
Bohaté zkušenosti, které jsme získali při vývoji programů pro daňovou 
evidenci a účetnictví, jsme zůročili při přípravě specializovaných progra-
mů pro sledování skladové evidence.
Sklad Profi, který Vám chceme nabídnout, můžeme dodat ve verzi 
optimalizované pro spolupráci s daňovou evidencí nebo účetnictvím. 
Vždy ale obsahuje řadu jedinečných funkcí, jejichž přehled najdete 
v následujícím textu.

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
•	Díky	jednoduchému	ovládání	se	s	programem	snadno	naučí	

pracovat	i	naprostý	začátečník	...
•	Myš	ani	jedno,	dvoj	a	trojkliky	nejsou	potřeba	…
•	Většina	operací	je	předvolena	a	automatizována	...

ZBOŽÍ NA SKLADĚ
•	K	dispozici	je	90	skladů,	které	lze	libovolně	členit	...
•	Sklady	mohou	mít	měsíční	nebo	roční	uzávěrku	...
•	Mezi	sklady	je	možné	libovolně	převádět	zboží	...
•	Příjmy	a	výdeje	je	možné	zapisovat	jednotlivě	nebo	pomocí	hro-

madných	dokladů	(příjemek,	výdejek,	faktur)	...
•	Ve	skladu	je	možné	jít	do	mínusu	a	příjmy	dopsat	až	dodatečně	...
•	Každá	skladová	karta	může	mít	až	15	místné	číslo	...
•	Do	čísla	karty	je	možné	zapisovat	EAN	(čárový)	kód	zboží	...
•	K	dispozici	je	2	x	40	znaků	pro	název	zboží	...
•	Mimo	jiné	je	možné	na	kartě	uvádět	hmotnost	zboží,	jednotku	

(kg,	l),	množství	v	balení	a	15	místný	JKPOV	a	objednací	kód	...
•	Na	kartě	je	kdykoliv	přehled	o	minimální,	maximální,	průměrné	

a	poslední	nákupní	a	prodejní	ceně	...
•	Pokud	je	definována	obchodní	přirážka,	provádí	program	také	

kontrolu	navržené	prodejní	ceny	ve	vztahu	k	cenám	nákupním	...
•	Pro	každou	kartu	je	možné	definovat	10	prodejních	cen	...
•	U	každé	karty	je	možné	nastavit,	jestli	je	u	ní	povolen	přenos	

daňové	povinnosti	a	pokud	ano,	do	které	kategorie	spadá	...
•	Pro	každou	kartu	je	možné	nastavit	slevu,	která	se	automaticky	

přenese	na	fakturu	nebo	do	objednávky	či	dodacího	listu	...
•	Pro	každou	kartu	je	možné	nastavit	polatek	za	recyklaci	...
•	Každou	kartu	je	možné	začlenit	do	některé	z	9	skupin,	podle	

kterých	se	pak	automaticky	bude	třídit	obsah	faktury	...
•	K	dispozici	je	zákaznický	a	dealerský	ceník	...
•	Dealerské	ceny	je	možné	počítat	ručně	nebo	automaticky	...
•	K	dispozici	je	velké	množství	sestav,	např.	přehled	podlimitních	

zásob,	seznam	příjmů	a	výdejů,	různé	analýzy	prodeje	a	zisku	na	
prodaném	zboží,	kontrola	prodejních	cen	…

•	Všechny	sestavy	je	možné	sestavit	pro	určité	skladové	karty,	za	
zvolené	období,	pro	vybrané	doklady,	odběratele	a	dodavatele.

KATALOG SLUŽEB
•	Obsahuje	prostor	pro	zapsání	ceníku	služeb,	nebo	karet	zboží,	

u	nichž	není	potřeba	sledovat	příjmy	a	výdeje	...
•	Pro	každou	službu	je	možné	definovat	10	prodejních	cen	...
•	U	každé	služby	je	možné	nastavit,	jestli	je	u	ní	povolen	přenos	

daňové	povinnosti	a	pokud	ano,	do	které	kategorie	spadá	...
•	K	dispozici	je	zákaznický	a	dealerský	ceník	...
•	Pro	každou	službu	je	možné	nastavit	slevu,	která	se	automaticky	

přenese	na	fakturu	nebo	do	objednávky	či	dodacího	listu	...
•	Každou	službu	je	možné	začlenit	do	některé	z	9	skupin,	podle	

