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Úvod
Easy IS je"jednoduchý" informačný systém, určený pre menšie podniky. Pokrýva celú 

škálu činností od prijatia zákazky (zadanie zákazky do IS) až po expedíciu hotového výrobku 
(vystavenie dodacieho listu).

Easy IS je klient-server aplikácia pracujúca pod Windows, ktorá ako databázu 
využíva Firebird SQL Server. Firebird je špičkový open-source databázový server a je 
zdarma aj pre komerčné použitie. Firebird je dostupný pre rôzne operačné systémy 
(Windows, Linux).

Easy IS je sieťová aplikácia, ktorá umožňuje súčasnú prácu desiatok užívateľov. 
Umožňuje definovať prístupové práva na užívateľov a jednotlivé moduly (nič, čítať, všetko)

Moduly v skratke :

Odbyt
Evidencia odberateľov, výrobkov (každý výrobok môže mať definovaný technologický 
postup a kusovník) a zákaziek (+kúpne zmluvy). Kalkulácie zákaziek. Reklamačné 
protokoly. Cenové ponuky (+kalkulácie ponúk).

MTZ
Skladové položky, sklady (materiálov, nástrojov), pohyby zásob (príjemky, výdajky).
Požiadavky na nákup (z otvorených zákaziek a z skladových položiek, pod 
minimálnou zásobou). Dodávatelia a objednávky (s väzbou na požiadavky).

Výroba
Sledovanie rozpracovanej výroby, výkony pracovníkov (úkolová mzda a sledovanie 
plnenia výkonových noriem), odvody výrobkov z výroby na expedičné sklady.

Dochádzka a mzdy
Sledovanie dochádzky a tvorba podkladov pre mzdy (nie priamo mzdová agenda)

Expedícia
Sklady hotových výrobkov a dodacie listy.



Vzťahy medzi jednotlivými modulmi EasyIS:

Expedícia

MTZ - ZásobovanieVýroba

TPV - Technológia

Odbyt

Výrobky

Zákaznícke
objednávky

Zákazníci
Odberatelia

Kalkulácie
zákaziek

Kusovník

Technologický
postup

Interné
objednávky

Požiadavky
na materiál,

nástroje

Objednávky
nákupu

Dodávatelia

Výkony
pracovníkov

Odvody
výrobkov

Dodacie
listy

Sklad
hotových
výrobkov

Sklady
materiálu

a nástrojov



1. Inštalácia

1.1 Inštalácia aplikácie
Po stiahnutí a spustení EasyIS_setup.exe sa inštalácia aplikácie vykoná viac-menej 

automatizovane.  Skôr ako však môžeme začať pracovať s aplikáciou je potrebné 
nainštalovať Firebird SQL Server  (kapitola 1.2). Inštaláciu môže vykonať len užívateľ s 
administrátorskými oprávneniami.

Pokiaľ chcete aplikáciu používať na viacerých počítačoch v sieti, stačí ju nainštalovať 
raz na ľubovolný počítač v sieti a potom adresár, kde bola nainštalovaná nechať zdieľať. Na 
ostatných počítačoch vytvoriť len zástupcu, odkazujúceho sa na EasyIS.exe v tomto 
zdieľanom adresári.

Po úspešnej inštalácií sa v cieľovom adresári vytvoria nasledovné súbory :
EasyIS.exe - aplikácia
EasyIS.ini - konfiguračný súbor pre aplikáciu (viď. Nastavenia v EasyIS.ini)
EasyDB.fdb - databáza
zmluva.txt – predloha (šablóna) kúpnej zmluvy
ponuka.txt – predloha (šablóna) cenovej ponuky
logo.bmp – logo vašej firmy (58x58, používa sa v tlač.zostavách)
manual.pdf – manuál k aplikácií
gds32.dll – knižnica pre prístup k Firebird SQL Serveru
msvc*.dll – knižnice potrebné pre gds32.dll

1.2 Inštalácia Firebird SQL Servera
Inštaláciu Firebird SQL Servera je možné vykonať na ľubovolný počítač v sieti, ktorý 

ma v budúcnosti slúžiť ako databázový server. Pre jednoduchosť doporučujeme na začiatok 
inštalovať aj aplikáciu (kapitola 1.1) aj Firebird SQL Server na ten istý počítač.

