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Asistent, Deník Profi a Sklad Profi vydané po 8. říjnu 2018, obsahují novou funkci - import zboží ve formátu CSV. 
Díky ní je možné snadno importovat celé sklady, případně faktury, objednávky nebo dodací listy, vytvořené 
v tabulkových procesorech Excel nebo OpenOffice. 
Aby vše fungovalo jak má, musí tabulkový soubor dodržet následující pořadí prvních 6 sloupců:

•	 číslo	skladové	karty		 	 (např.	EAN)
•	 	název	zboží
•	 	číselné	vyjádření	sazby	DPH		 (např.	15%)
•	 	cena	bez	DPH		 	 	 (jen	číslo)
•	 	cena	s	DPH	 	 	 (jen	číslo)
•	 	objednané	množství	 	 (jen	číslo)

Pokud chcete do tabulkového souboru vkládat textové řádky (nadpisy, poznámky apod.), musíte je zapsat do 
druhého nebo dalších sloupců. První sloupec (s číslem skladové karty), musí zůstat prázdný. Program JAPO 
totiž importuje pouze ty řádky, které v prvním sloupci obsahují nějaký text.
Podrobný popis struktury tabulkového souboru a CSV souboru najdete v kapitole 5 na straně 5.

Import zboží ve formátu CSV
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1. Export tabulkového souboru do formátu CSV
Protože programy JAPO nemohou přímo načíst formát MS Excel nebo OpenOffice, je potřeba příslušný 
tabulkový soubor nejprve exportovat do formátu CSV. Většina uživatelů dnes používá bezplatný program 
OpenOffice, proto si popíšeme postup exportu na něm. Export v MS Excelu ale je velmi podobný. 

•	 Otevřete	tabulkový	procesor	OpenOffice	a	v	něm	tabulku,	kterou	chcete	exportovat.	
•	 V	záhlaví	programu	zvolte	položku	Soubor	a	v	zobrazené	nabídce	pak	Uložit jako:	

•	 Zobrazí	se	dialogové okno Uložit jako	
(viz	obrázek	vpravo).	

•	 Jako	cíl	k	uložení	souboru	doporučujeme	
vybrat	plochu Windows.	

•	 Název	souboru	změňte	např.	na	zbozi	
(pište	jej	bez	diakritiky).

•	 Uložit	jako	typ	-	vyberte	variantu	Text CSV.
•	 Pokud	není,	tak	zatrhněte automatickou 

příponu souboru.
• Zatrhněte také upravit nastavení filtru.
•	 Dialogové	okno	potvrdíte	tlačítkem	Uložit.	
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•	 Zobrazí	se	dialogové	okno	Exportovat textový 
soubor	(viz	obrázek	vpravo).

•	 	Oddělovač	pole	nastavte	na	středník.
•	 Oddělovač	textu	na	jednoduchou uvozovku.
•	 Ostatní	ponechte	jako	na	obrázku	a	potvrďte	OK.
•	 	Dialogové	okno	zmizí	a	tabulkový	procesor	

provede	export	dat	do	formátu	CSV.

Nyní můžete tabulkový procesor uzavřít. Na ploše najdete ikonu souboru zbozi.csv, v němž jsou exportovány 
všechny položky z tabulkového souboru. Pokud byste se chtěli podívat jak tento soubor vypadá, otevřete si jej 
v Poznámkovém bloku. Uvidíte něco takového: 

Jednotlivé	položky	ze	sloupců	tabulkového	
souboru	jsou	uvedeny	za	sebou	a	odděleny 
středníkem.	Právě	podle	středníku	program	JAPO	
pozná,	odkud	kam	který	údaj	sahá	a	do	jaké	
položky	v	souboru	jej	má	vložit.	
Proto	je	tak	důležité,	aby	středník	nebyl	obsažen	
v	žádném	čísle	karty	ani	v	názvu	zboží.
Podrobný	popis	CSV	souboru	najdete	v	kapitole	5	
na	straně	5.

2. Import skladových karet v programu Asistent
Pomocí souboru ve formátu CSV můžete naplnit soubor skladových karet v programu Deník Profi a Sklad Profi. 
Samozřejmě importují se pouze skladové karty, počáteční stavy si musíte zadat v programu ručně.

Protože programy JAPO mají přednastaveno, aby hledaly soubory pro import a export ve složce:

• c:\japo\export

doporučujeme vám soubor zbozi.csv, do této složky 
nejprve přesunout. Ušetříte si tím práci.