kterých	se	pak	automaticky	bude	třídit	obsah	faktury	…

ODBĚRATELSKÉ FAKTURY
•	K	dispozici	je	10	řad	faktur.	U	každé	z	nich	je	možné	nastavit	

zvláštní	číslování,	dodavatele,	číslo	účtu,	středisko	...
•	Každá	faktura	může	obsahovat	neomezené	množství	řádků,	

na	nichž	bude	rozepsáno	fakturované	zboží	a	služby	...
•	Řádky	na	faktuře	mohou	být	seřazeny	podle	pořadí	zápisu,	čísla	

karty	zboží	(služby),	názvu,	JKPOV	nebo	objednacího	kódu	...
•	Program	plně	podporuje	přenos	daňové	povinnosti	...
•	Pokud	jsou	u	karet	zboží	a	služeb	definována	čísla	skupin,	bude	

obsah	faktury	automaticky	seřazen	podle	skupin	a	v	rámci	nich	
pak	podle	zvoleného	způsobu	třídění.	Každá	skupina	bude	zřetel-
ně	nadepsána	svým	názvem	(např.	potraviny,	drogerie)	...

•	Pro	kteroukoliv	fakturu	je	možné	nastavit	cizí	měnu	a	její	kurz.	
Výsledná	částka	pak	bude	automaticky	přepočítána	do	této	měny	
a	použitý	kurz	bude	uveden	pod	fakturou	...

•	Fakturu	je	možné	vystavit	také	z	přijaté	objednávky	nebo	doda-
cího	listu.	U	přijatých	objednávek	se	automaticky	sleduje	vykrytí.

•	Do	faktury	je	možné	načíst	dodací	listy	za	libovolné	období	
a	sumárně	je	vyfakturovat.	Umožní	se	tím	vydávání	zboží	pouze	
s	dodacími	listy	a	fakturace	až	za	delší	období	(např.	za	týden)	...

•	Automaticky	je	možné	vystavit	zálohovou	a	penalizační	fakturu	...
•	Jednoduše	lze	zvolit,	zda	je	fakturováno	do	tuzemska	či	na	vývoz	

(např.	plátcům	v	zemích	EU,	mimo	území	EU	apod.).
•	Odběratele	a	příjemce	uvedeného	na	faktuře	je	možné	vybírat	

z	adresáře	firem.	Když	v	něm	není,	automaticky	se	zapíše	...
•	Popis	zboží	nebo	služby	uvedený	u	karty	je	na	faktuře	možné	

opravit	a	rozšířit	až	na	délku	2	x	60	znaků,	případně	vkládáním	
dalších	řádků	přidat	libovolně	dlouhou	poznámku	...

•	Pokud	je	u	odběratele	zadána	dealerská	skupina,	bude	zboží	
a	služby	zapisované	do	faktury	načítáno	s	odpovídající	cenou	...

•	Ke	každé	položce	uvedené	ve	faktuře	může	být	poskytnuta	sleva,	
jejíž	výše	bude	při	tisku	uvedena	u	tohoto	zboží	...

•	Z	celkové	hodnoty	faktury	může	být	poskytnuta	sleva	nebo	přiráž-
ka.	Tato	hodnota	bude	uvedena	samostatně	v	závěru	faktury

•	Pokud	je	u	skladových	karet	definována	hmotnost	zboží,	může	být	
pod	fakturou	zobrazena	hmotnost	celé	dodávky	...

•	Faktura	se	tiskne	v	klasickém	nebo	podrobném	provedení	a	ve	
4	jazykových	mutacích	(česky,	německy,	anglicky,	francouzsky)

•	Na	dokladech	se	(pokud	je	potřeba)	automaticky	tiskne	poplatek	
za	recyklaci	a	autorské	odměny	...

•	Kromě	toho	je	možné	z	vystaveného	dokladu	vytisknout	příjmový	
doklad,	stvrzenku,	výdejku,	dva	druhy	dodacího	listu,	dva	druhy	
nabídky,	zakázkový	list,	přejímkový	list	a	evidenční	kartu	...

•	U	každé	faktury	je	možné	sledovat	její	odeslání.	Eviduje	se	číslo	
poštovní	zásilky,	forma	a	datum	odeslání	...

•	Ke	každé	faktuře	můžete	vytisknout	poštovní	balíkovou	průvodku,	
průvodku	Obchodního	a	Profi	balíku,	soupisku	balíků,	složenku	A	
a	C,	a	dobírkové	obálky	ve	formátu	C5,	C6	a	podlouhlém.