Súčasťou inštalačného programu je Firebird SQL Server pre platformu Windows 
(inštaluje sa do “C:\Program Files\FirebirdSQL??\”). Pod operačným systémom Windows 
98,Me je Firebird SQL Server spúšťaný pri štarte Windows (na paneli úloh vpravo-dole sa 
objaví ikonka).
Pod operačným systémom Windows 2000/XP/2003 sa Firebird SQL Server spúšťa pri štarte 
Windows ako služba. Ak je na počítači nainštalovaný (zapnutý) firewall, je potrebné otvoriť 
port 3050! (napríklad pre firewall Windows XP je potrebné: Ovládací panel -> Brána firewall 
systému Windows -> záložka Výnimky -> tlačítko Pridať port -> Meno: Firebird SQL Server, 
Číslo portu: 3050)
Pokiaľ chcete inštalovať Firebird SQL Server pod iným operačným systémom (napr. 
Linuxom) je potrebné si príslušnú verziu stiahnuť z http://www.firebirdsql.org



2. Nastavenia

2.1 Nastavenia v EasyIS.ini
Súbor EasyIS.ini sa nachádza v tom istom adresári, kde aj samotná aplikácia 

EasyIS.exe. Pokiaľ ste pri inštalácii nemenili adresár, kde sa má aplikácia inštalovať je to 
“C:\Program Files\EasyIS\”. Súbor EasyIS.ini môžete upravovať napr. pomocou aplikácie 
Poznámkový blok, ktorá je súčasťou Windows. Keď otvoríte súbor EasyIS.ini nájdete v ňom 
tieto základné sekcie :

[Database]
Name=localhost:C:\Program Files\EasyIS\EasyDB.fdb
Parameter Name určuje, kde sa nachádza databáza. Všeobecne má tvar :
Name=SERVER:Úplná_cesta_k_databázovému_súboru
Pričom SERVER je meno počítača, kde je nainštalovaný Firebird SQL Server.
Napríklad ak by bol Firebird nainštalovaný na počítači, ktorý sa volá "PC01" a 
databáza EasyDB.fdb by bola v rámci tohoto servera na D:\EasyIS\EasyDB.fdb, potom:
Name=PC01:D:\EasyIS\EasyDB.fdb

LoginPrompt=0
Parameter LoginPrompt určuje či je vyžadované prihlásenie (overenie užívateľa zadaním 
mena a hesla). Pokiaľ chcete používať prihlasovanie je nutné najskôr všetkých 
uživateľov zadefinovať v rámci Firebird SQL Servera a potom im nastaviť príslušné 
oprávnenia pre prácu s EasyIS v menu Systém/Užívatelia.

[Company]
Meno=Meno vašej firmy
Adresa=Adresa vašej firmy
Mesto=Mesto, kde sídli vaša firma
PSC=PSC mesta, kde sídli vaša firma
ICO=
ICDPH=
Telefon=
Fax=
Email=

Napríklad:
Meno=Stavotex a.s.
Adresa=M.R.Štefánika 125
Mesto=Banská Bystrica
PSC=97401

[Defaults]
Nastavte podľa svojich požiadaviek. Nastavenia môžete zmeniť aj neskôr podľa 
aktuálnej potreby.



3. Číselníky
Číselníky sa nachádzajú hneď v hlavnom menu programu a obsahujú základné dáta. 
Väčšinou sa nemenia príliš často a je ich potrebné nastaviť na začiatku (pri implementácii 
EasyIS).

3.1 Zamestnanci
Je to zoznam zamestnancov podniku, ktorý slúži pri sledovaní výkonov pracovníkov (úkol), 
dochádzke a mzdách. Skôr je však potrebné vyplniť číselníky stredísk, profesii a taríf.

