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Změna vyhodnocování schvalovatelů 
rozdílů mezi objednávkou a fakturou 
při rámcové objednávce
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Při určování schvalovatelů faktury s navázanou objednávkou se nově 
určují schvalovatelé podle součtu hodnot všech faktur pořízených 
k této objednávce, aby se zajistil případ, kdy je jedna objednávka 
postupně plněna více fakturami na nižší částky. Dosud systém po-
stupoval tak, že byla-li dílčí faktura menší než objednávka, vybral 
pouze základní schvalovatele (to, že existuje rozdíl mezi objednáv-
kou a fakturou, tedy nepoznal). Nyní spočítá součet všech faktur  
k objednávce, a pokud faktury překročí částku objednávky, vygene-
ruje navíc schvalovatele z podpisového řádu dle výše rozdílu mezi 
objednávkou a fakturou/fakturami.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/v4JTAw
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Vznikl nový modul Pracovní výkazy. Jeho hlavním cílem je umožnit 
vykázat čas strávený nad projektem, resp. produktem a úkolem v pro-
jektu. Modul je zamýšlen hlavně ve spojení s modulem Projekty pro 
budoucí rozvoj vyhodnocování projektu. Moduly Projekty a Pracovní 
výkazy budeme i v dalších verzích rozvíjet směrem k větší prováza-
nosti, a tím umožníme sledovat skutečně odvedenou práci a použít 
tyto hodnoty při vyhodnocování zdraví projektu.

V současné verzi lze vykázat práci na projekt – resp. jeho produkt či 
úkol – a následně zobrazit součet času vykázaného na tomto projektu 
(ale i produktu či úkolu samostatně). Stačí vybrat záznam, zvolit  
v souvisejících Pracovní výkazy a spustit speciální panel „možnosti“ 
v záhlaví evidence.

K pracovnímu výkazu lze tedy přistoupit jak přes konkrétní záznam, 
tak samostatně přes menu „pracovní výkazy“, kde je zároveň vidět  
i přehled výkazu daného pracovníka či pracovníků a je možno výkazy 
filtrovat. Můžete si vybrat, jakým způsobem k vykazování přistoupíte: 
můžete vykázat přesný čas, od kdy do kdy pracovník činnost vyko-
nával – např. od 8 do 9, tedy jednu hodinu – nebo pouze evidujete 
dobu strávenou nad úkolem či projektem – např. 2 hodiny. 

Máte-li zároveň agendu Docházky v Evidenci pracovní doby, je možné 
s uzavřením docházky uzavírat výkazy a neumožnit zadat výkaz do 
uzavřeného měsíce.

Nový modul Pracovní 
výkazy – 1. fáze

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Abyste v různých složkách, které jste si v Knihovně vytvořili, mohli 
pracovat s různými metadaty, v nastavení typů obsahu lze založit 
zákaznický typ obsahu „složka“ (dnes si lze založit také zákaznické 
typy obsahu typu „dokument“ či „záznam“). 

U existujících složek v aplikaci pak lze změnit typ obsahu. Každý typ 
obsahu pro složku, který si vytvoříte, může mít jinou sadu atributů. 
Atributy vyplníte na úrovni složky a dokumenty ve složce je zdědí. 
Díky tomu lze vyhledávat dle atributů složku samotnou i její doku-
menty. Tato funkce se hodí právě při práci v Knihovnách, tedy tam, 
kde neexistuje nadřazený záznam s vlastním specifickým formulářem 
ani atributy, které by se dědily na dokument, jako je tomu například 
u smlouvy, faktury, zásilky atp.

Metadata na  
složkách v Knihovně

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.
Odkaz 1 | Odkaz 2 | Odkaz 3

https://kvadopedie.kvados.cz/x/GAHqB
https://kvadopedie.kvados.cz/x/AYJTAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/8YFTAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/9gB_Aw
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Rozšíření podpisového řádu objednávek  
a faktur dle podkladů k zaúčtování
Při schvalování objednávek a faktur jsme doplnili možnost generovat 
schvalovatele dle podkladů k zaúčtování.

