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Efektivně řídíme Vaše jednoduché výrobní procesy.

• Výrobky a polotovary s vazbou nebo bez vazby 

 na sklad

• Kusovníky výrobků a polotovarů

• Varianty

• Skupiny hotových výrobků

• Výroba v hospodárné dávce nebo podle potřeby

• Výrobní příkaz s vazbou na objednávku přijatou

• Výrobní příkaz s vazbou na rezervační systém

• Automatické generování výdejů materiálu 

 a polotovarů

• Generování výdejů materiálu a polotovarů 

 podle kusovníku

• Automatické generování odváděcích listů 

 polotovarů a hotových výrobků

• Generování odváděcích listů polotovarů 

 a hotových výrobků podle výrobního příkazu

• Definovatelné šablony výrobních příkazů, 

 výdejů a odváděcích listů

• Účetní analytické rozměry na všech dokladech

• Osoby s vazbou na personalistiku

• Pracoviště s vazbou do majetku

• Integrovaná podpora WorkFlow



MALÁ výroba

Členění a definice 
kusovníku

Doklady

Rezervace a vykrývání 
požadavků

Dokumentace 
a výstupy

Jednoduchým způsobem lze definovat označení a název hotového výrobku nebo polotovaru, vazbu na výrobní pracoviště a způsob
výroby – podle potřeby nebo v definovatelné hospodárné dávce, tedy na sklad. U jednotlivých položek kusovníku (materiál, polotovar,
služba,…) lze definovat kromě množství a způsobu zaokrouhlení ještě pořadí plnění a varianty. Varianty slouží k minimalizaci množství
kusovníků u výrobků nebo polotovarů, které se liší pouze u některých položek (barva nebo provedení některých vstupujících materiálů, 
druh povrchové úpravy apod.).

Základním dokladem je Výrobní příkaz, nad kterým jsou vytvářeny Výdeje a Odváděcí listy. Podle nastavení na šabloně Výrobního 
příkazu je možno definovat, zda po potvrzení dokladu dojde k automatickému generování Výdejů a Odváděcí listů nebo budou tyto
doklady tvořeny poloautomaticky nebo ručně.

Díky vazbě Výrobních příkazů na rezervační systém lze rezervačními mechanismy vykrývat požadavky z Objednávek přijatých, 
přičemž Výrobní příkaz s odkazem na položku Objednávky přijaté po potvrzení a vygenerování Odváděcího listu automaticky položku 
objednávky vykrývá.

K dispozici jsou přehledy pro objednání materiálu s možností definice vstupního filtru a sestavy s různými variantami opisu kusov-
níku a strukturovaným pohledem na odvádění výrobků a polotovarů na sklad, opět s možností definovatelného vstupního filtru. 
Díky integrovanému systému příloh k jednotlivým záznamům systému lze evidovat a udržovat  výrobní dokumentaci.


