
VERZE 1.35

Návod k obsluze
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Vá�ní program





OBSAH
1. ÚVOD ......................................................................................................... 3

PO�ADAVKY NA POČÍTAČ........................................................................ 3
INSTALACE PROGRAMU........................................................................... 3
NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ........................................................................... 3
SPU�TĚNÍ PROGRAMU ............................................................................. 3

2. ZAČÍNÁME ............................................................................................... 4
PŘIHLÁ�ENÍ DO PROGRAMU .................................................................... 4
PRVNÍ KROKY.......................................................................................... 4

3. VÁ�ENÍ...................................................................................................... 6
ZADÁNÍ VOZIDLA .................................................................................... 6
ZADÁNÍ ZBO�Í......................................................................................... 6
ZADÁNÍ DODAVATELE, ODBĚRATELE A PŘEPRAVCE................................ 7
ZADÁNÍ POZNÁMKY ................................................................................ 7
ZADÁNÍ ŘIDIČE........................................................................................ 8
ZADÁNÍ TYPU PLATBY............................................................................. 8
SMLUVNÍ CENA ....................................................................................... 8
VÁ�ENÍ VOZIDLA .................................................................................... 8
RUČNÍ VÁ�ENÍ......................................................................................... 9
TISK DUPLIKÁTŮ ..................................................................................... 9

4. ARCHIV ................................................................................................... 10
PROHLÍ�ENÍ ARCHIVU ........................................................................... 10
PODMÍNKY ............................................................................................ 10
DETAILY ZÁZNAMU............................................................................... 11
SMAZÁNÍ ZÁZNAMU .............................................................................. 11
TISK ZÁZNAMŮ ..................................................................................... 11

5. FAKTURY................................................................................................ 12
TYPY FAKTUR ....................................................................................... 12
FAKTURACE .......................................................................................... 12
PŘEHLED VYDANÝCH FAKTUR .............................................................. 13

6. POKLADNA ............................................................................................ 14
PROHLÍ�ENÍ POKLADNY ........................................................................ 14
ČASOVÉ OMEZENÍ ................................................................................. 14
TISK DOKLADŮ...................................................................................... 14
MAZÁNÍ POKLADNÍHO DOKLADU .......................................................... 14
PŘÍJEM HOTOVOSTI ............................................................................... 14
UZÁVĚRKA POKLADNY ......................................................................... 15

7. BILANCE ................................................................................................. 16
TYP BILANCE......................................................................................... 16
PODMÍNKY ............................................................................................ 16
VYTVOŘENÍ BILANCE............................................................................ 17

8. ZÁLOHOVÁNÍ........................................................................................ 18
VYTVOŘENÍ ZÁLOHY............................................................................. 18
OBNOVENÍ ZÁLOHY............................................................................... 18
EXPORT Z ARCHIVU............................................................................... 18
IMPORT DO ARCHIVU............................................................................. 20

9. SMLOUVY............................................................................................... 21
PROHLÍ�ENÍ SMLUV............................................................................... 21
VYTVOŘENÍ NOVÉ SMLOUVY ................................................................ 21
ZMĚNA SMLOUVY ................................................................................. 21
SMAZÁNÍ SMLOUVY .............................................................................. 21
TISK SMLUV .......................................................................................... 22

10. SKLAD...................................................................................................... 23
PROHLÍ�ENÍ SKLADU............................................................................. 23
ČASOVÉ OMEZENÍ ................................................................................. 23
ZMĚNA STAVU ZBO�Í ............................................................................ 23
TISK SKLADU ........................................................................................ 23

11. NASTAVENÍ............................................................................................ 24



PARAMETRY TISKU VÁ�NÍHO LÍSTKU .................................................... 24
PARAMETRY VÁ�ENÍ............................................................................. 24
NASTAVENÍ TISKÁRNY .......................................................................... 24
REPORTY............................................................................................... 24
FAKTURY .............................................................................................. 24
ÚDAJE O U�IVATELI VÁHY .................................................................... 25
INFORMACE O PROGRAMU..................................................................... 25

12. ADMINISTRÁTOR................................................................................. 26
PRÁCE S U�IVATELI............................................................................... 26
VEDENÍ SKLADU.................................................................................... 26
SÍŤOVÝ PROVOZ.................................................................................... 26
NASTAVENÍ........................................................................................... 26

13. EDITOR REPORTŮ ............................................................................... 28
SPU�TĚNÍ EDITORU................................................................................ 28
PRVNÍ KROKY........................................................................................ 28
PRÁCE S REPORTY ................................................................................. 28
PRÁCE S OBJEKTY ................................................................................. 29

14. TECHNICKÉ INFORMACE................................................................. 30
DATABÁZE............................................................................................ 30
VELIKOST PAMĚTI................................................................................. 32



Vá�ní program Fenix 3

Ka pi to la

1
Úvod

Program FENIX je určen k obsluze silniční váhy s indikační jednotkou EnigmaPC nebo Schenck Disomat B.
Program zaji�ťuje nejen komunikaci s váhou, ale spravuje i celou agendu provozu silniční váhy, tzn. vedení
databází zákazníků, archivace záznamů, hotovostní pokladnu, skladové hospodářství atd. Díky bohatým
mo�nostem exportu a importu dat lze celý provoz váhy elegantně zakomponovat do ekonomického systému
u�ivatele.

Po�adavky na počítač
Program pracuje v prostředí Windows 95/98/NT, je tedy schopen pracovat na jakémkoli počítači s tímto
operačním systémem. Pro rychlou práci je ov�em vhodné zvá�it velikost paměti RAM v počítači, doporučená
velikost je 16 a� 32MB.

Instalace programu
Program je dodáván na čtyřech disketách označených DISK 1, DISK 2, DISK 3, DISK 4 a DISK 5. Zasuňte
disketu označenou DISK 1 do disketové mechaniky v počítači a spusťte program SETUP.EXE  na disketě.

Pokud nevíte, jak spustit program z diskety, v tomto odstavci se dozvíte jak na to. Na pracovní plo�e
poklepejte na ikonu Tento počítač, zobrazí se okno se v�emi disky v počítači. V tomto okně poklepejte na
ikonu Disketa 3,5. Zobrazí se okno s obsahem vlo�ené diskety DISK 1. Zde najděte ikonu SETUP.EXE a
poklepejte na ní. Tímto postupem jste spustili instalační program.

Po spu�tění instalačního programu probíhá instalace zcela automaticky, instalační program si pouze vy�ádá
postupně v�echny diskety. Po skončení instalace je program připraven k práci.

Poznámka: Program je nainstalován na disku C: v adresáři Program Files\Fenix.

Nastavení prostředí
Před prvním spu�těním programu je třeba provést nastavení databází. V Ovládacích panelech poklepejte
my�í na polo�ku BDE Administrator. V okně, které se po chvíli objeví, klepněte na zálo�ku Configuration,
zde rozviňte slo�ku Drivers/Native/PARADOX. V pravé části okna se objeví seznam parametrů
s nastavenými hodnotami. Zde nastavte parametry na hodnoty uvedené v tabulce (je třeba nastavovat hodnoty
v uvedeném pořadí):

Název parametru Původní hodnota Nově nastavená hodnota
LANGDRIVER Paradox �ascii� Paradox Czech 852
LEVEL 4 7
BLOCK SIZE 2048 32768

Po provedení vý�e uvedených změn vyberte polo�ku Apply v nabídce Object a provedené změny se ulo�í.

Dále klepněte na polo�ku System/INIT, kde nastavte pouze parametr LANGDRIVER na hodnotu �Paradox
Czech 852�. Opět poté klepněte na polo�ku Apply v nabídce Object pro ulo�ení změn.

Tato nastavení jsou nutná k bezproblémové činnosti programu a k maximálnímu výkonu databází.

Spu�tění programu
Chcete-li program spustit, klepněte na tlačítko Start a vyberte slo�ku Programy. Zde se nachází ikona
programu s názvem Fenix, na kterou klepněte my�í a program se po chvilce spustí.

Poznámka: pokud chcete, aby se program spou�těl automaticky po spu�tění počítače, zkopírujte ikonu
programu do slo�ky Po spu�tění.
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Začínáme

V této kapitole jsou popsány základní principy práce s programem. Podrobný popis jednotlivých funkcí
programu je v dal�ích kapitolách.

Přihlá�ení do programu
Obvykle chceme, aby různí u�ivatelé měli různá práva provádět určitou činnost, která závisí na jejich
kvalifikaci, odpovědnosti atd. Například obnovu starých dat ze zálohy bude moci provádět správce programu
(tzv. administrátor), nikoliv v�ak řadový pracovník. Seznam u�ivatelů včetně jejich práv udr�uje
administrátor, který také odpovídá za celý chod programu.

Při ka�dém spu�tění programu je tedy třeba se do něj přihlásit. Ka�dý u�ivatel má svoje heslo, kterému je
v databázi u�ivatelů přiřazeno jeho jméno. Dodr�ovat správné přihla�ování je velmi důle�ité, neboť ka�dý
u�ivatel má jiná práva, jméno vá�ného se ukládá s ka�dým navá�ením a tiskne se na v�echny dokumenty.
Systémem hesel je tedy zaji�těna kontrola nad u�íváním programu.

Po spu�tění programu se objeví okno Přihlá�ení do programu. Po zadání hesla do pole Zadejte heslo program
zkontroluje platnost hesla a pokud je platné, program se po chvilce spustí. Pokud jste zadali neplatné heslo,
program se ukončí. Pokud se opakovaně nemů�ete přihlásit do programu, vyhledejte administrátora, který
Va�e heslo opraví.

Poznámka: při zadávání hesel je třeba rozli�ovat velká a malá písmena.

První kroky
Po úspě�ném přihlá�ení do programu se po nezbytém otevření databází program spustí. Hlavní okno
programu je na následujícím obrázku.

Z obrázku je patrné, �e je v programu přihlá�en u�ivatel Jan Novák (nahoře). V�echny funkce programu jsou
rozděleny do tzv. zálo�ek. Jednotlivé zálo�ky jsou reprezentovány svým názvem, který by měl napovídat, co
lze v které zálo�ce dělat. Na obrázku vidíme zálo�ky Vá�ení, Archiv, Pokladna atd., aktivní je právě zálo�ka
Vá�ení. Pokud se chcete přepnout např. do zálo�ky Pokladna, najeďte my�í na vyčnívající ou�ko
s odpovídajícím názvem a klepněte levým tlačítkem my�i. Zálo�ka Pokladna se otevře a její název jakoby
vystoupí do popředí. Tímto způsobem se lze přepínat mezi v�emi zálo�kami.
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Poznámka: Počet dostupných zálo�ek se mů�e li�it v závislosti na právech u�ivatele. Pokud např. přihlá�ený
u�ivatel nemá právo zálohovat, zálo�ka Zálohování nebude vidět.

K provádění určitých činností slou�í tlačítka. Pokud není z názvu tlačítka jasné, jakou činnost má provést,
najeďte na něj my�í a chvíli počkejte. Objeví se krátký popis ve �lutém okénku (tzv. bublinová nápověda):
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Vá�ení

Zálo�ka Vá�ení je hlavní částí programu, vět�inu času práce s programem strávíte právě zde. V této zálo�ce
se provádí celé odvá�ení vozidla, tzn. zadání vstupních dat (dodavatel, zbo�í atd.), automatická komunikace
s váhou a konečné ulo�ení záznamu o vá�ení do archivu.