•	Každou	fakturu	je	možné	nazávisle	odepsat	ze	skladu	a	zaúčtovat.	
Díky	tomu	je	možné	provádět	např.	rezervace	zboží	...

•	Zboží	odepsané	ze	skladu	je	možné	stiskem	jedné	klávesy	opět	
vrátit	na	sklad	a	fakturu	tak	odblokovat	pro	další	úpravy	...

•	Stiskem	jedné	klávesy	lze	označit,	zda	byla	faktura	předána	zákaz-
níkovi	a	může	být	zaúčtována,	nebo	je	jen	nachystaná	...

•	Z	velkého	množství	tiskových	sestav	jmenujme	seznam	nezapla-
cených	faktur	s	automatickým	výpočtem	penále,	automatické	
vystavení	upomínek	a	penalizačních	faktur,	tisk	adres	na	štítky	...

•	Do	kterékoliv	tiskové	sestavy	je	možné	pomocí	zabudovaného	
textového	editoru	vstoupit	a	provádět	v	ní	jakékoliv	změny	...

PŘIJATÉ A VYDANÉ OBJEDNÁVKY, DODACÍ LISTY
•	Provázání	s	fakturací	umožňuje	sledovat	celý	řetězec:	přijmutí	

objednávky	-	objednání	zboží	u	dodavatele	-	dodání	zboží	dodava-
telem	-	vyskladnění	zboží	odběrateli	-	vystavení	faktury	...

•	Objednávky	mohou	být	jednorázové	nebo	celoroční	...
•	Je	možné	zvolit,	zda	bude	zboží	dodáno	za	ceny	platné	v	době	

objednání	nebo	v	době	fakturace	...
•	K	dispozici	jsou	statistiky	vykrytí	objednávek	a	podklady	pro	

objednání	chybějícího	zboží	s	termíny	jejich	dodání	...
•	Dodací	listy	lze	samostatně	odepisovat	ze	skladu,	provádět	s	jejich	

pomocí	rezervace	a	odepsané	zboží	vracet	na	sklad	...

PŘÍJEMKY, VÝDEJKY
•	Samostatně	je	možné	zápisovat	hromadných	příjmů	a	výdeje	...
•	V	jednom	dokladu	je	možné	pracovat	se	všemi	sklady	...
•	I	když	bylo	zboží	dokladem	přijato	nebo	vydáno,	je	možné	provést	

zpětný	chod	(např.	vrácení	na	sklad	u	výdejky)	...
•	Příslušné	doklady	je	možné	samozřejmě	i	vytisknout	...

ADRESÁŘ FIREM
•	Každá	firma	je	evidována	s	adresou	dle	živnostenského	listu	...
•	Ke	každé	„živnostenské“	adrese	je	možné	zapsat	dalších	5	poštov-

ních	adres,	které	obsahují	řadu	podrobností,	poznámky	...
•	Firmy	jsou	v	adresáři	vyhledávány	podle	kódu,	který	si	uživatel	

definuje	sám.	Kódem	může	být	zkratka,	přezdívka,	číslo,	…
•	Změna	v	adrese	se	automaticky	projeví	ve	všech	evidencích	...
•	U	každé	firmy	v	adresáři	jsou	k	dispozici	4	poznámky,	do	kterých	

je	možné	zapisovat	klíče	pro	vyhledávání	(např.	obor	činnosti)	...
•	Kromě	toho	je	možné	ke	každé	firmě	zapsat	až	tři	dlouhé	textové	

poznámky,	které	se	automaticky	vloží	do	odběratelské	faktury	...
•	U	každé	firmy	je	možné	nastavit	penále,	splatnost,	preferovaný	

druh	úhrady	faktur	a	dealerskou	skupinu	...
•	Vytisknout	lze	celou	řadu	přehledů	a	telefonních	seznamů	...
•	Možný	je	také	tisk	živnostenských	a	poštovních	adres	na	štítky	...
•	V	adresáři	lze	vyhledávat	firmy	podle	různých	kritérií	a	do	tisku	

pak	zahrnovat	jen	ty,	které	vyhověly	daným	podmínkám	(např.	
všechny	firmy	z	okresu	Zlín,	všechny	truhláře,	…)

POČÍTAČOVÁ POKLADNA
•	Evidence	paragonů	je	k	dispozici	jak	v	programu	Sklad	Profi,	

tak	i	v	samostaném	programu	Pokladna	...
•	Oba	programy	lze	zaheslovat	zvlášť	a	vytvořit	tak	přístupová	práva	

k	zásahům	do	skladu	a	k	vystavování	paragonů	...
•	Evidence	paragonů	je	navržena	tak,	aby	se	maximálně	urychlilo	

jejich	vystavení.	Je	možné	nastavit,	které	údaje	o	zboží	může	
obsluha	měnit	a	které	ne	(název,	jednotková	cena,	sleva	...)