•	 Spusťte	program	Asistent,	potvrďte	dnešní	
a	účetní	datum,	přejděte	do	jeho	Hlavního 
menu,	zvolte	Správce souborů	a	následně	
Import souborů. 

•  Vyberte	položku Skladové karty (CSV)	
a	potvrďte	ji	klávesou Enter.

•	 Zobrazí	se	dialogové	okno	pro	nastavení	
názvu	souboru.	Abyste	mohli	vybrat	soubor	
ze	seznamu,	je	předvoleno	*.CSV	(všechny	
soubory	csv)	ve	složce	C:\JAPO\EXPORT:

•	 Když	toto	okno	potvrdíte	klávesou	Enter,	zobrazí	se	seznam	souborů	CSV	v	daném	umístění:

•	 V	seznamu	se	můžete	pohybovat	pomocí	kurzorových kláves	a	stiskem	klávesy	Enter	potvrdíte	
svůj	výběr.	Složky,	které	se	v	daném	umístění	nachází,	jsou	za	názvem	označeny	zpětným	lomítkem	
(na	obrázku	MZDY\).	Pokud	na	názvu	složky	stisknete	Enter,	zobrazí	se	její	obsah.	Pokud	stisknete	Enter	
na	..\,	složku	ve	které	jste	se	nacházeli	opustíte	a	dostanete	se	o	úroveň	výš.	Klávesou	Esc můžete	výběr	
souboru	přerušit	a	import	skladových	karet	ukončit.

•	 Pokud	ale	některý	soubor	vyberete,	program	se	zeptá,	jestli	chcete	zahájit	import	skladových	karet.	
Po	kladné	odpovědi	bude	import	proveden	a	vy	můžete	následně	program	Asistent	ukončit.

Import skladových karet se provádí do zvolené multilicence, účetního data a pokud máte nastaveny sklady 
s měsíční uzávěrkou, tak do skladu dle nastaveného skladového data.
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3. Import položek do faktury, objednávky nebo dod. listu
V bodě 2 tohoto návodu jsme si popsali, jak můžete daty ze souboru zbozi.csv naplnit soubor skladových 
karet v Deníku Profi a Skladu Profi. Stejný soubor je ale možné využít i k automatickému vyplňování 
odběratelských faktur, objednávek nebo dodacích listů. Jedinou podmínkou je, aby ve sloupci objednané 
množství obsahoval alespoň u některých karet nenulové hodnoty. 
Import položek do faktury, objednávky nebo dodacího listu funguje následovně - program prochází jednotlivé 
řádky v souboru zbozi.csv a pokud zjistí, že ve sloupci objednané množství je nenulová hodnota, načte 
tento řádek do dokladu (např. faktury). Současně zkontroluje, jestli je příslušná položka obsažena v souboru 
skladových karet. Pokud ne, tak ji tam rovnou doplní.

Celý systém počítá s tím, že máte vzorový tabulkový soubor (např. ve formátu OpenOffice), který obsahuje 
všechno zboží z vašeho sortimentu. Tento soubor mají k dispozici vaši zákazníci, kteří do sloupce objednané 
zboží doplňují množství, o které mají zájem. Položky, které je nezajímají nechávají nevyplněny (s nulovým 
množstvím). Jakmile přijde od vašeho zákazníka takto vyplněná objednávka, vy ji vyexportujete do formátu 
csv (viz bod 1) a načtete do libovolného dokladu (objednávky, dodacího listu, faktury) se kterým už dál 
v programu JAPO pracujete dle své potřeby.
Pokud rozšíříte svůj sortiment zboží, jednoduše novou položku doplníte do tabulkového souboru a ona se 
automaticky dostane i do skladu v programu JAPO (jakmile si ji někdo objedná). Zboží, které ze sortimentu 
vyřadíte, můžete z tabulkového souboru vymazat, aby si jej vaši zákazníci nemohli objednávat. Ze skladu 
v programu JAPO jej ale budete muset smazat ručně.