Podpisový řád byl tedy upraven tak, aby jeden z typů schvalovatelů 
mohl být vedoucí střediska nebo zakázky uvedených na podkladech  
k zaúčtování. Vedoucí zakázky (projektu) je osoba určená jako projek-

tový manažer ze zakázky, která je uvedena v podpisovém řádu. Vedoucí 
střediska musí být nastaven v administračním modulu na středisku. 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.
Odkaz 1 | Odkaz 2 | Odkaz 3  
Odkaz 4 | Odkaz 5

Nový tiskový formulář pro výkaz DPH  
v ČR platný od 1. 10. 2021
Od 1. 10. 2021 začaly v České republice platit změny v tiskopise 
pro daňové přiznání DPH – vzor č. 23. Zareagovali jsme na to sa-
mozřejmě i my v KVADOSu a upravili jsme tiskopisy pro daňová 
přiznání k DPH.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/P4MTAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/ZYEcAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/DAS8Ag
https://kvadopedie.kvados.cz/x/QwCnAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/w4JTAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/AIHyB
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Agenda dávek byla obohacena o novou funkci s názvem „výběr 
předpisu do dávky“. Funkce umožňuje přidávat předpisy do již dříve 
vytvořené nepřikázané a neuhrané dávky bez nutnosti mazání ta-
kovéto dávky. 

Úprava agendy dávek – přidání předpisu do vytvořené dávky
i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Náhled na položky dávky s funkcí „výběr předpisu do dávky“

Náhled na bankovní spojení partnera

Slovenská legislativa – agenda registrovaných účtů
Od 1. 1. 2022 platí na Slovensku, stejně jako již delší dobu v České 
republice povinnost zasílat platby pro plátce DPH na registrované 
účty nebo účty správce daně. Proto jsme vytvořili agendu, která slouží 
ke stažení souborů se seznamem registrovaných účtů jednotlivých 
plátců DPH a seznamem účtů správců daně jednotlivých plátců DPH. 
Tyto soubory agenda načte do adresáře, rozbalí, zapíše do nově 
vytvořené databáze a následně z této databáze přepíše do tabulky 
bankovní spojení partnera. Stahování souborů je zajištěno pomocí 
plánu na denní bázi. Databáze registrovaných účtů se následně 
využívá také při tvorbě příkazů do banky. Při vytváření příkazu a při 
odesílání příkazu do banky dochází ke kontrole, zda je účet part-
nera registrovaný. Pokud ne, nelze takový příkaz vytvořit a odeslat.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/hAC1B
https://kvadopedie.kvados.cz/x/CYHyB
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Změna pojmenování fotografie z agendy  
Druhotné umístění prodejní akce
Došlo ke změně pojmenování názvu obrázku, který vznikne v agendě 
Druhotného umístění prodejní akce. Nově název obsahuje kód akce, 
ke které je pořízena fotografie. Dále pak obsahuje kód zákazníka, 
autora fotografie, časové razítko a zkratku agendy. 

Kromě názvu je tato fotografie rozšířena o atribut „agenda pořízení“. 
Atribut nese informaci, že fotografie byla pořízena právě v agendě 
DU prodejní akce. 

Optimalizace rychlosti myAVIS®
Neustále pracujeme na optimalizacích rychlosti aplikace myAVIS®. Tyto úpravy provádíme s cílem umožnit obchodním zástupcům plynulou  
a komfortní práci i při zvýšených nárocích na výkon, za nimiž stojí jednak větší počet záznamů v tabletu, jednak čím dál vyšší kvalita fotografií. 
A právě díky neustálému vylepšování umožníme zachovat stejný uživatelský komfort i při větším objemu dat.
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Stahování fotografií na základě parametru období
Rádi si vyslechneme náměty obchodních zástupců, a tak víme, že  
v dnešní době je kladen důraz na podporu prodeje a pořizování foto-
grafií z provozoven. To však přináší velké množství dat, umocněné navíc 
rostoucí kvalitou a velikostí snímků. Je tedy výhodné zavést omezení, 
která by zredukovala datový přenos a snížila nároky na spotřebu FUP.