•	Vystavené	paragony	se	automaticky	odepisují	ze	skladu,	tisknou	
a	sumárně	za	celý	den	zaúčtují	a	uhradí	v	peněžním	deníku.

•	Automaticky	je	počítána	částka	k	vrácení	(při	platbě	v	hotovosti)
•	Program	podporuje	úhrady	platební	kartou	a	zaúčtovává	je	...
•	Ihned	po	vypsání	dokladu	se	vytiskne	paragon	...
•	Výběr	zboží	je	možný	ručně	a	čtečkou	čárového	kódu	...
•	Pokud	je	k	počítači	připojena	speciální	paragonová	tiskárna,	může	

být	vytištěný	dokad	odstřižen	nebo	nastřižen	...
•	K	vystavenému	paragonu	je	možné	vytisknout	množství	dalších	

dokladů	(např.	fakturu,	dodací	list,	výdejku,	...)
•	Na	závěr	pracovní	doby	je	možné	vytisknout	řadu	statistik	...
•	Počítačová	pokladna	také	umožňuje	vydávání	zboží	do	mínusu	...

Vyzkoušejte profesionální nástroj pro řízení skladového hospodářství - Sklad Profi ...



NASAZENÍ V SÍTI A NA VZDÁLENÝCH PRACOVIŠTÍCH
•	Pokud	má	firma	více	prodejen	nebo	skladů,	mohou	být	programy	

umístěny	na	pobočkách	a	v	centru	pak	prováděna	sumarizace	...
•	Přímé	napojení	na	daňovou	evidenci	Deník	Profi	umožňuje	

převádět	vystavené	faktury	a	paragony	do	účetnictví,	automaticky	
zaúčtovávat	denní	tržby	...

•	Mezi	pracovišti	je	možné	přenášet	informace	o	zaplacených	faktu-
rách,	převodu	zboží	mezi	sklady,	nových	skladových	kartách

•	Pomocí	importních	a	exportních	funkcí	je	možné	provázat	Sklad	
Profi	nebo	Pokladnu	s	programy	jiných	výrobců	...

TISK PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU KOMUNIKÁTOR
•	Komunikátor	A:	.....................................................................ZDARMA
•	Zabezpečuje	tisk	všech	sestav	z	programů	JAPO	na	tiskárnách,	kte-

ré	nepodporují	DOS	nebo	jsou	připojeny	přes	rozhraní	USB	nebo	
bezdrátově.	Vybrané	sestavy	(přiznání	k	DPH,	faktury,	dodací	listy,	
objednávky,	výplatní	pásky	...)	jsou	navíc	převáděny	do	grafické	
formy,	a	je	možné	je	vytisknout	nebo	exportovat	do	PDF.

LEGISLATIVA, UPGRADE, NASTAVENÍ PROGRAMU
•	V	programu	je	zabudována	legislativa	od	roku	1993	dále	...
•	Program	umožňuje	současnou	práci	ve	více	účetních	obdobích.	

Mezi	jednotlivými	účetními	roky	je	možné	převádět	data	...
•	V	jednom	programu	je	možné	vést	až	999	firem,	každou	z	nich	

je	možné	rozčlenit	až	na	999	středisek	...
•	Uživatel	může	ovlivnit	a	nastavit	číslování	účetních	dokladů,	vklá-

dání	interních	čísel,	zaokrouhlování,	plátcovství	DPH	…
•	Program	sám	sleduje	své	stáří	a	doporučuje	instalaci	upgrade	...
•	Ceny	za	čtvrtletní	aktualizaci	se	pohybují	od	100	do	200	Kč	...
•	Průběžné	změny	jsou	na	internetu	k	dispozici	zdarma	...
•	V	případě	zájmu	je	možné	sjednat	automatické	celoroční	zasílání	

změn	poštou,	nebo	jejich	stahování	z	internetu.