Import položek do prázdného dokladu:
•	 V	programu	Deník	Profi	nebo	Sklad	Profi	vstupte	do	nové	(prázdné)	faktury,	objednávky	nebo	dodacího	

listu.	Vyplňte	údaje	na	první	straně	a	přejděte	na	stranu	druhou	(výběr	zboží	a	služeb).
• Zobrazí se prázdný vstupní datový formulář	a	kurzor	bude	na	položce	Karta:

•	 Zobrazí	se	dialogové	okno	pro	nastavení	názvu	souboru.	Abyste	mohli	vybrat	soubor	ze	seznamu,	
je	předvoleno	*.CSV	(všechny	soubory	s	příponou	CSV)	ve	složce	C:\JAPO\EXPORT:

•	 Když	toto	okno	potvrdíte	klávesou	Enter,	zobrazí	se	seznam	souborů	CSV	v	daném	umístění:

•	 V	seznamu	se	můžete	pohybovat	pomocí	kurzorových kláves	a	stiskem	klávesy	Enter	potvrdíte	
svůj	výběr.	Složky,	které	se	v	daném	umístění	nachází,	jsou	za	názvem	označeny	zpětným	lomítkem	
(na	obrázku	MZDY\).	Pokud	na	názvu	složky	stisknete	Enter,	zobrazí	se	její	obsah.	Pokud	stisknete	Enter	
na	..\,	složku	ve	které	jste	se	nacházeli	opustíte	a	dostanete	se	o	úroveň	výš.	Klávesou	Esc můžete	výběr	
souboru	přerušit	a	import	položek	do	dokladu	ukončit.

•	 Pokud	ale	některý	soubor	vyberete,	program	se	zeptá,	jestli	chcete	zahájit	import.	Po	kladné	odpovědi	
bude	proveden	a	program	se	vrátí	na	první	obrazovku	faktury	(objednávky,	dodacího	listu).	

Pokud obsahuje CSV soubor na prvním řádku ve sloupci „číslo skladové“ karty znak # a číslo firmy 
z adresáře firem (např. #123) program automaticky načte její údaje a vloží je do příslušných položek 
v odběratelské faktuře (objednávce, dodacím listu). 

Pokud je na prvním řádku CSV souboru číslo firmy, program z tohoto řádku žádné další údaje nenačítá.

Po úspěšném importu se CSV soubor automaticky smaže.

Informace o tom, kde je možné v programech Deník Profi a Sklad Profi zjistit čísla firem, najdete v kapitole 4.
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Import položek do rozepsaného dokladu:
•	 V	programu	Deník	Profi	nebo	Sklad	Profi	vstupte	do	rozepsané	faktury,	objednávky	nebo	dodacího	listu	

(již	obsahuje	položky)	a	přejděte	na	druhou	stranu	(výběr	zboží	a	služeb):	

•	 Zobrazí	se	dialogové	okno	pro	nastavení	názvu	souboru.	Abyste	mohli	vybrat	soubor	ze	seznamu,	
je	předvoleno	*.CSV	(všechny	soubory	s	příponou	CSV)	ve	složce	C:\JAPO\EXPORT:

•	 Když	toto	okno	potvrdíte	klávesou	Enter,	zobrazí	se	seznam	souborů	CSV	v	daném	umístění:

•	 V	seznamu	se	můžete	pohybovat	pomocí	kurzorových kláves	a	stiskem	klávesy	Enter	potvrdíte	
svůj	výběr.	Složky,	které	se	v	daném	umístění	nachází,	jsou	za	názvem	označeny	zpětným	lomítkem	
(na	obrázku	MZDY\).	Pokud	na	názvu	složky	stisknete	Enter,	zobrazí	se	její	obsah.	Pokud	stisknete	Enter	
na	..\,	složku	ve	které	jste	se	nacházeli	opustíte	a	dostanete	se	o	úroveň	výš.	Klávesou	Esc můžete	výběr	
souboru	přerušit	a	import	položek	do	dokladu	ukončit.

•	 Pokud	ale	některý	soubor	vyberete,	program	se	zeptá,	jestli	chcete	zahájit	import.	Po	kladné	odpovědi	
bude	proveden	a	program	se	vrátí	na	první	obrazovku	faktury	(objednávky,	dodacího	listu).	

Pokud obsahuje CSV soubor na prvním řádku ve sloupci „číslo skladové“ karty znak # a číslo firmy 
z adresáře firem (např. #123) program automaticky načte její údaje a vloží je do příslušných položek 
v odběratelské faktuře (objednávce, dodacím listu). 
Pokud je na prvním řádku CSV souboru číslo firmy, program z tohoto řádku žádné další údaje nenačítá.
Po úspěšném importu se CSV soubor automaticky smaže.