Zálo�ka Vážení je rozdělena na tři části:
Data V této části se zadávají v�echna doprovodná data o vá�ení, která budou ulo�ena v archivu. Jedná se

tedy o SPZ vozidla, zbo�í, dodavatele, odběratele, přepravce, poznámku, řidiče a typ platby.
Zadávání těchto dat je popsáno ní�e.

Detaily Zde jsou zobrazeny detaily vybrané polo�ky v části Data. Je-li např. kurzor v části Data na
dodavateli, v části Detaily jsou zobrazena dal�í data o vybraném dodavateli � adresa, IČO atd.

Váha Tato část slou�í k zobrazení a ovládání váhy. V horní části je zobrazen displej váhy s aktuální
hmotností. Dále jsou zde tlačítka pro vá�ení, nulování váhy, zadání typu vá�ení atd. Pokud jsou
k počítači připojeny 2 váhy, lze se mezi nimi pomocí tlačítka v levé části přepínat.

Vyu�ití seznamů
U polí, jejich� obsah se často opakuje, je mo�né při zadávání vyu�ít vytvořených seznamů, není tedy třeba
v�dy v�echno zadávat ručně. Pokud tedy přijede na váhu např. nové vozidlo, jeho údaje zadáváme ručně
pouze jednou. Po zadání v�ech potřebných dat stiskneme tlačítko Ulo�it, vozidlo se ulo�í do seznamu
vozidel. Při dal�ím příjezdu tohoto vozidla ji� stačí pouze vybrat dříve zadané vozidlo ze seznamu klepnutím
na �ipku vpravo od pole Vozidlo a v patřičných polích se automaticky objeví dříve ulo�ené údaje.

Pokud chcete ulo�ené vozidlo ze seznamu vymazat, vyberte jej ze seznamu a klepněte na tlačítko Odstranit.

Seznamy lze vyu�ívat u polí Vozidlo, Zbo�í, Dodavatel, Odběratel, Přepravce a Poznámka. Tímto způsobem
se maximálně zrychluje obsluha váhy. S vozidlem se ukládá v�e � zadané SPZ, zbo�í, dodavatel, odběratel
atd (i s odpovídajícími detaily). S dal�ími poli se ukládají pouze detaily daného pole.

Pokud má pole vedle sebe tlačítko se �ipkou, jedná se o pole se seznamem. Zadávání těchto polí lze provádět
dvěma způsoby. Jednak klepnutím my�í na �ipku, rozbalí se seznam s ulo�enými polo�kami a polo�ku lze
vybrat my�í. Dal�í způsob je zadávání pomocí klávesnice, kdy se během psaní seznam automaticky upravuje
tak, aby byly zobrazeny jen ty polo�ky, které odpovídají zápisu. Napí�ete-li např. v poli Dodavatel první
písmeno P, v seznamu se objeví pouze dodavatelé začínající na písmeno P. Při zadávání dal�ích písmen se
seznam neustále zu�uje. Pokud je ji� na prvním místě v seznamu Vámi zadávaný dodavatel, stačí stisknout
klávesu Enter a ze seznamu se vybere první polo�ka. Pokud chcete vybrat např. třetího dodavatele
v seznamu, lze jej vybrat my�í, nebo výběrem pomocí kurzorových kláves a stisknutím klávesy Enter.

V dal�ím se tedy ji� nebude rozli�ovat, zda je pole se seznamem nebo bez, slovy �zadejte dodavatele� se
bude automaticky rozumět vybrání dodavatele ze seznamu.

Zadání vozidla
Vozidlo se v�dy zadává podle jeho SPZ. Pokud se jedná o vozidlo na příjezdu (vozidlo vjí�dí do areálu),
zadejte vozidlo do pole Příjezd. Pokud vozidlo vyjí�dí z areálu, zadejte vozidlo do pole Odjezd.

Pokud chcete zadat vozidlo, které není ulo�ené v seznamu, najeďte kurzorem na pole Příjezd a klepněte na
tlačítko Nový. Obsah v�ech polí se vyma�e a je mo�né zadat nové vozidlo. Pokud máte vyplněny v�echny
údaje o vozidle, lze jej ulo�it do seznamu tlačítkem Ulo�it.

Poznámka: Pokud vyberete vozidlo ze seznamu Odjezd, jsou u vozidla ulo�ena v�echna data, která jste zadali
při vstupním vá�ení.

Zadání zbo�í
Zbo�í je mo�né zadat dvěma způsoby: buď pomocí kódu zbo�í, nebo názvem. Do men�ího pole se zadává
kód, do vět�ího pole vpravo se zadává název.
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Zadání pomocí kódu
Pokud znáte kód zbo�í, najeďte na pole pro kód zbo�í, napi�te jej a stiskněte klávesu Enter. Pokud je zbo�í se
zadaným kódem nalezeno v databázi zbo�í, zadané zbo�í se zobrazí. Pokud zbo�í se zadaným kódem
neexistuje, program zobrazí upozornění.

Zadání pomocí názvu
Začněte psát název zbo�í do pole názvu zbo�í. Pokud ji� zadávané zbo�í existuje v seznamu, dokončete
zadávání výběrem ze seznamu.

Vytvoření nového zbo�í
Pokud chcete zadat nové zbo�í, najeďte na pole Zbo�í a klepněte na tlačítko Nový. Tím se vyma�ou v�echna
pole související se zbo�ím, včetně detailů, kód zbo�í se nastaví na nejni��í volný kód (mů�ete jej ponechat,
přepsat nebo zcela vymazat). Pokud bude mít nové zbo�í kód, zadejte jej a stiskněte klávesu Tab (pokud
stisknete klávesu Enter, program bude vyhledávat zadané zbo�í v databázi a zobrazí chybu). Poté zadejte
název zbo�í a přesuňte se pomocí my�i do části Detaily - zbo�í. Zde vyplňte pole Cena, DPH (v procentech)
a Popis zbo�í. Pokud jste se zadáváním hotovi, klepněte na tlačítko Ulo�it, zadané zbo�í se ulo�í do seznamu
zbo�í. Při dal�ím zadávání tohoto zbo�í ji� budete moci vybrat jej ze seznamu.

Úprava zbo�í ze seznamu
Pokud chcete upravit ji� ulo�ené zbo�í, vyberte jej ze seznamu, udělejte potřebné úpravy a klepněte na
tlačítko Ulo�it.

Vymazání zbo�í ze seznamu
Chcete-li vymazat zbo�í ze seznamu, vyberte jej a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zadání dodavatele, odběratele a přepravce
Zadávání dodavatele, odběratele a přepravce probíhá naprosto stejným způsobem, zde bude popsáno
zadávání dodavatele.

Dodavatele je mo�né zadat dvěma způsoby: buď pomocí kódu dodavatele, nebo názvem. Do men�ího pole se
zadává kód, do vět�ího pole vpravo se zadává název.

Zadání pomocí kódu
Pokud znáte kód dodavatele, najeďte na pole pro kód dodavatele, napi�te jej a stiskněte klávesu Enter. Pokud
je dodavatel se zadaným kódem nalezen v databázi, zadaný dodavatel se zobrazí. Pokud dodavatel se
zadaným kódem neexistuje, program zobrazí upozornění.

Zadání pomocí názvu
Začněte psát název dodavatele do pole názvu dodavatele. Pokud ji� zadávaný dodavatel existuje v seznamu,
dokončete zadávání výběrem ze seznamu.

Vytvoření nového dodavatele
Pokud chcete zadat nového dodavatele, najeďte na pole Dodavatel a klepněte na tlačítko Nový. Tím se
vyma�ou v�echna pole související s dodavatelem, včetně detailů, kód dodavatele se nastaví na nejni��í volný
kód (mů�ete jej ponechat, přepsat nebo zcela vymazat). Pokud bude mít nový dodavatel kód, zadejte jej a
stiskněte klávesu Tab (pokud stisknete klávesu Enter, program bude vyhledávat zadaného dodavatele
v databázi a zobrazí chybu). Poté zadejte název dodavatele a přesuňte se pomocí my�i do části Detaily -
dodavatel. Zde vyplňte pole Ulice, Místo, PSČ, IČO, DIČ, Banka, Účet a Poznámka. Pokud jste se
zadáváním hotovi, klepněte na tlačítko Ulo�it, zadaný dodavatel se ulo�í do seznamu dodavatelů. Při dal�ím
zadávání tohoto dodavatele ji� budete moci vybrat jej ze seznamu.

Úprava dodavatele ze seznamu
Pokud chcete upravit ji� ulo�eného dodavatele, vyberte jej ze seznamu, udělejte potřebné úpravy a klepněte
na tlačítko Ulo�it.

Vymazání dodavatele ze seznamu
Chcete-li vymazat dodavatele ze seznamu, vyberte jej a klepněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka: pokud je vybráno zbo�í, na které má vybraný odběratel smlouvu, jsou informace o smlouvě
zobrazena v části Váha. Více o smlouvách se dozvíte v kapitole �Smlouvy�.

Zadání poznámky
I kdy� je poznámka pouze jedna věta a nemá �ádné detaily, je vhodné. Kdy� jsou často pou�ívané poznámky
ulo�eny v seznamu.

Začněte psát poznámku do pole Poznámka. Pokud ji� zadávané zbo�í existuje v seznamu, dokončete
zadávání výběrem ze seznamu.



Vytvoření nové poznámky
Pokud chcete zadat novou poznámku, najeďte na pole Poznámka a klepněte na tlačítko Nový. Tím se pole
Poznámka vyma�e a lze do něj napsat novou poznámku. Pokud jste se zadáváním hotovi, klepněte na tlačítko
Ulo�it, zadaná poznámka se ulo�í do seznamu poznámek. Při dal�ím zadávání této poznámky ji� budete moci
vybrat ji ze seznamu.

Úprava poznámky ze seznamu
Pokud chcete upravit ji� ulo�enou poznámku, vyberte ji ze seznamu, udělejte potřebné úpravy a klepněte na
tlačítko Ulo�it.

Vymazání poznámky ze seznamu
Chcete-li vymazat poznámku ze seznamu, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zadání řidiče
Proto�e se řidiči často mění, nezadávají se řidiči pomocí seznamu. Najeďte na pole Řidič a zadejte jméno
řidiče.

Zadání typu platby
Ze seznamu pole Platba vyberte typ platby: faktura nebo hotově. Při platbě hotově se po dokončení vá�ení
otevře okno pro příjem do hotovostní pokladny a vytiskne se pokladní doklad i vá�ní lístek.

Pokud zadáte platbu na fakturu, vytiskne se po dokončení vá�ení pouze vá�ní lístek.

Smluvní cena
Pokud je vybrané zbo�í, na které má vybraný odběratel smlouvu, je cena zbo�í určena podle smlouvy. V části
Váha se objeví rámeček, kde je číslo smlouvy, platnost smlouvy, smluvní mno�ství atd. Nejdůle�itěj�í je
poslední řádek, který udává, zda je smlouva platná. Pokud ano, uva�uje se smluvní cena. Pokud ne, spodní
řádek zčervená a uva�uje se normální cena zbo�í. Více se o smlouvách dozvíte v kapitole �Smlouvy�.