Proto jsme přišli s možností omezit stahovaní fotografií na základě 
parametru období. Dříve se stahovaly fotky za stejné období jako 

Víceřádková odpověď v dynamickém formuláři
U dynamických formulářů došlo k úpravě zobrazení dlouhé textové odpovědi. Nově se nebude zobrazovat pouze jeden (poslední) řádek textu, 
který je do tabletu vkládán, ale celý text, aby měl obchodní zástupce komfortnější přehled o vkládaném obsahu. Tuto úpravu ocení například 
při přidávání dlouhé poznámky.

návštěvy. Nově se návštěvy stahují za období, které je zvoleno při 
implementaci projektu, naproti tomu fotografie lze stahovat za ob-
dobí, které nadefinujeme parametrem kdykoliv během života projektu. 
Toto období je možné v případě potřeby jednoduše změnit. Cílem 
této úpravy je zefektivnit a zrychlit synchronizace.
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Skladový atribut šarže
Skladový atribut šarže rozpadá skladové karty dle šarže sortimentu. 
Původně mySTOCK® WMS rozlišoval šarže pouze dle výrobní šarže 
a data expirace – tedy pro každou novou kombinaci výrobní šarže 
a data expirace (a nejnověji ještě varianty) byla automaticky zalo-
žena nová šarže.

Nově je možné šarži rozlišovat až na úroveň položky příjemky  
(a tedy i sortimentu) – nová šarže je automaticky založena pro 
každou novou položku příjemky, což u všech skladových karet 
umožňuje úplnou dohledatelnost (traceability) původu šarže. 
Tato vlastnost systému je klíčová pro vybraná odvětví (potravinář-
ský, farmaceutický, chemický průmysl apod.).

Šarže generované ve WMS jsou evidovány v tabulce ODB_AT_
SARZE. Záznamy v této tabulce označujeme také jako interní šarže. 
Ke každé šarži lze evidovat následující informace (vlastnosti):

 · výrobní šarže (označení šarže výrobcem),
 · datum výroby,
 · doba expirace (počet dnů mezi datem  

výroby a datem expirace),
 · datum expirace (datum vypršení  

platnosti/trvanlivosti šarže),
 · země původu,
 · varianta (využívá se pro rozlišení balení  

nebo jiné vlastnosti sortimentu),
 · datum příjmu (dle položky příjemky),
 · disponibilní (příznak, zda je šarže disponibilní/uvolněna,  

a lze ji tedy standardně expedovat/vydat do výroby apod.).

Výše uvedené vlastnosti šarže jsou pro sledovaný sortiment poři-
zovány v procesu příjmu přes mobilní aplikaci, resp. je možné je 
převzít automaticky z Interface v rámci importu příjemky (a pak 
během fyzického příjmu pouze zkontrolovat).

Disponibilitu šarže (příznak „disponibilní“) lze změnit pouze po-
mocí vyhrazené funkce. Změnu lze provést jednotlivě (tedy pouze 
pro označenou šarži), nebo hromadně pro všechny šarže, které se 
ve všech svých parametrech shodují s označenou šarží.

Práci se šarží podporuje v omezené míře také Portál. Poznámka: Při 
zakládání položky „objednávky přijaté“ lze v Portálu zvolit šarži pouze 
dle výrobní šarže / data expirace (nikoliv dle dalších parametrů).

Pokročilou práci se šarží podporují všechny procesy mobilní apli-
kace, zejména pak různé možnosti potvrzení/kontroly šarže v rámci 
vychystávání nebo přemístění sortimentu a dále identifikaci šarže 
v procesu inventury/kontroly skladových karet.

Kontrola (validace) PSČ
V rámci importu partnera / provozní jednotky z externího informač-
ního systému dosud docházelo k validaci PSČ proti číselníku PSČ, 
který je evidován ve WMS. Nově byla tato validace vypnuta a nová 
(neznámá) hodnota PSČ je automaticky založena do číselníku PSČ.

Při importu objednávek přijatých dosud nebylo PSČ zadané v B2C 
obchodním případu validováno vůbec, a tak mohlo v pozdějším pro-
cesu balení/kompletace docházet k situaci, kdy generace přepravní 
informace a dopravních štítků končila chybou z důvodu neznámého 
PSČ. Nově je PSČ validováno, a to pro všechny typy přeprav se 
zapnutou validací – pokud je PSČ neznámé, je chyba nahlášena 
již při importu objednávky. U typů přeprav s vypnutou validací se  
i nadále validace neprovádí a nové (neznámé) PSČ je automaticky 
založeno do číselníku PSČ.

