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Položkový import dodacích listů
do odběratelských faktur
Minulé verze Deníku a Skladu Profi umožňovaly několik způsobů importu dodacích listů do odběratelské faktury:
• Vytvoření faktury z jednoho dodacího listu - do faktury se načetly položky z dodacího listu, přitom se
sledovalo možné vykrytí podle stavu skladu
• Sumární import více dodacích listů do jedné faktury - do faktury se načetla sumarizace dle sazeb DPH
z dodacího listu. Tento způsob je oblíbený u firem, které pravidelně dodávají své zboží odběrateli, nechávají si potvrdit dodací listy a fakturují až za určité období (např. za týden).
Nově je možné do odběratelské faktury načíst více dodacích listů i s jednotlivými položkami, přičemž se nesleduje
možné vykrytí podle stavu skladu - do faktury se přepíše dodací list tak, jak byl vystaven (s uvedeným množstvím,
cenami i slevami).

Import prvního dodacího listu
Uzávěrka: 6. září 2018

Protože se postup importu prvního a dalších dodacích listů do faktury nepatrně liší, popíšeme si je zvlášť.
Běžným způsobem vystavte novou fakturu, vyplňte odběratele a další údaje v první obrazovce faktury
a přejděte na obrazovku druhou (výběr zboží a služeb). Zde se otevře vstupní datový formulář a program bude
očekávat, že zapíšete první položku:

Vy ale rovnou stiskněte klávesu F8 - Dodací listy. Program se podívá do evidence a pokud zjistí, že danému
odběrateli z odběratelské faktury byly vystaveny dosud nevyfakturované dodací listy, zobrazí následující dotaz:

Nás zajímá druhý řádek - podrobně i s položkami. Stiskněte na něm Enter. Zobrazí se přehled všech dosud
nevyfakturovaných dodacích listů:

V našem modelovém případě našel program dva dodací listy, u vás bude situace jiná.
Zvolte první dodací list a stiskněte Enter. Program vloží všechny jeho položky do faktury a vrátí se na
první obrazovku faktury. Vy přejděte opět na druhou obrazovku (výběr zboží a služeb). Zobrazí se načtené
položky z dodacího listu.

Import dalších dodacích listů
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Budeme pokračovat v modelovém případě a proto načteme i druhý dodací list. Stiskněte klávesu F5.
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Opět se program zeptá, jestli chceme import sumární nebo podrobný a vy opět zvolíte - podrobně i s položkami.
Zobrazí seznam dodacích listů. Protože jeden už jsme do faktury načetli, bude v seznamu jen ten zbývající.
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Uzávěrka: 6. září 2018

Potvrďte tento dodací list klávesou Enter. Program jej opět načte do faktury a tentokrát už v druhé obrazovce (výběr zboží a služeb) zůstane.

Není k dispozici žádný nevyfakturovaný dodací list
Takto byste mohli pokračovat dál a dál a načítat další dodací listy. V našem modelovém případě ale byly vystaveny jen dva dodací listy a tak se podívejme, co by se stalo, kdybychom chtěli v importu pokračovat.
Pokud stisknete klávesu pro načtení dodacího listu do faktury a program zjistí, že není žádný nevyfakturovaný
k dispozici, bude zobrazeno následující chybové hlášení:

Jak program pozná, který dodací list je vyfakturovaný?
Když se podíváte do evidence dodacích listů, všimněte si v aktualizačním menu nového sloupce Faktura.
Program do něj automaticky zapisuje datum fakturace. Při importu dodacích listů do odběratelských faktur se
toto datum uloží ihned po načtení položek do faktury - bez ohledu na to, jestli fakturu potom zapíšete či nikoliv.

Pokud smažete odběratelskou fakturu, do které byly načteny dodací listy a budete je chtít načíst znovu do
faktury jiné, musíte u nich nejprve vynulovat datum fakturace. V aktualizačním menu dodacích listů najeďte na
dodací list, u kterého chcete povolit import a stiskněte klávesu F3 - Stav. Zobrazí se následující nabídka:

Stačí najet na položku Datum fakturace - vynulovat a stisknout Enter.
Nabídka zmizí a datum fakturace dodacího listu se vynuluje.
Když stisknete klávesu F3 - Stav na dodacím listu, který má datum fakturace vynulované, zobrazí se odlišná
nabídka - bude možné datum fakturace nastavit na aktuální datum. Tuto možnost můžete využít v případě,
kdy chcete u některého dodacího listu zabránit, aby se nabízel při importu do odběratelských faktur.
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