Vá�ení vozidla
Pokud jsou zadané v�echny údaje týkající se vá�eného vozidla, je mo�né provést vlastní vá�ení. Při vá�ení
vozidla pracujeme v části Váha. Zde je nahoře zobrazen displej jednotky s aktuální hmotností. Tlačítka pro
volbu typu vá�ení a pro ovládání jednotky jsou v pravé části. Dále jsou zde souhrnné informace o vá�ení:
cena za tunu, hmotnosti a stav zbo�í na skladě. Tyto informace nelze měnit, jsou zde pouze pro rychlou
orientaci. Pokud je vybrán odběratel, který má na vybrané zbo�í smlouvu, jsou zde zobrazeny i informace o
této smlouvě. Více o smlouvách se dozvíte v kapitole �Smlouvy�.

Vá�ení při příjezdu
Pokud je vozidlo vybráno z pole Příjezd, je typ vá�ení automaticky nastaven také na Příjezd, typ vá�ení nelze
změnit na Odjezd. Pokud jsou vyplněny v�echny potřebné údaje, vozidlo se odvá�í klepnutím na tlačítko
Vá�it. Po odvá�ení se k vozidlu ulo�í vstupní hmotnost a vozidlo se umístí do seznamu pole Odjezd.

Poznámka: pokud má vybrané vozidlo v poli Příjezd navá�enou táru, je typ vá�ení automaticky nastaven na
Odjezd a jako vstupní vá�ení se bere hmotnost táry vozidla. Pokud chcete přesto změnit vstupní vá�ení,
změňte typ vá�ení na Příjezd a mů�ete vozidlo znovu zvá�it.

Vá�ení při odjezdu
Pokud vyberete vozidlo ze seznamu pole Odjezd (kde jsou pouze vozidla, která jsou v areálu), nastaví se typ
vá�ení automaticky na Odjezd. Pokud chcete je�tě změnit některé údaje (např. zbo�í atd.), máte k tomu
poslední mo�nost. Po klepnutí na tlačítko Vá�it se vozidlo odvá�í a záznam se ulo�í do archivu.

Pokud je typ platby nastaven na hotově, zobrazí se okno Platba hotově s výpočtem ceny. Po zaplacení se
vytiskne daňový doklad a vá�ní lístek.

Pokud je typ platby na fakturu, vytiskne se pouze vá�ní lístek.

Poznámka: pokud chcete změnit vstupní vá�ení vozidla, vyberte jej ze seznamu Odjezd a změňte typ vá�ení
na Příjezd a mů�ete vozidlo znovu zvá�it.

Vá�ení táry vozidla
Pokud některé vozidlo jezdí pravidelně a  při příjezdu je vozidlo v�dy prázdné, lze vstupní vá�ení provést jen
jednou jako táru a pří�tě vyu�ít této táry. Lze tak vá�it vozidlo pouze jednou, co� znatelně urychlí obsluhu
vozidla.

Vyberte vozidlo z pole Příjezd a typ vá�ení nastavte na Tára. Po provedení vá�ení je hmotnost ulo�ena
s vozidlem jako jeho tára. Při dal�ím výběru vozidla ji� bude typ vá�ení automaticky nastavován na Odjezd a
jako vstupní vá�ení se bude brát tára vozidla.
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Cizí vá�ení
Pokud je zapnutá volba Neukládat, vá�ení se neukládá do archivu a zákazník platí hotově poplatek za cizí
vá�ení (podrobněji v kapitole �Nastavení�). Po odvá�ení vozidla při odjezdu se zobrazí okno Platba cizího
vá�ení, kde je proveden výpočet ceny. Po zaplacení se vytiskne daňový doklad a vá�ní lístek.

Ruční vá�ení
V případě nějaké poruchy, např. nefunguje komunikace s váhou, lze přepnout vá�ení na ruční zatrhnutím
volby Vá�it ručně. Displej váhy se změní v editovatelné pole, kam lze ručně zadávat hmotnost. Při vá�ení se
potom tato zadaná hmotnost uva�uje jako hmotnost vozidla.

Tisk duplikátů
Pokud chcete vytisknout kopii vá�ního lístku nebo účtenky, klepněte na tlačítko Tisk kopie v. lístku,
respektive Tisk kopie účtenky. Lze tak vytisknout libovolný počet kopií vá�ního lístku a účtenky.

Poznámka: nastavení počtu kopií vá�ního lístku naleznete v kapitole �Nastavení�.
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Archiv

Ve�keré záznamy o vá�ení se ukládají do archivu. V zálo�ce Archiv si lze archiv prohlí�et jako tabulku,
tisknout tabulku, prohlí�et detailně jednotlivé záznamy, tisknout kopie vá�ních lístků a účtenek a mazat
jednotlivé záznamy. To v�e při výhodném pou�ití bohaté sady podmínek. Záznamy jsou řazené podle data a
času, jsou proto mo�né stejné čísla vá�ních lístků (na rozdíl od faktur a pokladních dokladů, kde číslování
musí být jednoznačné).

Prohlí�ení archivu
Archiv je zde zobrazen ve formě tabulky ve spodní části okna. Ka�dý řádek tabulky znamená jeden záznam
v archivu. Záznamy jsou zde seřazeny podle čísla vá�ního lístku vzestupně, tak�e poslední záznam je na
konci tabulky.

V tabulce se lze pohybovat buď pomocí klávesnice, nebo my�í. Pro ovládání my�í slou�í dva posuvné pruhy
vpravo a dole. Pokud klepnete my�í např. na �ipku dolů, v tabulce se posunete o jeden záznam dolů,
klepnutím na �ipku doprava se posunete doprava atd. Ovládání klávesnicí je pomocí kurzorových kláves,
kláves PageUp, PageDown, Home a End.

Podmínky
Zobrazení záznamů v archivu lze ovlivnit pomocí sady podmínek, v archivu se pak zobrazí pouze ty
záznamy, které vyhovují zadaným podmínkám. Lze takto např. zobrazit záznamy za jeden den, vyhledat
záznam s daným číslem vá�ního lístku, zobrazit záznamy od určitého dodavatele atd.

Časové omezení
Pomocí časového omezení lze z archivu vybrat pouze záznamy, které spadají do zadaného časového
intervalu. Lze tak zobrazit např. záznamy za jeden den, týden atd.

K zadání časového intervalu slou�í dvě pole Od a Do. Ka�dé z nich má dvě části, vlevo datum a vpravo čas.
Podmínku tak lze zadávat na vteřinu přesně.

Pokud chcete zadat datum, klepněte na �ipku v poli a zobrazí se kalendář. Dne�ní datum je zakrou�kován
červeně, aktuální volba je vyplněna modře. Pomocí �ipek v horní části se listuje kalendářem po měsících.
Pokud je v kalendáři správný měsíc, klepněte na zvolený den. Kalendář se zavře a vybraný datum se zobrazí
do pole Od.

V pravém poli se mění čas podmínky. Klepněte my�í na hodiny a �ipkami vpravo upravte hodinu. Stejně tak
to proveďte u minut a sekund (pokud je třeba podmínku nastavovat tak přesně). Zadávání času lze provádět i
z klávesnice, jen místo volby my�í pomocí �ipek přímo pí�eme hodinu, minutu a vteřinu.

Časové omezení se bere v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Časové omezení. Takto lze
jednodu�e sledovat vliv časového omezení na zobrazení záznamů archivu.

Podmínky
V této části se zadávají ostatní podmínky výběru z archivu. Tímto způsobem lze zobrazit např. pouze
záznamy s určitým zbo�ím.

V seznamu Kategorie vyberte podmínku, kterou chcete zadávat. Následně zadejte do pole Hodnota hodnotu
podmínky. Pokud jste se zadáváním hotovi, klepněte na tlačítko Přidat, zadaná podmínka se přidá do
seznamu podmínek. Tímto způsobem lze zadat libovolný počet podmínek, po zadání ka�dé z nich je třeba
opět klepnout na tlačítko Přidat, čím� se podmínky dostanou do seznamu.

Pokud chcete nějakou podmínku ze seznamu vymazat, vyberte ji v seznamu my�í a klepněte na tlačítko
Smazat. Pokud chcete ze seznamu vymazat v�echny podmínky, klepněte na tlačítko Smazat v�e.

Příklad: Pokud jsou v seznamu podmínky Zbo�í = Cihly se sutí, Zbo�í = zemina a Dodavatel = OTACAR
a.s., jsou zobrazeny v�echny záznamy od zadaného dodavatele v případě, �e dodavatel dová�el zbo�í Cihly se
sutí, nebo Zemina.
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Podmínky se berou v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Podmínky. Takto lze jednodu�e
sledovat vliv podmínek na zobrazení záznamů archivu.

Detaily záznamu
Pokud chcete zobrazit vybraný záznam detailněji, vytisknout vá�ní lístek, účtenku nebo chcete v záznamu
něco změnit, klepněte na políčko Detaily. Tabulka s jednotlivými záznamy se skryje a zobrazí se detailně
vybraný záznam. Zde jsou zobrazeny v�echny polo�ky vybraného záznamu v polích. Zobrazení detailu
ukončíte opětovným klepnutím na políčko Detail.

Změny v záznamu
Pokud se lze dostat do pole my�í (v poli začne blikat kurzor), lze danou polo�ku záznamu změnit. Kromě dat
načtených z váhy (hmotnosti, čas atd.) lze měnit v�echna pole. Lze tak udělat dodatečné pozděj�í úpravy
v kterémkoli záznamu. Pokud chcete provedené změny v záznamu ulo�it, klepněte na tlačítko Ulo�it změny.
Pokud nechcete, aby se provedené změny projevily, klepněte na tlačítko Zru�it změny a záznam se vrátí do
původního stavu.

Tisk vá�ního lístku a účtenky
V detailech záznamu lze dodatečně vytisknout kopii vá�ního lístku a účtenky. Chcete-li vytisknout kopii
vá�ního lístku záznamu, klepněte na ikonu tiskárny vedle pole Lístek. Pokud chcete vytisknout kopii účtenky,
klepněte na ikonu tiskárny vedle pole Doklad. V obou případech se vytiskne jedna kopie, pokud chcete
vytisknout více kopií, klepněte na ikonu vícekrát.

Smazání záznamu
Pokud chcete vybraný záznam vymazat z archivu, klepněte na tlačítko Smazat nad tabulkou. Smazání
záznamu se projeví i v Pokladně a Skladu a je nevratné.

Je třeba si uvědomit, �e záznamy v tabulce Archiv jsou jednoznačně svázány se záznamy v tabulce Pokladna
a Sklad. Smazání záznamu v archivu se tedy projeví i ve vedení pokladny a ve vedení skladového
hospodářství.

Tisk záznamů
Pokud chcete vytisknout tabulku se záznamy, klepněte na tlačítko Tisk. Na tiskárně se vytisknou ty záznamy,
které vidíte v tabulce na obrazovce, tzn. s uva�ováním zadaných podmínek. Proto�e se na papír nevejdou
v�echny polo�ky záznamu, tisknou se pouze polo�ky datum, SPZ vozidla, číslo vá�ního lístku, zbo�í,
odběratel, dodavatel, netto a cena.
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Faktury

V zálo�ce Faktury je mo�né tisknout faktury a prohlí�et přehled ji� vydaných faktur. Faktury mohou být
jednak za provedené slu�by (tzn. prodej atd.) nebo obecné.