Při založení nového PSČ do číselníku PSČ je nově ověřováno, zda 
PSČ obsahuje pouze alfanumerické znaky, mezeru nebo pomlčku 
(tj. nesmí obsahovat např. #!@$&).

Dále byla upravena generace přepravní informace a dopravních 
štítků pro dopravce interní doprava a osobní odběr tak, aby pro 
PSČ zadané v objednávce nebyla kontrolována existence doruču-
jícího depa.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Příjem: Příjem bez nosiče
Nejpoužívanější varianta mobilní aplikace pro příjem Příjem 3 nově 
podporuje odložení přijatého sortimentu volně na umístění (bez 
nosiče). Až dosud bylo možné přijatý sortiment odložit pouze do 
nosiče (paleta, přepravka apod.).

Jak pak probíhá navazující proces naskladnění:
 · U sortimentu odloženého volně na umístění jsou genero-

vány úkoly k naskladnění jednotlivě pro každý sortiment. 
Pracovník provádějící naskladnění pak může takové úkoly  
plnit jednotlivě, nebo sdruženě za více sortimentů (dle vlast-
ní volby). Zahájení naskladnění z umístění je možné až poté, 
co je pracovník příjmu označí za ukončené.

 · Pro sortiment odložený do nosiče jsou generovány úkoly 
k naskladnění s vazbou na nosič. Pracovník provádějící 
naskladnění pak musí všechny úkoly s vazbou na jeden nosič 
plnit současně (tj. odebere celý nosič a naskladní jej na 
jedno cílové umístění nebo postupně sortiment vykládá na 
více cílových umístění). Zahájení naskladnění nosiče je také 
možné až poté, co jej pracovník příjmu označí za ukončený.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/pages/viewpage.action?pageId=10584675#Konfiguracetyp%C5%AFp%C5%99epravy(DOPR_KONFIG)-Automatickyzakl%C3%A1datPS%C4%8Cp%C5%99iimportuB2Cobch.p%C5%99%C3%ADpadu
https://kvadopedie.kvados.cz/x/0AcTB
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Změna způsobu uvolňování objednávek do expedice
Dosud bylo možné objednávky přijaté uvolňovat do expedice dvo-
jím způsobem:

a) automaticky dle data expedice: generace všech  
expedičních dokladů (bez rozlišení způsobu dodání nebo 
oblasti doručení) probíhá hromadně na počátku daného 
dne (zpravidla v čase 0:05 hod. po půlnoci; lze předsunout 
např. na 22 hod. předchozího dne pro noční směnu),  
nebo ihned při importu objednávky v den expedice;

b) ručně dispečerem: generaci expedičního dokladu  
lze spustit také dříve než automaticky, tj. ve dnech  
předcházejících datu expedice (je to typicky výhodné  
u velkých zásilek z důvodu včasného vychystání,  
výstupní kontroly, zabalení apod.).

Nově je možné způsob generace expedičních dokladů rozlišit 
dle způsobu dodání / oblasti pro doručení. Je tak např. možné 
pro vybrané způsoby dodání nastavit automatickou generaci (dle 
data expedice) a pro jiné způsoby dodání ruční generaci – ta 

může být výhodná např. u vlastní dopravy s nepravidelnými časy 
expedice, kdy je žádoucí uvolňovat doklady do expedice ručně dle 
času příjezdu vozidla apod.

Nově je dále možné pro všechny objednávky (bez ohledu na způsob 
uvolňování do expedice) ručně určit/změnit konkrétní čas pro uvol-
nění do expedice, a to pomocí nové funkce v dispečerském okně 
„změna data a času uvolnění do expedice“. Tato funkce změní pro 
označené objednávky datum a čas uvolnění do expedice dle hodnoty 
zadané uživatelem. Datum a čas uvolnění objednávky do expedice 
je evidován v novém poli „uvolnit do expedice“ v záhlaví objednávky.