3.2 Operácie a materiály
Číselník operácii je zoznam základných, bežných operácií, ktoré sa používajú v 
technologických postupoch. Slúži na zjednodušenie, urýchlenie zadávanie operácií do 
technologických postupov. Ak v technologickom postupe zadáme kód operácie (stĺpec Op.), 
ktorá existuje v tomto číselníku potom sa do operácie technologického postupu doplnia z 
tohoto číselníka údaje ako názov operácie, profesia, pracovisko, trieda (viď. Technologické 
postupy).
Číselník materiálov je zoznam základných materiálov (a ich kalkulačných cien), ktoré sa 
používajú na výrobu výrobkov (viď. Výrobky a Kalkulácie).

3.3 Náklady a réžie
Číselník nákladov je zoznam často/opakovane používaných nákladových položiek, ktoré sa 
používajú pri kalkuláciách zákaziek (viď. Kalkulácie)
 Typ- "M"=Mimoriadne výrobné náklady

"O" =Ostatné výrobné náklady

Číselník réžií sú sadzby réžií, ktoré sa používajú pri kalkulácii ceny výrobku.
 Hodnota – Sadzba buď hodinová alebo percento z definovaného základu.
 Základ - „M“ - Hodnota predstavuje percento z jednicovej mzdy

„V“ - Hodnota predstavuje percento z jednicovej mzdy + výrobnej réžie
„U“ - Hodnota predstavuje percento z úplných vlastných nákladov
„H“ - Hodnota predstavuje hodinovú sadzbu (na normohodiny)

3.4 Profesie a Tarify
Číselník profesií sa používa v číselníku zamestnancov (viď. 3.1), číselníku operácií (viď. 3.2) 
a pri výpočte mzdy
 Prípl.pro. - Príplatok za sťažené prostredie

Číselník taríf sa používa v číselníku zamestnancov (viď. 3.1), pre výpočet režijnej mzdy 
zamestnanca a v technologických postupoch (a následne pri výpočte úkolovej mzdy). Tarifa 
predstavuje hodinovú mzdu.

3.5 Sklady a strediská
Číselník skladov sa používa pri pohyboch materiálu (príjemky, výdajky,...)  a výrobkov 
(odvody a dodacie listy).
 Typ - "V" - sklad výrobkov (hotových alebo polotovarov)

"M" - sklad základného materiálu, odpadu
"N" - sklad nástrojov

Číselník stredísk sa používa v číselníku zamestnancov, odvodoch výrobkov. Strediská 
predstavujú samostatne sledované vnútropodnikové organizačné jednotky (resp. „Logické“ 
jednotky).

3.6 Pracoviská



Číselník pracovísk podobne ako číselník operácií sa používa v technologických postupoch.
Pracovisko predstavuje skupinu vzájomne zameniteľných strojov (sústruhy, vŕtačky a pod.).
Každé pracovisko má zadefinovaný svoj kapacitný profil (viď. aj 3.7.2) a svoje náklady.
Náklady sa zadávajú buď ako percento z miezd alebo ako hodinová sadzba.

3.7 Iné
3.7.1 Sviatky
Číselník sviatkov, používa sa pri kapacitnom plánovaní a pri dochádzke.

3.7.2 Rozvrhy
Číselník pracovných rozvrhov, používa sa pri kapacitnom plánovaní.
Každé pracovisko môže mať priradený jeden pracovný rozvrh, ktorý určuje, ktoré dni sa na 
pracovisku pracuje (5=Pondelok-Piatok, 6=Pondelok-Sobota, 7=Pondelok-Nedeľa), v 
koľkých zmenách (1, 2, 3) a koľko hodín má jedna zmena.