Fakturaci lze provádět za určité časové období, přičem� faktura mů�e obsahovat jako přílohu soupis zbo�í a
soupis vozidel.

V přehledu vystavených faktur lze prohlí�et v�echny vydané faktury, zaznamenávat si zaplacení vydaných
faktur, včetně tisku upomínek k nezaplaceným fakturám.

Typy faktur
Typ faktury se volí v části Typ faktury. Podle zvoleného typu se v�dy upraví rozmístění prvků v okně. Lze
volit následující typy faktur:

Dodávky Souhrnné faktury za dodávky zbo�í.

Storno Storno faktury.

Dobropis Dobropis zaplacené faktury.

Obecná Obecná faktura, s libovolným textem a libovolnou cenou.

Fakturace
Dodávky
Chcete-li tisknout faktury za dodávky, zvolte v části Typ faktury polo�ku Dodávky. V seznamu v levé části
okna se zobrazí seznam odběratelů, kteří mají v archivu nevyfakturované záznamy.

Pokud je za�krtnuta volba Časové omezení, seznam se vytvoří s ohledem na zadanou časovou podmínku.

V seznamu odběratelů vyberte ty odběratele, u kterých chcete vytisknout fakturu. Výběr se provede
za�krtnutím levého sloupce u daného odběratele.

Vpravo dole vyberte v seznamu Po sestavení činnost programu po sestavení první faktury ze seznamu.

Pokud vyberete Stop, sestaví se první faktura, její údaje se zobrazí v okně fakturace a fakturace se zastaví.
Údaje faktury lze nyní zkontrolovat, případně upravit. Stiskem tlačítka Tisk se sestavená faktura vytiskne a
sestaví se dal�í faktura (pokud je vybraný dal�í odběratel).

Pokud vyberete Náhled, první faktura se sestaví a zobrazí se přímo její náhled. Po kontrole obsahu faktury a
uzavření okna náhledu se program zeptá, zda chcete fakturu vytisknout. Pokud zvolíte ano, faktura se
vytiskne a zobrazí se náhled dal�í vybrané faktury. Pokud zvolíte ne, sestavování faktur se zastaví.

Pokud vyberete Tisk, sestaví se v�echny vybrané faktury a tyto se naráz vytisknou, bez mo�nosti úpravy
obsahu faktur.

Chcete-li, aby se údaje o odběrateli načetly z databáze odběratele, za�krtněte volbu Odběratel z databáze
odběratelů. Tato volba je vhodná v případě, kdy� např. odběratel změnil adresu, která je ji� v databázi
odběratele upravená, v záznamu archivu v�ak zůstala adresa stará.

Standardně je jako dodavatel uveden u�ivatel váhy. Pokud za�krtnete volbu Dodavatel z archivu vá�ení, bude
jako dodavatel na faktuře uveden dodavatel, který byl zvolen při vá�ení.

Storno
Umo�ňuje tisknout storno faktury. Po výběru tohoto typu faktur se v seznamu faktur zobrazí v�echny vydané
faktury. Na seznam vydaných faktur lze aplikovat podmínku Číslo faktury. Je tak mo�né zobrazit pouze
faktury s určitým číslem. I u storno faktur samozřejmě funguje podmínka Časové omezení. Vyberte fakturu,
kterou chcete stornovat, v seznamu faktur (za�krtnutím faktury v levém sloupci) a klepněte na tlačítko
Sestavit. Podle volby Po sestavení se faktura sestaví, zobrazí se náhled nebo se přímo vytiskne.
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Dobropis
Umo�ňuje tisknout dobropisy ke stornovaným fakturám. V seznamu faktur se zobrazí vydané storno faktury,
které vyhovují zadaným podmínkám Časové omezení a Číslo faktury. Za�krtnutím levého sloupce vyberte ty
faktury, které chcete dobropisovat a klepněte na tlačítko Sestavit. Podle volby Po sestavení se faktura sestaví,
zobrazí se náhled nebo se přímo vytiskne.

Obecná faktura
V seznamu Typ obecné faktury vyberte typ faktury (mo�né typy jsou faktura, storno, dobropis a faktura
hotově).

V části Výběr odběratele vyberte odběratele, na kterého bude faktura vystavena. Odběratele je mo�né vybrat
ze seznamu nebo lze odběratele zadat ručně.

V části Cena zadejte Základ a DPH, přičem� celková cena se v�dy po zadání vypočítá a zobrazí v poli
Celkem.

Po vyplnění dal�ích údajů (text faktury, datumy atd.) klepněte na tlačítko Sestavit. Podle volby Po sestavení
se faktura sestaví, zobrazí se náhled nebo se přímo vytiskne.

Přehled vydaných faktur
Klepněte na tlačítko Přehled. Ve spodní části okna se zobrazí tabulka s vydanými fakturami, ve spodním
řádku je v�dy celkový součet zobrazených faktur.

Pokud je za�krtnuta volba Časové omezení, jsou v tabulce pouze faktury vyhovující této časové podmínce.

Podobně lze zadat i podmínku na číslo faktury v části Číslo faktury.

Typ zobrazených faktur lze měnit v seznamu Typ zobrazených faktur.

Chcete-li v tabulce zobrazit pouze faktury vystavené na určitého odběratele, vyberte jej v seznamu
Odběratel.

Tisk seznamu
Chcete-li vytisknout seznam zobrazených faktur, klepněte na tlačítko Tisk přehledu.

Tisk a náhled faktury
Chcete-li vytisknout vybranou fakturu v tabulce, klepněte na tlačítko Tisk. Pokud si chcete vybranou fakturu
pouze prohlédnout, klepněte na tlačítko Náhled. Před tiskem či náhledem lze zvolit které přílohy se budou
tisknout.

Zaplacení faktury
Pokud si chcete zaznamenat zaplacení faktury, vyberte v seznamu Typ zobrazených faktur polo�ku
Nezaplacené faktury. Zobrazí se seznam v�ech nezaplacených faktur. Vyberte v tabulce fakturu, která byla
zaplacena a do sloupce Placeno zadejte datum platby. Tímto se faktura přenese z nezaplacených faktur do
zaplacených.

Tisk upomínek
Pokud chcete vytisknout upomínky k fakturám ,které nebyly včas zaplaceny, vyberte v seznamu Typ
zobrazených faktur polo�ku Upomínky. Zobrazí se seznam v�ech faktur, které nebyly včas zaplaceny.
Vyberte v tabulce fakturu, ke které chcete vytisknout upomínku a klepněte na tlačítko Tisk upomínky.
Zobrazí se okno s automaticky vygenerovanými texty, které lze je�tě před výtiskem upravit. Po klepnutí na
tlačítko Tisk se upomínka vytiskne.
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Pokladna

V zálo�ce Pokladna je mo�né sledovat okam�itý stav hotovosti v pokladně, prohlí�et pokladní záznamy a
provádět uzávěrku pokladny.

V části Součet jsou zobrazeny součty ceny, DPH a celkové ceny v�ech dokladů, které jsou právě zobrazeny
v tabulce (tedy včetně časového omezení � viz. dále). V části Zůstatek je zobrazen počáteční stav po poslední
provedené uzávěrce a celkový zůstatek v pokladně. V poli Zůstatek je tedy součet hodnot v polích Celkem a
Poč. stav.Toto jsou důle�ité hodnoty pro vedení a uzávěrku hotovostní pokladny.

Prohlí�ení pokladny
V tabulce v dolní části okna jsou zobrazeny jednotlivé pokladní doklady, ka�dý řádek znamená jeden doklad.
Doklady jsou seřazeny tak, �e první řádek je nejstar�í doklad, poslední řádek je poslední vystavený doklad.

Standardně jsou v pokladně zobrazeny pouze ty doklady, které byly vydány po poslední uzávěrce pokladny.
Pokud je třeba prohlédnout si i doklady star�í, zobrazte je pomocí volby Zobrazit v�e.

V tabulce se lze pohybovat buď pomocí klávesnice, nebo my�í. Pro ovládání my�í slou�í dva posuvné pruhy
vpravo a dole. Pokud klepnete my�í např. na �ipku dolů, v tabulce se posunete o jeden záznam dolů,
klepnutím na �ipku doprava se posunete doprava atd. Ovládání klávesnicí je pomocí kurzorových kláves,
kláves PageUp, PageDown, Home a End.

Časové omezení
Pomocí časového omezení lze z pokladny vybrat pouze ty doklady, které spadají do zadaného časového
intervalu. Lze tak zobrazit např. doklady vystavené za jeden den, týden atd.

K zadání časového intervalu slou�í dvě pole Od a Do. Ka�dé z nich má dvě části, vlevo datum a vpravo čas.
Podmínku tak lze zadávat na vteřinu přesně.

Pokud chcete zadat datum, klepněte na �ipku v poli a zobrazí se kalendář. Dne�ní datum je zakrou�kován
červeně, aktuální volba je vyplněna modře. Pomocí �ipek v horní části se listuje kalendářem po měsících.
Pokud je v kalendáři správný měsíc, klepněte na zvolený den. Kalendář se zavře a vybraný datum se zobrazí
do pole Od.

V pravém poli se mění čas podmínky. Klepněte my�í na hodiny a �ipkami vpravo upravte hodinu. Stejně tak
to proveďte u minut a sekund (pokud je třeba podmínku nastavovat tak přesně). Zadávání času lze provádět i
z klávesnice, jen místo volby my�í pomocí �ipek přímo pí�eme hodinu, minutu a vteřinu.

Časové omezení se bere v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Časové omezení. Takto lze
jednodu�e sledovat vliv časového omezení na zobrazení záznamů archivu.

Tisk dokladů
Pokud chcete vytisknout tabulku s doklady, klepněte na tlačítko Tisk. Na tiskárně se vytisknou ty doklady,
které vidíte v tabulce na obrazovce, tzn. s uva�ováním zadaného časového omezení.

Mazání pokladního dokladu
Vzhledem k tomu, �e by se tato funkce měla pou�ívat jen vyjímečně, je povolena pouze při pravomoci
Export z pokladny

Příjem hotovosti
Po klepnutí na tlačítko Příjem se zobrazí dialog, do kterého lze zadat přijímanou částku. Po vlo�ení hotovosti
se automaticky aktualizují hodnoty v části Zůstatek a vytiskne se doklad o příjmu.
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Uzávěrka pokladny
Pokud chcete provést uzávěrku pokladny, klepněte na tlačítko Uzávěrka. Po zadání částky, kterou chcete
z pokladny odevzdat, se zobrazí náhled seznamu dokladů před uzávěrkou a dokladu o uzávěrce. Po potvrzení
uzávěrky se doklady vytisknou a v�echny doklady budou z pokladny vymazány a pole Zůstatek se sní�í o
odevzdanou částku. Tabulka v pokladně je tedy po uzávěrce prázdná, začne se zaplňovat novými doklady
v průběhu vá�ení.