4. Kde v adresáři firem zjistíte, jaké má firma číslo?
Naplnění odběratelské faktury (objednávky, dodacího listu) pomocí CSV souboru může značně urychlit práci. 
Bylo by škoda, kdyby se do dokladu vložily všechny zákazníkem požadované položky a obsluha by musela 
ručně doplňovat název zákazníka. Proto program dokáže z CSV souboru načíst číslo firmy (pokud je v něm 
uvedeno) a když ji najde v adresáři firem, automaticky do dokladu vloží i její údaje.
Protože číslo firmy nebylo dříve v adresáři viditelné, provedli jsme drobné úpravy, které vám jej umožní zjistit.

Vstupní datový formulář v adresáři firem
Ve vstupním datovém formuláři adresáře firem je číslo firmy uvedeno vpravo vedle kódu firmy: 

Pokud změníte kód firmy nebo adresář převedete do nového roku, změní se automaticky i čísla firem.

Tisková sestava Seznam firem

Druhou možností je tisková sestava č. 4, 
dostupná po stisku klávesy F10 v adresáři 
firem. Kromě názvu firmy a čísla firmy 
obsahuje sídelní město a pomocné kódy.
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5. Podrobný popis struktury tabulkového souboru
V minulých kapitolách sice byly zmíněny podmínky pro správné fungování importu zboží ve formátu CSV, 
na tomto místě je ale probereme podrobně.
Na následujícím obrázku vidíte spuštěný program OpenOffice s otevřeným vzorovým tabulkovým souborem. 
Aby jej bylo možné načíst do programů JAPO, musí být splněno následující:

• V poli A1 může být zapsáno číslo firmy z adresáře firem.	Číslo	musí	začínat	znakem	#	(v	tomto	
vzorovém	příkladu	je	to	firma	číslo	123).	Program	další	sloupce	za	číslem	firmy	nenačítá,	takže	v	nich	
může	být	obsaženo	např.	záhlaví	tabulky.

• Řádky 2-7 nemají vyplněn sloupec A, proto nebudou do programu JAPO importovány.	
V	tomto	vzorovém	příkladu	jsou	použity	pro	záhlaví,	nadpisy	a	vysvětlivky.

• Řádky 8-14 mají sloupec A vyplněn, proto budou do programu JAPO importovány.	
Program	načítá	pouze	data	ze	sloupců	A-F	(modře	označené	pole).	Další	sloupce	jsou	ignorovány.	

• Importované sloupce A-F musí obsahovat následující údaje:	A	-	číslo	skladové	karty	(např.	EAN),	
B	-	název	zboží,	C	-	sazba	DPH,	D	-	cena	bez	DPH,	E	-	cena	s	DPH,	F	-	objednané	množství.

• Ve sloupci C	(sazba	DPH)	musí	být	uvedeno	číselné	vyjádření	včetně	znaku	%	(např.	15%).

• Ve sloupcích D-F	musí	být	uvedeny	pouze	číselné	hodnoty.

• Ve sloupci A a B v žádném případě nepoužívejte znak středník (;).

• Ve sloupci A nepoužívejte znak kříž (#),	vyjma	případu,	kdy	chcete	do	pole	A1	zapsat	číslo	firmy.	

Po exportu tohoto tabulkového souboru do formátu CSV vznikne soubor, který bude vypadat následovně:

#123;;;cena;cena;počet kusů
;;DPH;bez DPH;s DPH;k objednání
;CHLAZENÉ ZBOŽÍ:;;;;
;Pokud požadujete úplné vykrytí objednávky na chlazené zboží je nutné;;;;
;mít trvalou objednávku, nebo včasnou předobjednávku;;;;
;;;;;
;Natural Way:;;;;
8594038849011;Cibulové krokety klasik 200g;15%;28.75;33.06;
8594038849028;Cibulové krokety pikant 200g;15%;28.75;33.06;32;
8594038841015;Tempeh marinovaný 200g;15%;30.59;35.18;28;
8594038841053;Tempeh uzený 200g Natural Way;15%;32.94;37.88;
8594038841046;Krokety pohankové 200g;15%;28.75;33.06;30;
8594038849042;Brokolicové karbanátky 200g;15%;28.75;33.06;
8594038849035;Valašské placky 200g;15%;28.75;33.06;

Program z tohoto souboru bude načítat pouze červeně označené položky - tedy ty, které v prvním sloupci 
začínají číslem skladové karty nebo číslem firmy z adresáře (po znaku #).


