omezit dalšími filtry. 

5. Aktivujte tlačítko Náhled a prohlédněte si zobrazený výsledek. 

7.4 Sestava Korekční přihrádka skladu – sledování zboží 

Aplikace BA4 Logistics přináší sestavu Korekční přihrádka skladu – sledování zboží. Tato sestava 
na rozdíl od standardní sestavy Korekční přihrádka skladu vypíše obsah korekční přihrádky 
vybraného řízeného skladu včetně informací o šarži, datu expirace a sériovém čísle. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Vyhledejte sestavu Korekční přihrádka skladu – sledování zboží.  

2. Na záložce Lokace musíte zvolit požadovaný řízený sklad.  

3. Na záložce Možnosti v poli Zobrazit nulové množství zvolte, zda chcete vypsat i zboží, 
které bylo uloženo v korekční přihrádce, ale v současné době je tam nulové množství. 

4. Aktivujte tlačítko Náhled a prohlédněte si zobrazený výsledek. 

8 Nová okna s fakty 

Aplikace BA4 Logistics přináší možnost si zobrazit nová okna s fakty na stránkách Zboží, Karta 
zboží, Prodejní objednávka, Prodejní faktura, Nákupní objednávka a Nákupní faktura.  

Vybraná okna s fakty si uživatel musí zobrazit na stránce pomocí funkce Přizpůsobit. 

Tato okna s fakty zobrazují uživateli doplňující detailní informace tak, aby je měl dostupné, aniž by 
musel přecházet na jiné stránky. Pokud např. nemá zboží skladem na své pobočce, vidí v nových 
oknech s fakty, zda je k dispozici na jiném skladu. 

8.1 Detaily zboží – množství 

Okno zobrazuje informaci o zásobách, rezervovaném množství a množství na dokladech. 
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Při zobrazení na dokladech jsou množství filtrována na lokaci a variantu uvedenou v řádku dokladu. 

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočtena s ohledem na zadané flow filtry na lokaci a variantu a 
současně není zobrazené pole Zásoby celkem. 

Hodnota pole Dostupné zásoby je vypočtena jako rozdíl hodnot polí Zásoby a Rezervováno na 
skladě. 

8.2 Varianty zboží – množství 

Okno zobrazuje informaci o zásobách a rezervovaném a dostupném množství pro jednotlivé varianty 
zboží. 

 

Při zobrazení na dokladech je množství filtrováno na lokaci uvedenou v řádku dokladu. 

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočtena s ohledem na zadaný flow filtr na variantu. 

Hodnota pole Dostupné je vypočtena jako rozdíl hodnot polí Zásoby a Rezervováno na skladě. 

 

8.3 Moje lokace 

Okno zobrazuje informaci o zásobách a rezervovaném a dostupném množství na uživatelem 
zvolených lokacích. 

 

Při zobrazení na dokladech je množství filtrováno na variantu uvedenou v řádku dokladu. 

Při zobrazení u zboží jsou množství vypočteno s ohledem na zadaný flow filtr na variantu. 
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Hodnota pole Dostupné zásoby je vypočtena jako rozdíl hodnot polí Zásoby a Rezervované 
množství na skladě. 

Seznam zobrazených lokací si každý uživatel může nastavit dle své potřeby pomocí funkce Upravit 
seznam v menu Moje lokace. 

9 Centrum rolí Pracovník logistiky 

Aplikace BA4 Logistics přináší nové centrum rolí Pracovník logistiky. Toto centrum rolí je navržené 
tak, aby uživatel zde měl k dispozici všechny funkce potřebné pro činnost pracovníka logistiky. 
  

 
Vyzkoušejte si: 

1. Zvolte funkci Má nastavení.  

2. V poli Role vyberte centrum rolí Pracovník logistiky a potvrďte tlačítkem OK. 

3. Prozkoumejte obsah zvoleného centra rolí. 

 