Při uzávěrce pokladny se prvotně zobrazí náhled tisku uzávěrky s následným dotazem, zda se má uzávěrka
provést. Tímto lze provést kontrolu před uzávěrkou "naostro". Dokud se nepotvrdí, �e uzávěrka byla
vyti�těna správně, uzávěrka se v PC neprovede!
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Bilance

V zálo�ce Bilance je mo�né sestavovat bilance z archivu a sledovat tak různé statistické údaje. Lze tak např.
vysledovat, kolik se dovezlo jednotlivých druhů zbo�í za určitý časový interval, od zvoleného dodavatele atd.

Typ bilance
Vyberte ze seznamu Typ bilance charakter bilance, která se vytvoří. Lze volit ze čtyř typů bilance:

Podle zbo�í Obsahuje seznam v�ech druhů zbo�í, které jsou v archivu. U ka�dého zbo�í je celkový
počet vozidel, který toto zbo�í přepravovalo, celková hmotnost přepravovaného zbo�í a
celková cena tohoto zbo�í.

Podle dodavatele Obsahuje seznam v�ech dodavatelů, kteří jsou v archivu. U ka�dého dodavatele je seznam
druhů zbo�í, které přepravoval, kolik vozidel s tímto zbo�ím projelo váhou a celkovou
hmotnost přepravovaného zbo�í.

Podle odběratele Obsahuje seznam v�ech odběratelů, kteří jsou v archivu. U ka�dého odběratele je seznam
druhů zbo�í, které přepravoval, kolik vozidel s tímto zbo�ím projelo váhou a celkovou
hmotnost přepravovaného zbo�í.

Podle přepravce Obsahuje seznam v�ech přepravců, kteří jsou v archivu. U ka�dého Přepravce je seznam
druhů zbo�í, které přepravoval, kolik vozidel s tímto zbo�ím projelo váhou a celkovou
hmotnost přepravovaného zbo�í.

Podmínky
Vytváření bilance lze ovlivnit pomocí sady podmínek, v bilanci se pak berou v úvahu pouze ty záznamy,
které vyhovují zadaným podmínkám. Lze takto např. vytvořit bilanci za jeden den, pouze jednoho zbo�í atd.

Časové omezení
Pomocí časového omezení lze vybrat pouze záznamy, které spadají do zadaného časového intervalu. Lze tak
uva�ovat např. záznamy za jeden den, týden atd.

K zadání časového intervalu slou�í dvě pole Od a Do. Ka�dé z nich má dvě části, vlevo datum a vpravo čas.
Podmínku tak lze zadávat na vteřinu přesně.

Pokud chcete zadat datum, klepněte na �ipku v poli a zobrazí se kalendář. Dne�ní datum je zakrou�kován
červeně, aktuální volba je vyplněna modře. Pomocí �ipek v horní části se listuje kalendářem po měsících.
Pokud je v kalendáři správný měsíc, klepněte na zvolený den. Kalendář se zavře a vybraný datum se zobrazí
do pole Od.

V pravém poli se mění čas podmínky. Klepněte my�í na hodiny a �ipkami vpravo upravte hodinu. Stejně tak
to proveďte u minut a sekund (pokud je třeba podmínku nastavovat tak přesně). Zadávání času lze provádět i
z klávesnice, jen místo volby my�í pomocí �ipek přímo pí�eme hodinu, minutu a vteřinu.

Časové omezení se bere v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Časové omezení. Takto lze
jednodu�e sledovat vliv časového omezení na vytváření bilance.

Podmínky
V této části se zadávají ostatní podmínky tvorby bilance. Tímto způsobem lze vytvořit bilanci např. pouze s
určitým zbo�ím.

V seznamu Kategorie vyberte podmínku, kterou chcete zadávat. Následně zadejte do pole Hodnota hodnotu
podmínky. Pokud jste se zadáváním hotovi, klepněte na tlačítko Přidat, zadaná podmínka se přidá do
seznamu podmínek. Tímto způsobem lze zadat libovolný počet podmínek, po zadání ka�dé z nich je třeba
opět klepnout na tlačítko Přidat, čím� se podmínky dostanou do seznamu.

Pokud chcete nějakou podmínku ze seznamu vymazat, vyberte ji v seznamu my�í a klepněte na tlačítko
Smazat. Pokud chcete ze seznamu vymazat v�echny podmínky, klepněte na tlačítko Smazat v�e.



Vá�ní program Fenix 17

Příklad: Pokud jsou v seznamu podmínky Zbo�í = Cihly se sutí, Zbo�í = zemina a Dodavatel = OTACAR
a.s., jsou uva�ovány v�echny záznamy od zadaného dodavatele v případě, �e dodavatel dová�el zbo�í Cihly
se sutí, nebo Zemina.

Podmínky se berou v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Podmínky. Takto lze jednodu�e
sledovat vliv podmínek na tvorbu bilance.

Vytvoření bilance
Pro vytvoření bilance slou�í sada tří tlačítek Tabulka, Náhled a Tisk v pravé části okna.

Zobrazení v tabulce
Proto�e velikost archiv mů�e být značná, je vět�inou vytvoření bilance časově náročnou operací. Zobrazení
v tabulce není sice moc přehledné, av�ak časové nároky jsou zde minimální.

Klepněte na tlačítko Tabulka, bilance se vytvoří a zobrazí do tabulky ve spodní části okna. V tabulce se lze
pohybovat pomocí klávesnice, nebo my�i stejně jako v archivu.

Zobrazení náhledu
Před tiskem bilance je vhodné si bilanci prohlédnout na obrazovce. Náhled umo�ní zobrazení bilance přesně
tak, jak bude vypadat po výtisku. Lze si tak udělat představu o velikosti bilance (počet stran atd.).

Klepněte na tlačítko Náhled, bilance se vytvoří a zobrazí do náhledu ve spodní části okna. Mezi jednotlivými
stránkami se pohybujeme �ipkami nahoru a dolů nad náhledem vpravo, obsah jedné stránky náhledu pak
posouváme pomocí posuvného pruhu.

Tisk bilance
Pokud ji� vypadá bilance tak, jak chcete, lze ji vytisknout. Klepněte na tlačítko Tisk a bilance se začne
tisknout.
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Zálohování

Zálohování je velmi důle�itá část programu, neboť je to jediný způsob, jak chránit data před ztrátou.
Zálohování je tedy třeba věnovat velkou pozornost. Ztráta dat mů�e znamenat např. ztrátu pouze jednoho
dodavatele v seznamu dodavatelů, ale i např. ztrátu celého archivu. Ruční obnova archivu ov�em logicky
není mo�ná, data jsou ztracená. Pokud je ale pravidelně prováděno zálohování, lze v�echny databáze
jednodu�e obnovit jedním klepnutím my�i.

Vytvoření zálohy
Zálohu v�ech databází lze provést buď na pevný disk, nebo na disketu. Obě varianty jsou si rovnocenné,
pouze se zálohuje na rozdílná média.

Vytvoření zálohy na pevný disk
Vytvoření zálohy na pevný disk je velmi rychlé, je vhodné jej provádět ka�dý den po skončení směny.
Nevýhoda zálohování na pevný disk je ov�em ta, �e zálohovaná data zůstávají stále v počítači. Záloha tedy
není uchráněna před zničením celého počítače atd.

V části Vytvoření zálohy zvolte Zálohovat na pevný disk a klepněte na tlačítko Zálohovat. V�echny databáze
budou zálohovány na pevný disk, odkud je lze opět obnovit. Po dokončení zálohování program zobrazí
zprávu, �e se podařilo v�echny databáze v pořádku zálohovat.

Vytvoření zálohy na diskety
Výhoda zálohování na diskety spočívá v mo�nosti odnést si zálohované databáze na disketě např. do jiné
místnosti, data jsou tak chráněna i před zničením počítače atd. Na druhou stranu je zálohování na diskety
pomalej�í, je jej tedy vhodné provádět např. jednou za týden.

V části Vytvoření zálohy zvolte Zálohovat na disketu a klepněte na tlačítko Zálohovat. Program si poté
vy�ádá první disketu. Označte disketu číslem �1� a klepněte na tlačítko OK. V�echny databáze budou
zálohovány na disketu. Pokud se záloha nevejde na jednu disketu, program si postupně vy�ádá tolik disket,
kolik je třeba. Po dokončení zálohování program zobrazí zprávu, �e se podařilo v�echny databáze v pořádku
zálohovat.

Obnovení zálohy
Obnovení zálohy znamená nevratné přepsání v�ech databází daty ze zálohy. Lze se tak jednodu�e vrátit ke
stavu před provedením poslední zálohy. Podle toho, která záloha byla naposled provedena, je mo�né obnovit
zálohu z pevného disku, nebo z diskety.

Obnova zálohy z pevného disku
Pokud chcete obnovit zálohu z pevného disku zvolte v části Obnova ze zálohy volbu Obnovit zálohu
z pevného disku a klepněte na tlačítko Obnovit. Po potvrzení dotazu se v�echny databáze přepí�í obsahem
zálohy.

Obnova zálohy z disket
Pokud chcete obnovit zálohu z disket, zvolte v části Obnova ze zálohy volbu Obnovit zálohu z diskety a
klepněte na tlačítko Obnovit. Po potvrzení dotazu si program postupně vy�ádá v�echny diskety zálohy a
v�echny databáze se přepí�í obsahem zálohy.

Export z archivu
Pomocí exportu z archivu lze navá�ené záznamy zpracovávat v jiných programech, lze tak vyu�ít bohatých
mo�ností zpracování např. v tabulkových kalkulátorech atd. Dal�í důvod k exportu je zpomalení běhu
programu v důsledku stálého zvět�ování archivu během provozu. Pokud ji� jsou v archivu tak stará data, �e
jsou v programu nepotřebná, lze tyto staré záznamy exportovat a vymazat je z archivu.

V části Export z archivu zadejte časový interval, který chcete exportovat. K zadání časového intervalu slou�í
dvě pole Od a Do. Ka�dé z nich má dvě části, vlevo datum a vpravo čas. Podmínku tak lze zadávat na vteřinu
přesně.
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Pokud chcete zadat datum, klepněte na �ipku v poli a zobrazí se kalendář. Dne�ní datum je zakrou�kován
červeně, aktuální volba je vyplněna modře. Pomocí �ipek v horní části se listuje kalendářem po měsících.
Pokud je v kalendáři správný měsíc, klepněte na zvolený den. Kalendář se zavře a vybraný datum se zobrazí
do pole Od.

V pravém poli se mění čas podmínky. Klepněte my�í na hodiny a �ipkami vpravo upravte hodinu. Stejně tak
to proveďte u minut a sekund (pokud je třeba podmínku nastavovat tak přesně). Zadávání času lze provádět i
z klávesnice, jen místo volby my�í pomocí �ipek přímo pí�eme hodinu, minutu a vteřinu.

Pokud máte nastaven časový interval exportu, klepněte na tlačítko Export. Otevře se standardní okno pro
zadání jména textového souboru. Po určení cesty a zadání jména klepněte na tlačítko OK, data se začnou
exportovat.

Po úspě�ném dokončení exportu se program dotá�e, zda chcete exportované záznamy vymazat z archivu.
Pokud zvolíte Ano, v�echny záznamy, které se exportovaly, se vyma�ou z archivu. Takto vymazaná data lze
obnovit pouze opětovným importem takto exportovaných dat (více v dal�ím odstavci).