Poznámka: Připravujeme další rozvoj této funkcionality, aby bylo 
možné uvolňovat objednávky do expedice zcela automaticky, ale 
průběžně během dne, např. s ohledem na rozložení směn a orga-
nizaci práce na skladě, časy odjezdů pravidelně nakládaných do-
pravců apod.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/woDyB
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Příjem 5: Nová varianta pro 
příjem v robotickém skladu
Pro příjem v robotickém skladu vznikla nová procesní varianta 
mobilní aplikace (Příjem 5), která mj. podporuje:

 · pracoviště,
 · nosiče z předpříjmu,
 · ukladatele,
 · automatické vyhledání a přiřazení příjemky pro načtený  

sortiment (dle nastavení ukladatele a dalších parametrů),
 · uložení neznámého EAN k sortimentu nebo k MJ balení,
 · výrobní čísla k sortimentu,
 · šarže a její parametry,
 · uložení rozměrů a hmotnosti sortimentu vč. možnosti  

automatického přenosu dat ze zařízení typu Cubiscan,
 · velikostní kategorie příjmu (S, M, L a XL) (pro sortiment 

není nutné evidovat přesné rozměry – výhodné pro položky, 
které nejsou dlouhodobě skladovány, resp. mají být  
ihned expedovány).

Tato varianta je výchozí (doporučenou) pro všechny projekty  
mySTOCK® využívající technologii robotického skladu.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Zásilkovna: Podpora více subdopravců pro zahraničí
Dopravce Zásilkovna doručuje zásilky v zahraničí (v dané zemi, 
resp. na danou doručující adresu) prostřednictvím jednoho nebo 
více smluvních dopravců (tzv. subdopravců). Až dosud bylo možné  
v mySTOCK® pro danou zemi evidovat pouze jediného subdopravce. 
Nově je možné evidovat více subdopravců a jednoho z nich ozna-
čit příznakem „výchozí“. Pak pro importované objednávky přijaté 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

platí: Pokud doklad obsahuje konkrétního subdopravce, pracuje 
mySTOCK® s tímto subdopravcem. Pokud jej neobsahuje, přiřadí 
mySTOCK® do dokladu výchozího subdopravce.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/S4DyB
https://kvadopedie.kvados.cz/x/HYHyB
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mySTOCK® Portál: Práce s přílohami
Jak jistě víte, do mySTOCK® WMS lze importovat data různými způsoby. Většina zákazníků využívá spojovací databázi mySTOCK® Interface, 
nově je možné volat mySTOCK® API, pro vybrané ERP systémy máme připravené nebo vyvíjíme vlastní přenosové můstky (ABRA Gen,  
Helios apod.).

Portál nově umožňuje nahrávat soubory (přílohy) k primárním záznamům jednotlivých agend a také je následně synchronizovat se servero-
vou částí mySTOCK® WMS. Přílohu uloženou v portálu je tedy možné zobrazit také v serverové části a opačně. Upravit přílohu (otevřít na 
serveru, zde upravit a uložit) je ovšem možné pouze v prostředí, ve kterém byla založena.

Přílohy je možné nahrát a evidovat pro záznamy následujících agend:
 · sortiment,
 · partneři,
 · provozní jednotky,
 · příjemky (záhlaví),
 · objednávky přijaté (záhlaví).

Je podporováno ukládání souborů všech běžných formátů i práce s nimi (obrázek, dokument Word nebo Excel, PDF apod.).

Možnosti využití:
 · faktury přijaté, avizace k příjmu, dodací listy (jako příloha k příjemkám),
 · faktury vydané, dodací listy (jako příloha k objednávkám),
 · obrázky, návody (jako příloha k sortimentu) apod.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/0YHCB
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mySTOCK® Portál:  
Příjemky – nákupní ceny  
a oceňování zásob

Pokud využíváte Portál jako primární systém pro evidenci kmeno-
vých dat a práci s doklady, může se vám hodit možnost evidovat 
k položkám příjemky nákupní cenu. Pak stačí na hlavičce příjemky 
vybrat měnu dokladu a k jednotlivým položkám uvést jednotnou 
nákupní cenu. Po ukončení příjemky je tato cena automaticky pro-
mítnuta do skladové ceny sortimentu.

Funkcionalita vyžaduje instalaci agenta odbyt – příjemky – cenová 
pravidla a upgrade.