4. Odbyt

4.1 Odberatelia
Číselník odberateľov, zákazníkov a základné údaje o nich (IČO, Adresa, Telefón, E-mail, ...).



4.2 Výrobky
Číselník výrobkov, ktoré vyrábame, predávame. Každý výrobok môže mať technologický 
postup (postupnosť operácií, ktoré sú potrebné na vyrobenie výrobku) a kusovník (zoznam 
dielov z ktorých sa výrobok skladá alebo materiál, ktorý je potrebný na jeho výrobu)

č.Výrobku max.15 znakový kód výrobku, ktorý jednoznačne identifikuje výrobok, diel
Externé číslo zákaznícke označenie výrobku, ktoré sa použije pri tlači kúpnej zmluvy
 alebo dodacieho listu
Výrobný odbor skupinové zatriedenie výrobku (napr. KP alebo JKPOV)

Technologický postup
č.Operácie poradové číslo operácie
Operácia skratka (kód) operácie (viď. Číselník operácií)
Pracovisko skratka (kód) pracoviska, na ktorom sa operácia vykonáva

 (viď. Číselník pracovísk)
Profesia skratka (kód) profesie, ktorá je požadovaná pre vykonanie operácie

(viď. Číselník profesií)
Tarif Mzdový tarif (viď. Číselník tarifov)
Čas príp. Prípravný čas v minútach

Čas jed. Kusový čas (čas potrebný na výrobu jedného výrobku) v 
minútach
(používa sa pri kalkulácií výrobku, kapacitnom plánovaní a pri výpočte 
úkolovej mzdy)
Časový údaj je možné zadať aj v sekundách (napr. „1200s“) alebo hodinách 
(napr. „2h“)

Čas medzi. Medzioperačný čas (čas potrebný na presun výrobkov na ďalšiu operáciu)
v minútach. (používa sa pri kapacitnom plánovaní)

Mzda Ak je zadaná potom je to mzda za jeden kus na danej operácií
Ak nie je zadaná potom sa vypočíta v kalkulácií ako :
[Čas jed. v minútach]*[Hodinová mzda v Tarife]/60

Kusovník
č. Položky číslo položky (diel, materiál; viď. MTZ/Položky), ktorá vstupuje do 

výrobku
Množstvo množstvo položky v mernej jednotke položky, ktoré je potrebné na

jeden kus výrobku
% Strát percentuálne straty, ktoré vznikajú pri výrobe



Insert Vloženie riadku
Cltr+Delete Zmazanie riadku



4.3 Cenové ponuky
Každá cenová ponuka pozostáva z hlavičky a položiek. Hlavička cenovej ponuky obsahuje 
napr. Číslo ponuky alebo odberateľa (viď. Odberatelia). Položky cenovej ponuky predstavujú 
jednotlivé výrobky (viď. Výrobky). Každý takýto výrobok ma svoj vlastný kusovník a 
technologický postup z ktorých sa potom stanoví cenová kalkulácie pre výrobok (viď. 
Kalkulácia). Cenové ponuky môžu slúžiť ako podklad pre zákazky (viď. Zákazky).



4.4 Zákazky
Zákaznícke objednávky. Každá zákazka má hlavičku (všeobecné informácie o zákazke ako 
je odberateľ, forma úhrady, veľkosť prijatej zálohy) a položky (č. Výrobku, množstvo, termín).

Č.objednávky číslo zákazníkovej objednávky

Č.zákazky číslo zákazky - každý riadok objednávky 
sa stáva samostatnou internou objednávkou (zákazkou) 
a dostane vlastné interné číslo

Č.výrobku číslo výrobku, ktorý si zákazník objednáva (viď. Výrobky)
Množstvo objednané Množstvo výrobkov požadované zákazníkom
Množstvo vyrábané Množstvo výrobkov, ktoré sa má vyrábať (napríklad ak zákazník 
požaduje 100ks výrobku a na sklade je už 20ks, tak vyrábať sa bude už len 80ks)



4.4.1 Kalkulácia

Štruktúra kalkulácie:
+MATERIAL Základný materiál alebo diely, ktorý vstupuje do výrobku. Je 

definovaný v kusovníku výrobku.
( Σ [množstvo]*[cena materiálu] )

+MZDY Jednicové mzdy plánované na vyrobenie výrobku. Mzdy 
vychádzajú z technologického postupu výrobku.
( Σ [kusový čas]*[Hodinová mzda v Tarife] / 60 )

+ODVODY Z MIEZD Percento z jednicových miezd. Sadzby odvodov a réžií sú 
definované v číselníku réžií.