Při mazání exportovaných dat je třeba si uvědomit, �e záznamy v tabulce Archiv jsou jednoznačně svázány se
záznamy v tabulce Pokladna a Sklad. Smazání záznamů v archivu se tedy projeví i ve vedení pokladny a ve
vedení skladového hospodářství. Je vidět, �e smazání exportovaných dat je vhodné provést např. při roční
uzávěrce, kdy ji� v budoucnu stará data z loňského roku nebudou potřeba. Vymazáním nepotřebných
záznamů z archivu se zmen�í velikost databáze a činnost programu se znatelně zrychlí.

Formát exportovaného souboru
Jedná se o textový soubor s příponou �txt�. Ka�dý řádek znamená jeden záznam z archivu, jednotlivé sloupce
jsou odděleny tabulátorem. První řádek obsahuje názvy sloupců oddělené tabulátory. Záznamy tedy začínají
od druhého řádku souboru.

V souboru jsou v�echny sloupce archivu, tedy v�echny sloupce, které jsou vidět v Archivu při detailním
prohlí�ení záznamu. Seznam sloupců je v následující tabulce:

Pořadí Název na 1. řádku souboru Komentář
1 SPZ SPZ vozidla
2 LISTEK Číslo vá�ního lístku
3 DOKLAD Číslo daňového dokladu
4 IN_CAS Datum a čas vstupního vá�ení
5 IN_VAHA Vstupní hmotnost v tunách
6 IN_CISLO Číslo vstupního vá�ení
7 OUT_CAS Datum a čas výstupního vá�ení
8 OUT_VAHA Výstupní hmotnost v tunách
9 OUT_CISLO Číslo výstupního vá�ení
10 VAZNY Jméno vá�ného
11 PLATBA Způsob platby (true=faktura, false=hotově)
12 CIZI Nabývá v�dy hodnoty false
13 DOD_KOD Kód dodavatele
14 DOD_NAZEV Název dodavatele
15 DOD_ULICE Ulice dodavatele
16 DOD_PSC PSČ dodavatele
17 DOD_MÍSTO Místo dodavatele
18 DOD_ICO IČO dodavatele
19 DOD_DIC DIČ dodavatele
20 DOD_BANKA Banka dodavatele
21 DOD_UCET Účet dodavatele
22 DOD_POZNAMKA Poznámka dodavatele
23 ODB_KOD Kód odběratele
24 ODB_NAZEV Název odběratele
25 ODB_ULICE Ulice odběratele
26 ODB_PSC PSČ odběratele
27 ODB_MÍSTO Místo odběratele
28 ODB_ICO IČO odběratele
29 ODB_DIC DIČ odběratele
30 ODB_BANKA Banka odběratele
31 ODB_UCET Účet odběratele
32 ODB_POZNAMKA Poznámka odběratele
33 PRE_KOD Kód přepravce
34 PRE_NAZEV Název přepravce
35 PRE_ULICE Ulice přepravce
36 PRE_PSC PSČ přepravce
37 PRE_MÍSTO Místo přepravce
38 PRE_ICO IČO přepravce



39 PRE_DIC DIČ přepravce
40 PRE_BANKA Banka přepravce
41 PRE_UCET Účet přepravce
42 PRE_POZNAMKA Poznámka přepravce
43 ZBO_KOD Kód zbo�í
44 ZBO_NAZEV Název zbo�í
45 ZBO_CENA Cena zbo�í
46 ZBO_DPH DPH zbo�í (v procentech)
47 ZBO_POPIS Popis zbo�í
48 POZNAMKA Poznámka k vá�ení
49 RIDIC Jméno řidiče
50 NETTO Netto v tunách
51 CENA Cena

Import do archivu
Je-li někdy třeba do archivu importovat nějaká data (např. dříve exportovaný soubor), lze pou�ít import do
archivu.

V části Import do archivu klepněte na tlačítko Import. Otevře se standardní okno pro zadání jména textového
souboru. Po vybrání importovaného souboru klepněte na tlačítko OK, data se začnou importovat.

Po úspě�ném dokončení importu program zobrazí počet importovaných záznamů. Pokud program ohlásí, �e
některé záznamy nemohly být importovány, je to kvůli konfliktu čísel vá�ního lístku. V archivu nemohou být
dva záznamy se stejným číslem vá�ního lístku, tyto záznamy nelze importovat.

Formát importovaného souboru
Formát souboru je shodný s exportovaným souborem (více v předchozím odstavci). Při importu  se první
řádek ignoruje (uva�uje se první řádek s názvy sloupců jako u exportu).
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Smlouvy

Pomocí smluv je mo�né diferencovat ceny u jednotlivých odběratelů a provádět mno�stevní slevy. Smlouvou
se zde rozumí smlouva odběratele na jedno zbo�í, pro které lze stanovit a� tři kategorie cen podle odebraného
mno�ství.

Zobrazení smluv ve Vá�ení
Vybere-li u�ivatel v zálo�ce Vá�ení určitého
odběratele a takové zbo�í, na které má
vybraný odběratel smlouvu, zobrazí se
v části Váha tabulka s informacemi o
smlouvě. V tabulce je číslo smlouvy,
odběratel, zbo�í, časová platnost smlouvy,
smluvní mno�ství, odebrané mno�ství a stav
smlouvy (platná / neplatná).

Pokud je smlouva platná, odběratel platí za
vybrané zbo�í smluvní cenu. Cenová kategorie se určí podle ji� odebraného mno�ství tohoto zbo�í
odběratelem.

Pokud je smlouva neplatná, spodní řádek tabulky svítí červeně a odběratel platí základní cenu zbo�í. Dále je
taky červeně zvýrazněna hodnota, kvůli které je smlouva neplatná (mů�e jít o překročení smluvního
mno�ství, nebo uplynutí doby smlouvy).

Prohlí�ení smluv
Pokud není v poli Odběratel vybrán �ádný odběratel, jsou v tabulce ve spodní části okna zobrazeny v�echny
smlouvy. Pokud je vybrán nějaký odběratel, jsou v tabulce zobrazeny pouze smlouvy tohoto odběratele.

V tabulce se lze pohybovat buď pomocí klávesnice, nebo my�í. Pro ovládání my�í slou�í dva posuvné pruhy
vpravo a dole. Pokud klepnete my�í např. na �ipku dolů, v tabulce se posunete o jeden záznam dolů,
klepnutím na �ipku doprava se posunete doprava atd. Ovládání klávesnicí je pomocí kurzorových kláves,
kláves PageUp, PageDown, Home a End.

Vytvoření nové smlouvy
Klepněte na tlačítko Nová v pravé části okna. Obsah v�ech polí se vyma�e, pouze pole Č. smlouvy se nastaví
ne nejni��í volné číslo smlouvy. Pokud si přejete číslo smlouvy změnit, zadejte jiné. Ze seznamu Odběratel
vyberte odběratele, se kterým smlouvu uzavíráte. Dále ze seznamu Zbo�í vyberte zbo�í, na které odběratel
uzavírá smlouvu. Po výběru se vyplní pole Zákl. cena, které nelze měnit. Zadejte doposud odebrané mno�ství
do pole Odebráno (pro novou smlouvu vět�inou nula). Dále lze zadat tři cenové kategorie pro tři odebrané
mno�ství v polích Smluvní ceny a Pro mno�ství. Cenové kategorie nemusí být vyplněny v�echny, musí v�ak
být vyplněna alespoň jedna. Pokud nezadáte hodnotu Pro mno�ství v �ádné kategorii, funguje tato smlouva
jako mno�stevně neomezená.

Máte-li v�e správně vyplněno, klepněte na tlačítko Ulo�it.

Změna smlouvy
Smlouvu lze vybrat buď zadáním čísla smlouvy do pole Č. smlouvy, nebo výběrem smlouvy z tabulky. Po
výběru smlouvy se vyplní v�echna pole v horní části okna, jejich� obsah lze poté měnit. A� budete se změnou
hotovi, klepněte na tlačítko Ulo�it.

Platnost v�ech zobrazených smluv je mo�né měnit blokově - malá ikona vpravo od Platnost do

Smazání smlouvy
Pokud chcete smazat smlouvu (smlouva ji� nebude dále platit), vyberte smlouvu buď zadáním čísla, nebo
výběrem z tabulky a klepněte na tlačítko Odstranit. Po potvrzení volby bude smlouva vymazána.



Tisk smluv
Pokud chcete vytisknout tabulku se smlouvami, klepněte na tlačítko Tisk. Na tiskárně se vytisknou ty
záznamy, které vidíte v tabulce na obrazovce. Pokud tedy není zadaný �ádný odběratel, vytisknou se v�echny
existující smlouvy, pokud je odběratel zadán, vytisknou se pouze smlouvy s tímto odběratelem.
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Sklad

V zálo�ce Sklad lze sledovat pohyb zbo�í na skladě a kontrolovat okam�itý stav zbo�í na skladě. Lze zobrazit
jednak pohyb v�eho zbo�í, nebo vybrat pouze jedno zbo�í a sledovat tak jeho odběr a příjem. Ve skladu také
lze vyu�ít časového omezení a zobrazit tak pohyb zbo�í za den, týden atd. Zde mů�ete také ručně měnit
aktuální stav zbo�í na skladě.

Prohlí�ení skladu
Pohyb zbo�í na skladě je zobrazen v tabulce v dolní části okna, celkový příjem a výdej zbo�í je zobrazen
v polích Celkem přijato a Celkem vydáno nad tabulkou. V tabulce znamená jeden řádek jedno odvá�ené
vozidlo, záznamy jsou zde seřazeny podle čísla vá�ního lístku vzestupně, tak�e poslední záznam je na konci
tabulky.

Pokud chcete vidět pohyb pouze jednoho zbo�í, vyberte toto zbo�í v seznamu Zbo�í v horní části okna. Tato
podmínka zbo�í se bere v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Zbo�í.

V tabulce se lze pohybovat buď pomocí klávesnice, nebo my�í. Pro ovládání my�í slou�í dva posuvné pruhy
vpravo a dole. Pokud klepnete my�í např. na �ipku dolů, v tabulce se posunete o jeden záznam dolů,
klepnutím na �ipku doprava se posunete doprava atd. Ovládání klávesnicí je pomocí kurzorových kláves,
kláves PageUp, PageDown, Home a End.

Časové omezení
Pomocí časového omezení lze sledovat pouze ty záznamy, které spadají do zadaného časového intervalu. Lze
tak zobrazit např. pohyb zbo�í za jeden den, týden atd.

K zadání časového intervalu slou�í dvě pole Od a Do. Ka�dé z nich má dvě části, vlevo datum a vpravo čas.
Podmínku tak lze zadávat na vteřinu přesně.

Pokud chcete zadat datum, klepněte na �ipku v poli a zobrazí se kalendář. Dne�ní datum je zakrou�kován
červeně, aktuální volba je vyplněna modře. Pomocí �ipek v horní části se listuje kalendářem po měsících.
Pokud je v kalendáři správný měsíc, klepněte na zvolený den. Kalendář se zavře a vybraný datum se zobrazí
do pole Od.

