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NÁKUPNÍ
procesy

Řízení nákupu a všech dokumentů s přehledem.

• Plánované pořizovací ceny s kontrolními
 mechanismy při příjmu

• Neomezené množství dodavatelských ceníků

• Evidence poptávek a nabídek

• Automatická tvorba objednávky vydané z nabídky
 od dodavatele

• Automatická tvorba příjmového listu i z více
 objednávek vydaných

• Automatické generování objednávek vydaných
 podle disponibilního stavu

• Automatické generování objednávek vydaných
 podle objednávek přijatých

• Evidence a automatické zpracování zakázek

• Rozlišení nákupních dokladů formou
 definovatelných šablon

• Evidence a rozpouštění souvisejících nákladů

• Faktury přijaté generované z příjmových listů
 nebo ručně pořízené

• Více druhů faktur přijatých – faktura, dobropis,

 vrubopis, zálohová faktura, přijaté JSD

• Více variant párování příjmových listů na faktury přijaté

• Ruční i automatická likvidace položek faktur přijatých

• Statistika Intrastat

• Dostupnost veškerých analytických údajů
 na nákupních dokladech

• Kontrola při příjmu na nastavený systém atributů

• Nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem

• Integrovaná podpora schvalování dokladů
 a vazba na WorkFlow

• Vazba příjmových dokladů na přijatou poštu

• Více čárových kódů pro 1 položku

• Integrovaná podpora XML

• Kompletní přehledy a sestavy z příjmů



Nákupní ceny
pod kontrolou

Provázanost dokumentů

Oběh dokladů

Rychlost a kvalita

Systémová kontrola

Hodnocení

Pro zajištění kontroly nad pořizovacími cenami, za které je sortiment nakupován, existuje pro každou skladovou položku možnost 
kalkulace plánovaných pořizovacích cen při příjmu s obdobím platnosti, vazbou na dodavatele a kalkulací souvisejících nákladů. Další 
možností pro práci s nákupními cenami jsou dodavatelské ceníky, kterých je neomezené množství, mohou mít odlišné vlastnosti
a jejich vznik může být ruční nebo automaticky, kalkulací z jiného ceníku nebo vzorce.

Evidence a zpětná kontrola nad průběhem obchodního případu je zajištěna od okamžiku zaevidování zakázky a vytvoření poptávky 
až po přijetí zboží na sklad a zaevidování přijaté faktury. V případě využívání modulu CRM je tato provázanost až do tohoto modulu
a obchodní případ začíná již marketingovou aktivitou nebo obchodní příležitostí. A stejně jako se vyvíjí obchodní případ, jsou vzájemně 
provázány jednotlivé typy dokladů s možností jejich automatického vzniku a to včetně napojení na evidenci došlé pošty.

V případě, že obchodní praxe vyžaduje průběžné potvrzení a schválení jednotlivých typů nákupních dokladů, aby nedocházelo 
k nechtěným objednávkám či příjmům, mohou tyto doklady procházet různými stavy s možností nastavení přístupových práv
na potvrzení každého stavu. Samozřejmostí je možnost nastavení automatického potvrzení jednotlivých stavů. Maximální kontroly lze 
dosáhnout využitím modulu WorkFlow.

Zvětšující se rozsah sortimentu a sílící tlak na rychlost odbavování jednotlivých skladových operací přináší i větší pravděpodobnost 
lidské chyby. Využitím integrovaných vlastností IS KARAT jako jsou podpora práce s čárovými kódy (lze více pro 1 sortimentní polož-
ku) s vazbou na dodavatele, měrnou jednotku příjmu, atribut či jiný jednoznačný klíč pro vyhledávání, lze takovéto chyby eliminovat. 
Rychlost a přesnost odbavení nejen uvnitř vlastní organizace, ale i v rámci celého obchodního vztahu, řeší IS KARAT integrovanou 
podporou pro elektronickou výměnu dat založenou na standardu XML.

Ve většině případů je primární snahou pracovníků nákupu zajistit včasné dodání požadovaného množství za dohodnutou cenu od 
dodavatele. Naší snahou je, aby veškeré související „druhotné“ operace (zaúčtování, DPH, související náklady, apod.) neovlivnily rych-
lost a kvalitu samotného nákupu a příjmu zboží, ale přitom byla zajištěna správnost z hlediska platné legislativy a vnitřních směrnic 
společnosti. Toto je v systému podpořeno zejména volitelným účtováním dokladů, více variantami rozpouštění a evidence souvisejících 
nákladů, více variantami párování faktur přijatých na příjmové listy, kontrolními mechanismy při závěrkách skladů nebo zvolených 
období apod.

IS KARAT nabízí velké množství nástrojů pro vyhodnocení dodavatelů z pohledu nákupních cen, termínů dodání a jejich plnění, 
objednávek vydaných, porovnání skutečnosti s plánem apod. K dispozici jsou rychlé přehledy, tiskové sestavy a v případě využívání 
modulu Manažer i OLAP komponenta KARAT Analyzer s volitelnými grafy s možností drill-down rozpadů.
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