DOKUMENTACE, PODPORA ZE STRANY VÝROBCE
•	Součástí	dodávky	je	podrobný	manuál	a	příručka	Začínáme	ve	

formátu	PDF,	které	popisují	způsob	instalace	a	ovládání	programu.	
Tištěné	verze	je	možné	objednat	na	hot-line	...

•	Zdarma	je	k	dispozici	telefonní	poradenská	služba,	která	řeší	
nejen	dotazy	k	ovládání,	ale	i	daňové	a	účetní	problémy

•	V	případě	potřeby	je	možné	využít	servisních	zásahů	pomocí	
vzdálené	správy	(připojení	se	na	počítač	zákazníka	pomocí	
programu	TeamViewer).	Klientská	verze	TeamVieweru	JAPO	
je	k	dispozici	na	stránkách	http://www.japo.cz.

•	Dotazy	je	možné	zasílat	také	poštou,	faxem	a	e-mailem	...
•	Po	dohodě	je	možné	zaslat	k	analýze	datové	soubory	...
•	Pro	zákazníky	kteří	předpokládají	nasazení	programů	na	více	mís-

tech,	je	k	dispozici	řada	modelových	situací	s	popisem	způsobu	
vzájemného	propojení	...

•	Bezplatnou	službou	je	také	poradenství	při	výběru	vhodného	
hardware	(počítače,	tiskárny,	...)	a	zabezpečení	pracovišť	proti	rizi-
kovým	vlivům	(antivirový	software,	záložní	zdroje	UPS,	...)

•	Podrobné	informace	o	legislativních	a	programových	změnách	
jsou	pravidelně	umisťovány	na	firemní	stránky	http://www.japo.cz

POŽADAVKY NA HARDWARE, OPERAČNÍ SYSTÉM
•	Program	je	nenáročný	na	hardware,	je	možné	jej	bez	problémů	

používat	na	všech	počítačích	s	operačním	systémem	Windows.	
Instalátor	automaticky	rozezná	používanou	verzi	a	přizpůsobí	
tomu	rozsah	instalace.	V	případě	64	bitových	Windows	automatic-
ky	nainstaluje	také	program	DosBox.	Na	ploše	se	vytvoří	dvě	sady	
zástupců	pro	spuštění	v	okně	a	přes	celou	obrazovku.	

•	Pomocí	příslušných	emulátorů	je	možné	programy	používat	
i	v	operačních	systémech	Mac	OS	X	a	Linux.

OBJEDNÁNÍ, DODÁVKA
•	Programy	je	možné	objednat,	písemně	nebo	telefonicky.
•	Objednané	zboží	je	odesláno	nejpozději	do	dvou	dnů	na	dobírku.
•	V	předem	dohodnutých	případech	je	možné	osobní	převzetí	nebo	

platba	převodem.
•	Plné	verze	je	možné	stáhnout	z	našich	internetových	stránek	na	

adrese	http://www.japo.cz	nebo	je	dodáváme	na	CD	(na	přání	
i	na	3,5“	disketě,	USB	flešce	nebo	SD	kartě).

INSTALAČNÍ CD
•	I	když	dnes	dává	většina	zákazníků	přednost	stažení	programů	

z	našich	internetových	stránek,	k	dispozici	máme	i	instalační	CD.
•	Najdete	na	něm	instalátor	plných	verzí	všech	programů	JAPO.	

Program	při	instalaci	automaticky	rozezná	verzi	Windows	a	při-
způsobí	tomu	rozsah	instalace.	Programy	se	nainstalují	ve	formě	
demo	verze,	při	následné	aktivaci	pak	je	možné	zvolit	některou	z	
volně	šiřitelných	verzí,	nebo	zakoupenou	plnou	verzi.	K	dispozici	
jsou	také	zkušební	data	v	některém	z	minulých	účetních	období.

•	Na	CD	dále	najdete	naši	kompletní	internetovou	prezentaci	včetně	
všech	tiskových	materiálů	(manuálů,	letáků,	popisů)	a	řady	zají-
mavých	pomocných	programů.

•	Stávající	uživatelé	programů	JAPO	najdou	na	CD	také	nejnovější	
aktualizaci	(upgrade).

I tak můžete číslovat 
skladové karty ...

Kvalitní program 
je ale lepší pomocník !JAPO Zlín, spol. s r. o., 

Bílovice 389, 687 12 Bílovice
http://www.japo.cz

Výhradní prodej a podpora:
Ing. Jaroslav Pochylý

Březolupy 566, 687 13 Březolupy
tel: 777 161716

e-mail: pochyly@japo.cz