V pravém poli se mění čas podmínky. Klepněte my�í na hodiny a �ipkami vpravo upravte hodinu. Stejně tak
to proveďte u minut a sekund (pokud je třeba podmínku nastavovat tak přesně). Zadávání času lze provádět i
z klávesnice, jen místo volby my�í pomocí �ipek přímo pí�eme hodinu, minutu a vteřinu.

Časové omezení se bere v úvahu pouze v případě, �e je za�krtnuté políčko Časové omezení. Takto lze
jednodu�e sledovat vliv časového omezení na zobrazení záznamů v tabulce.

Změna stavu zbo�í
Pokud chcete ručně upravit stav určitého zbo�í na skladě, vyberte jej v seznamu Zbo�í. V poli Stav zbo�í je
zobrazen aktuální stav zbo�í na skladě, který lze změnit na po�adovanou hodnotu. Po zadání nového stavu
klepněte na tlačítko Ulo�it.

Tisk skladu
Pokud chcete vytisknout tabulku s pohybem zbo�í na skladě, klepněte na tlačítko Tisk. Na tiskárně se
vytisknou ty záznamy, které vidíte v tabulce na obrazovce, tzn. s uva�ováním zadaného časového omezení a
podmínky zbo�í.
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Nastavení

V zálo�ce Nastavení lze zadávat ty parametry vá�ního programu, které mů�e vět�inou měnit řadový u�ivatel.
Mů�ete zde měnit nastavení pro tisk vá�ního lístku, měnit parametry vá�ení  a zadat informace o u�ivateli
váhy.

Parametry tisku vá�ního lístku
V části Tisk vá�ního lístku lze měnit volby pro tisk vá�ního lístku ve Vá�ení. Pokud chcete, aby byl vytisknut
vá�ní lístek v�dy po výstupním vá�ení vozidla, za�krtněte políčko Tisknout vá�ní lístek. Pokud chcete, aby se
vá�ní lístek netisknul automaticky, ale aby se program před tiskem dotázal, za�krtněte políčko Před tiskem se
dotázat. Počet kopií vá�ního lístku, které se vytisknou lze nastavit v poli Počet kopií.

Pokud je zvolena volba Tisknout cenu fakturace a ve při vá�ení je zvolena platba fakturou, je na vá�ním
lístku uvedena i cena fakturace.

Parametry vá�ení
V části Vá�ení se nastavují volby týkající se samotného vá�ení. První čtyři pole slou�í k ručnímu nastavení
poslední hodnoty čísla vá�ení, vá�ního lístku, příjmového dokladu a výdajového dokladu. Číslo uvedené
v těchto polích je v�dy poslední číslo, které bylo navá�eno. Je-li např. v poli Číslo vá�ního lístku hodnota
203, znamená to, �e poslední vá�ní lístek měl číslo 203. Dal�í vozidlo, které bude odvá�eno, bude mít vá�ní
lístek číslo 204 atd.

Pole DPH slou�í k nastavení DPH, za které u�ivatel váhy poskytuje slu�by. DPH se nastavuje v procentech.

V pravé části jsou pole pro nastavení cizího vá�ení (v případě, �e je zvolena volba Neukládat v zálo�ce
Vá�ení). Je zde mo�né nastavit poplatek za zvá�ení cizího vozidla a DPH.

Pokud je v části Panel vá�ení za�krtnuta volba Zobrazit informace o vá�ení, je v�dy po odvá�ení vozidla na
výstupu zobrazeno okno s informacemi o vá�ení (tj. vstupní a výstupní hmotnost, netto). Zde mů�e obsluha
je�tě vá�ení zru�it. Pokud je zvolena volba Nezobrazovat dodavatele, není v panelu vá�ení vidět seznam
dodavatelů.

Nastavení tiskárny
V této části lze nastavit volby tisku vá�ních lístků a pokladních dokladů. U těchto výtisků lze pou�ít tzv.
rychlý tisk, který je vhodný zejména při pou�ití jehličkových tiskáren.

V části Pou�ití rychlého tisku je mo�né zvolit, pro které výtisky se bude rychlý tisk pou�ívat.

V části Kódování tiskárny lze zvolit kódování če�tiny pou�ité tiskárny.

V části Po výtisku lze zvolit činnost tiskárny po výtisku jedné strany. Pokud je navíc zvolena volba Před
tiskem čekat na vlo�ení nového listu, vy�ádá si program před tiskem ka�dé strany vlo�ení nového listu.

Reporty
Zde mů�ete nastavit reporty pro různé typy dokladů. Lze vybírat pouze z existujících reportů. Reporty lze
editovat v editoru reportů, viz. Kapitola Editor reportů.

Faktury
V této části lze nastavit volby pro vystavování faktur. Pokud je zvolena volba Poznámka je objednávka, je
poznámka odběratele, přepravce nebo dopravce při sestavování faktury zkopírována jako objednávka faktury.
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Údaje o u�ivateli váhy
V části Údaje o u�ivateli váhy lze nastavit iniciály u�ivatele, které se tisknou např. na účtenky atd. Do
jednotlivých polí napi�te potřebné údaje o Va�í firmě. Pole Text je určeno pro doplňkové texty, které se
tisknou na fakturu, předev�ím pro  zadání údajů o registraci firmy.

Informace o programu
V této části lze zjistit verzi programu Fenix a kontakt na dodavatele v případě potí�í.
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Administrátor

Zálo�ka Administrátor je přístupná pouze administrátorovi systému, který je odpovědný za správný chod
celého programu. Je zde mo�né pracovat se seznamem u�ivatelů (přidávat nové u�ivatele atd.), nastavovat
vedení skladu a měnit dal�í systémové parametry.

Neodborné nastavení parametrů v této zálo�ce mů�e způsobit nefunkčnost celého systému. Doporučujeme
tedy bě�ným u�ivatelům obrátit se při problémech na administrátora nebo technického pracovníka a
nepokou�et se zde cokoli měnit.

Práce s u�ivateli
V části U�ivatelé lze zadávat nové u�ivatele, mazat u�ivatele atd. Doposud definovaní u�ivatelé jsou
v seznamu U�ivatel. Pod tímto seznamem jsou pole pro změnu jména a hesla u�ivatele, v pravé části potom
volby práv u�ivatele.

Zalo�ení nového u�ivatele
Klepněte na tlačítko nový ve spodní části okna. Kurzor se přemístí do pole Jméno, kde napi�te jméno
u�ivatele. Do polí Heslo a Opakování hesla napi�te dvakrát po sobě heslo u�ivatele. Při zadávání hesla jsou
psané znaky nahrazeny hvězdičkami a aby se přede�lo omylu, je třeba heslo zadat dvakrát. Nastavte u�ivateli
ty práva, které odpovídají jeho pravomocím, znalostím atd. Pokud máte v�e správně zadáno, klepněte na
tlačítko Ulo�it. Pokud nechcete zadávaného u�ivatele ukládat, klepněte na tlačítko Odstranit.

Změna u�ivatele
Pokud chcete změnit jméno, heslo nebo práva ji� existujícímu u�ivateli, vyberte jej my�í ze seznamu
u�ivatelů. V jednotlivých polích lze nyní provádět jakékoli změny jako při zadávání nového u�ivatele. Po
dokončení úprav klepněte na tlačítko Ulo�it.

Smazání u�ivatele
Pokud chcete smazat u�ivatele ze seznamu, vyberte jej my�í ze seznamu a klepněte na tlačítko Odstranit.

Vedení skladu
Pokud chcete, aby program vedl sklad, za�krtněte příslu�né políčko v části Vedení skladu. Pokud je vedení
skladu vypnuto, během vá�ení se nezobrazuje aktuální stav vybraného zbo�í na skladě a zálo�ka Sklad není
přístupná.

Poznámka: Pohyb zbo�í na skladě se odvozuje z archivu, lze tedy vedení skladu zapnout a� dodatečně a ve
skladu se objeví i staré záznamy.

Síťový provoz
Program Fenix mů�e být spu�těn na více počítačích v síti, přičem� v�echny spu�těné programy pracují
s jednou databází, tzn. Změny provedené na jednom počítači se okam�itě projeví i na v�ech dal�ích
počítačích v síti.

Pokud program nepracuje v síti, je třeba mít volbu Síťový provoz vypnutou. V opačném případě bude práce
s programem pomalej�í.

Konfiguraci i správu síťového provozu prosím zanechejte dodavateli programu.

Nastavení
Zobrazení obrázků
Doporučená barevná hloubka je 16 bitů. Pokud nelze s videokartou těchto parametrů dosáhnout, jsou obrázky
v jednotlivých zálo�kách �patně zobrazovány. V tomto případě je vhodné vypnout obrázky pomocí políčka
Zobrazovat obrázky v panelech.
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Nastavení jednotky
Program umo�ňuje pracovat naráz se dvěma jednotkami, přičem� nastavení se provádí pro ka�dou jednotku
zvlá�ť. V části Typ jednotky lze nastavit typ připojené jednotky vah � lze volit mezi jednotkou EnigmaPC,
Schenck Disomat B a DIGI DI-10. V dal�ích dvou polích lze zadat číslo sériového portu, na který je jednotka
připojena a nastavené identifikační číslo jednotky. V poli Text na displeji lze zvolit název váhy, který se bude
zobrazovat i na displeji v panelu Vá�ení. Ka�dá váha mů�e mít také jinou barvu displeje.
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Editor reportů

Editor reportů slou�í k u�ivatelským úpravám tisknutých dokumentů. Jedná se o tisknuté vá�ní lístky a
příjmové a výdajové doklady. Tímto způsobem lze snadno u�ivatelsky přizpůsobit tisknuté dokumenty.
Těmto tisknutým dokumentům se říká zkráceně reporty.

Spu�tění editoru
Editor je samostatný program s názvem Editor.exe. Spusťte program Průzkumník nebo jiný správce souborů,
nalezněte soubor Editor.exe v instalační slo�ce programu Fenix (standardně C:\Program Files\Fenix) a
spusťte jej.

Editor je záměrně schován před bě�nými u�ivateli, aby se zabránilo nechtěným úpravám reportů bě�nými
u�ivateli.

První kroky
Po spu�tění editoru se zobrazí okno programu, v jeho� horní části jsou tlačítka pro ovládání programu a
v dolní části je list papíru představující výsledný report. Report lze posouvat posuvným pruhem v pravé části
okna.

Přehled objektů
Na report lze pokládat objekty různého typu � text, data a obrázky, přičem� ka�dý objekt se chová jinak a má
jinou úlohu.

Text: jde o objekt, který reprezentuje prostý text. Pokud bude objekt obsahovat text např. �Vá�ní lístek�,
vytiskne se na reportu v�dy tento text.

Data: jedná se o určitá data, které je třeba načíst z databáze, typicky např. číslo vá�ního lístku, které je pro
ka�dý vá�ní lístek jiné. U objektu data je nutné určit tabulku a sloupec, ze kterého se data budou načítat.

Obrázek: jde o bitmapový obrázek, např. logo firmy. Obrázek musí být ve formátu BMP a soubor obrázku se
musí při tisku nacházet tam, kde byl umístěn při editaci.

Práce s reporty
Zalo�ení nového reportu
Chcete-li zalo�it nový, prázdný report, klepněte na tlačítko Nový. Ve spodní části editoru se objeví prázdný
report.