Mobilní aplikace: Push 
notifikace na zařízení
Mobilní aplikace mySTOCK® Mobile Client nově podporuje pří-
jem tzv. push notifikací odesílaných ze serveru na mobilní zařízení 
(PDA, tablet, monitor).

Synchronní push notifikace se využívá pro automatickou aktu-
alizaci okna procesu v rámci synchronizace s vnějším procesem, 
technologií či zařízením (dopravník, automatický zakladač, robo-
tický vozík, pick-by-light tlačítko apod.).

Příklad využití: Pracovník vychystávající sortiment je navigován 
pomocí technologie pick-by-light, související informace se zobra-
zují na monitoru (název sortimentu, množství apod.) a provedení 
odběru potvrzuje stisknutím pick-by-light tlačítka na panelu. Po 
stisknutí tlačítka je ze serveru do mobilní aplikace odeslána push 
notifikace, která na monitoru automaticky vyvolá aktualizaci obsahu 
(např. se zobrazí detail dalšího úkolu).

Aktualizace oken je při využití push notifikace nejen plynulá, ale 
současně zajištuje zobrazení potřebné informace bezprostředně 
po vnější události, která ji vyvolala. Poznámka: V minulosti, kdy 
nebyla push notifikace v aplikaci podporována, bylo nutné z apli-
kace volat tzv. auto-refresh (uživateli se několik vteřin opakovala 
obrazovka volání serveru…).

Do budoucna se uvažuje také o asynchronní push notifikaci pro 
příjem zpráv uživateli aplikace bez ohledu na aktuálně zobrazené 
okno či proces (např. pro přenos systémové informace nebo zprávy 
od dispečera apod.). Nepřihlášenému uživateli by byla zpráva doru-
čena a zobrazena až 72 hod. po jejím vytvoření na serveru (jakmile 
by se opětovně do aplikace přihlásil).

Interface: Export událostí a dalších  
informací s rozlišením dle externího IS
Export událostí do Interface je možné nově nastavit pro každý ex-
terní informační systém zvlášť. V konfiguraci externích IS lze dále 
nastavit, zda má být prováděn export inventurních nálezů, stavů po-
ložek objednávky přijaté nebo zůstatků na skladových kartách. Tato 
úprava tak dále rozšiřuje možnosti napojení mySTOCK® WMS na 
více externích IS (tj. ve verzi s více ukladateli). 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Poznámka: Dosud bylo možné exporty do Interface nastavit pou- 
ze globálně.

https://kvadopedie.kvados.cz/x/2QAtB
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Zaujaly vás novinky?
Kontaktujte naše obchodní oddělení na e - mailu 
obchod@kvados.cz nebo telefonu +420 597 403 403. 
Obrátit se můžete také přímo na jednotlivé obchodníky 
či konzultanty, se kterými běžně komunikujete.

DRIVING YOUR BUSINESS

KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika
         kvados.czWEB

VYRÁBÍME SOFTWARE.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

mySTOCK® WMS a myFABER® (v produktové řadě myFABER® Dimensioning) nově podporují zařízení Cubiscan (vý-
robce Quantronix), které umožňuje automatické pořízení volumetrických dat (vč. prostorových) a fotografií sortimentu.

V mobilní aplikaci lze již dnes v procesu příjmu standardně zaevidovat hmotnost a rozměry přijímaného sorti-
mentu. Získat tato data je ovšem relativně pracné – je nutné odložit terminál z ruky, sortiment fyzicky změřit/
zvážit a získané hodnoty ručně zapsat zpět do terminálu. V případě integrace na zařízení Cubiscan tyto těžkosti 
odpadají – pokud je zařízení instalováno do WMS, zobrazí se pracovníkovi v procesu příjmu na ob-
razovce, na které standardně ručně zadává rozměry a hmotnost, nové tlačítko „pře-
nést z Cubiscan“, po jehož stisknutí jsou data pořízená Cubiscanem automaticky 
přenesena do WMS a zobrazena v terminálu (ke kontrole).

Příjem: Automatický přenos rozměrů, hmotnosti  
a obrázku sortimentu ze zařízení Cubiscan

https://kvadopedie.kvados.cz/x/FIDCB