Otevření existujícího reportu
Chcete-li otevřít ji� existující report a upravovat jej, klepněte na tlačítko Otevřít. Zobrazí se dialogové okno,
ve kterém budete moci vybrat existující report, který se následně otevře a zobrazí ve spodní části okna.

Ulo�ení reportu
Pokud jste v otevřeném reportu udělali nějaké změny a chcete je ulo�it, klepněte na tlačítko Ulo�it.

Ulo�ení reportu pod jiným jménem
Chcete-li ulo�it kopii otevřeného reportu pod jiným jménem, klepněte na tlačítko Ulo�it jako. Editor se zeptá
na jméno nového reportu a po potvrzení vytvoří kopii otevřeného reportu.

Toto je vhodné zejména pokud chcete vytvořit nový report, který je ale podobný některému z ji� existujících
reportů. Otevřete tedy tento podobný report a ulo�te jej pod jiným jménem. Takto nově vzniklý report ji�
obsahuje potřebné objekty, které je např. pouze potřeba přemístit atd. Dále tedy pracujete s novou kopií
starého reportu, který ov�em zůstal zachován.

Smazání reportu
Pokud chcete otevřený report smazat, klepněte na tlačítko Smazat report. Pozor, smazání reportu je
nenávratné!
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Práce s objekty
Přesouvání objektů
V�echny objekty lze po plo�e reportu libovolně přesouvat. Chcete-li přesunout určitý objekt kleněte na něj
levým tlačítkem my�i, tlačítko dr�te a posouvejte my�í. Objekt se bude přesouvat zároveň s kurzorem my�i.
A� bude objekt umístěn v �ádané poloze, pusťte tlačítko my�i.

Vlo�ení textu
Chcete-li do reportu vlo�it text, klepněte na tlačítko Vlo�it text. Nový objekt se vlo�í v�dy do levého horního
rohu reportu a jeho barva je červená. Do pole Text: vpravo nahoře mů�ete nyní napsat libovolný text.

Pokud je text �~1�, jedná se o speciální příkaz a program Fenix při tisku tento text nahradí cenou fakturace
na vá�ním lístku.

Vlo�ení dat
Chcete-li do reportu vlo�it data, klepněte na tlačítko Vlo�it data. Nový objekt se vlo�í v�dy do levého
horního rohu reportu a jeho barva je červená. Po vlo�ení lze v seznamech Tabulka a Sloupec vybrat tabulku a
sloupec, ze kterého se budou data vkládat. Při editaci nebudou zobrazena �ádná data, data se v�dy načítají a�
při tisku reportu v programu Fenix.

Vlo�ení obrázku
Chcete-li do reportu vlo�it obrázek, klepněte na tlačítko Vlo�it obrázek. Zobrazí se dialogové okno, kde
budete moci vybrat obrázek na disku. Nový obrázek se vlo�í v�dy do levého horního rohu reportu a jeho
okraj bude červený.

Smazání objektu
Chcete-li vybraný objekt z reportu smazat, kleněte na tlačítko Smazat objekt.

Změna písma
Chcete-li změnit písmo vybraného objektu Text nebo Data, klepněte na tlačítko Písmo. Zobrazí se dialogové
okno, kde budete moci určit typ, velikost i styl písma.
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Technické informace

Pro ty u�ivatele, kteří chtějí pochopit činnost programu do hloubky, jsou v této kapitole uvedeny ve�keré
technické informace o programu.

Databáze
Program pracuje s databázemi Borland Paradox, se kterými komunikuje pomocí vrstvy Borland Database
Engine (BDE). V oblasti malých a středních databází jde o velmi roz�ířené a spolehlivé ře�ení ukládání a
správy dat.

Při běhu programu jsou standardně v�echny databáze uzavřeny a otevírají se pouze při zápisu nebo čtení dat.
Data jsou tak velmi dobře zabezpečena proti ztrátě, např. kvůli výpadku proudu atd.

Program obsahuje celkem 10 databázových tabulek. Význam a struktura jednotlivých databází jsou popsány
v dal�ích podkapitolách.

Archiv
Jedná se o základní a nejdůle�itěj�í databázi v celém programu. Z této databáze se zobrazují záznamy
v Archivu, Pokladně a Skladu a ka�dý záznam zde reprezentuje jedno odvá�ené vozidlo.

Jedná se o soubor Vazeni.db, jeden záznam v tabulce má velikost 914 bajtů. Tato databáze vyu�ívá primární
index podle sloupce LISTEK, záznamy se řadí vzestupně. Struktura záznamu této tabulky je uvedena
v následující tabulce.

Název sloupce Typ Velikost Význam
SPZ ALPHA 9 SPZ vozidla
LISTEK LONG 4 Číslo vá�ního lístku
DOKLAD ALPHA 10 Číslo daňového dokladu
IN_CAS TIMESTAMP 8 Datum a čas vstupního vá�ení
IN_VAHA NUMBER 8 Vstupní hmotnost v tunách
IN_CISLO LONG 8 Číslo vstupního vá�ení
OUT_CAS TIMESTAMP 8 Datum a čas výstupního vá�ení
OUT_VAHA NUMBER 8 Výstupní hmotnost v tunách
OUT_CISLO LONG 8 Číslo výstupního vá�ení
VAZNY ALPHA 30 Jméno vá�ného
PLATBA LOGICAL 1 Způsob platby (true=faktura, false=hotově)
CIZI LOGICAL 1 Cizí vá�ení (true=ano)
DOD_KOD LONG 4 Kód dodavatele
DOD_NAZEV ALPHA 50 Název dodavatele
DOD_ULICE ALPHA 25 Ulice dodavatele
DOD_PSC ALPHA 6 PSČ dodavatele
DOD_MÍSTO ALPHA 25 Místo dodavatele
DOD_ICO ALPHA 10 IČO dodavatele
DOD_DIC ALPHA 14 DIČ dodavatele
DOD_BANKA ALPHA 29 Banka dodavatele
DOD_UCET ALPHA 20 Účet dodavatele
DOD_POZNAMKA ALPHA 30 Poznámka dodavatele
ODB_KOD LONG 4 Kód odběratele
ODB_NAZEV ALPHA 50 Název odběratele
ODB_ULICE ALPHA 25 Ulice odběratele
ODB_PSC ALPHA 6 PSČ odběratele
ODB_MÍSTO ALPHA 25 Místo odběratele
ODB_ICO ALPHA 10 IČO odběratele
ODB_DIC ALPHA 14 DIČ odběratele
ODB_BANKA ALPHA 29 Banka odběratele
ODB_UCET ALPHA 20 Účet odběratele
ODB_POZNAMKA ALPHA 30 Poznámka odběratele
PRE_KOD LONG 4 Kód přepravce
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PRE_NAZEV ALPHA 50 Název přepravce
PRE_ULICE ALPHA 25 Ulice přepravce
PRE_PSC ALPHA 6 PSČ přepravce
PRE_MÍSTO ALPHA 25 Místo přepravce
PRE_ICO ALPHA 10 IČO přepravce
PRE_DIC ALPHA 14 DIČ přepravce
PRE_BANKA ALPHA 29 Banka přepravce
PRE_UCET ALPHA 20 Účet přepravce
PRE_POZNAMKA ALPHA 30 Poznámka přepravce
ZBO_KOD LONG 4 Kód zbo�í
ZBO_NAZEV ALPHA 40 Název zbo�í
ZBO_CENA NUMBER 8 Cena zbo�í
ZBO_DPH SHORT 2 DPH zbo�í (v procentech)
ZBO_POPIS ALPHA 50 Popis zbo�í
POZNAMKA ALPHA 30 Poznámka k vá�ení
RIDIC ALPHA 30 Jméno řidiče
NETTO NUMBER 8 Netto v tunách
CENA NUMBER 8 Cena

Firmy
Jedná se o databáze dodavatelů, odběratelů a přepravců, soubory jednotlivých databází jsou Dodavatel.db,
Odberatel.db a Prepravce.db. Struktura těchto databází je stejná, jeden záznam má velikost 213 bajtů.
V následující tabulce je struktura tabulky Dodavatel.

Název sloupce Typ Velikost Význam
CISLO LONG 4 Kód dodavatele
NAZEV ALPHA 50 Název dodavatele
ULICE ALPHA 25 Ulice dodavatele
PSC ALPHA 6 PSČ dodavatele
MESTO ALPHA 25 Místo dodavatele
ICO ALPHA 10 IČO dodavatele
DIC ALPHA 14 DIČ dodavatele
BANKA ALPHA 29 Banka dodavatele
UCET ALPHA 20 Účet dodavatele
POZNAMKA ALPHA 30 Poznámka dodavatele

Zbo�í
Jedná se o databázi zbo�í a soubor Zbozi.db. Jeden záznam má velikost 112 bajtů. V následující tabulce je
struktura tabulky.

Název sloupce Typ Velikost Význam
CISLO LONG 4 Kód zbo�í
NAZEV ALPHA 40 Název zbo�í
CENA NUMBER 8 Cena zbo�í
DPH SHORT 2 DPH zbo�í (v procentech)
POPIS ALPHA 50 Popis zbo�í
STAV NUMBER 8 Stav zbo�í na skladě

Vozidla v areálu
Jedná se o soubor VArealu.db, struktura databáze je stejná jako u databáze Archiv, pouze zde nejsou
informace o výstupním vá�ení (sloupce začínající OUT). Jeden záznam má zde velikost 868 bajtů.

Smlouvy
Jedná se o soubor Smlouvy.db. Jeden záznam má velikost 174 bajtů. V následující tabulce je struktura
tabulky.

Název sloupce Typ Velikost Význam
CISLO LONG 4 Číslo smlouvy
ODB_KOD LONG 4 Kód odběratele
ODB_NAZEV ALPHA 50 Název odběratele
ZBO_KOD LONG 4 Kód zbo�í
ZBO_NAZEV ALPHA 40 Název zbo�í
ZBO_CENA NUMBER 8 Cena zbo�í
ZBO_CENA1 NUMBER 8 Cena za mno�ství 1
ZBO_CENA2 NUMBER 8 Cena za mno�ství 2
ZBO_CENA3 NUMBER 8 Cena za mno�ství 3
PLATNOST_OD DATE 4 Platnost smlouvy od



PLATNOST_DO DATE 4 Platnost smlouvy do
MNOZSTVI1 NUMBER 8 Mno�ství 1
MNOZSTVI2 NUMBER 8 Mno�ství 2
MNOZSTVI3 NUMBER 8 Mno�ství 3
ODEBRANO NUMBER 8 Zbo�í odebráno

Velikost paměti
Samotný program Fenix zabírá v operační paměti cca 6MB. Uvá�íme-li, �e samotný systém Windows 95
potřebuje nejméně 10MB paměti a pro rychlý běh databází je třeba cca 5MB, dostaneme se na velikost 32MB
paměti RAM v počítači. Program bude samozřejmě fungovat i s men�í velikostí paměti RAM, bude ov�em
nutné stále odkládat data na disk a činnost programu se znatelně zpomalí.
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Dodavatel: M.E.N. expert s.r.o.

Husova 435, P.O.Box 70, 261 01 Příbram VI

tel: 318 635 441, 318 620 721

fax:  318 620 721

www.menexpert.cz