+VYROBNA REZIA Percento z jednicových miezd alebo koeficient z normočasu
+OSTATNE VYROBNE NAKLADY
+EXTERNE VYROBNE NAKLADYKooperačné náklady
=VLASTNE NAKLADY Vnútropodniková cena výrobku
+SPRAVNA REZIA Percento z jednicových miezd
=UPLNE VLASTNE NAKLADY
+ZISK
=PREDAJNA CENA BEZ DPH

Pri vystavení kalkulácie je technologický postup a kusovník výrobku (viď. Výrobky) 
prekopírovaný do technologického postupu a kusovníku zákazky. Prípadné zmeny v 
technologickom postupe alebo kusovníku zákazky sa týkajú len tejto konkrétnej zákazky a 
nemajú vplyv na originálny technologický postup alebo kusovník výrobku.
Ak sa kalkulácia zapíše, je fixovaná k dátumu zápisu, a následné zmeny cien materiálov 
alebo mzdových taríf už nemajú vplyv na predtým zapísané kalkulácie zákaziek.
Pri zápise kalkulácie sa automaticky zmažú tie operácie technologického postupu, ktoré 
majú nulové časy aj mzdu.



4.4.1.1 Zmena kalkulácie a odvody výrobkov
Ak je potrebné zmeniť kalkuláciu zákazky tak, že dôjde k zmene vlastných nákladov a už 
existujú odvody na zákazku, potom je potrebné dodržať túto postupnosť krokov :

1. Zmazať existujúce odvody (so starou cenou)

2. Zmeniť kalkuláciu

3. Vložiť znovu odvody (s novou cenou)

4.4.2 Kúpna zmluva
Z každej zákazky je možné tlačiť kúpnu zmluvu. Predloha kúpnej zmluvy sa nachádza v 
súbore zmluva.txt. Tento súbor si môžete upraviť podľa vlastnej predstavy.

4.5 Označiť „odvedené“ a „ukončené“
Hromadne mení stav zákaziek (viď. Stavy zákaziek). 
1. zákazky, kde ODVEDENÉ MNOŽSTVO>=VYRÁBANÉ označí ako "Odvedené"
2. zákazky, kde DODANÉ MNOŽSTVO>= OBJEDNANÉ označí ako "Ukončené"



5. MTZ

5.1 Položky

Číselník skladových položiek - materiál, diely, nástroje a základné údaje o nich.

Č.Položky max. 15 znakový kód položky, ktorý ju jednoznačne identifikuje
Cena nákl. Vnútropodniková cena položky
Cena kalk. Kalkulačná cena, ktorá sa používa pre kalkulácie
Typ Materiál/Nástroj
Externé č. Dodávateľské alebo katalógové číslo materiálu
KP Klasifikácia produkcie alebo JKPOV
Majiteľ Ak sa jedná napr. o zapožičaný nástroj alebo formu,
Min.zásoba ak zásoba položky klesne pod toto množstvo, tak sa objaví v požiadavkách 

na nákup (viď.Požiadavky)



5.2 Pohyby
Slúžia na zaznamenávanie pohybov skladových zásob. Základné skladové pohyby sú príjem 
(+) na sklad a výdaj (-) zo skladu. Tieto sa ďalej delia na napríklad:
Príjem od dodávateľa – zaskladnenie nákupu nového materiálu od dodávateľa.
Výdaj do výroby – výdaj materiálu do výroby, ktorý sa použije (spotrebuje) na výrobu 
výrobku.

Skladové pohyby - príjemky, výdajky, prevodky, ...
5.2.1 Cena príjmu
Všetky skladové pohybu sú ocenené vnútropodnikovou cenou (viď cena nákl.) Ak je cena 
obstarania iná ako vnútropodniková cena na príjemke, je možné ju dodatočne upraviť. 
Potom sa prepočítajú aj pohyby, ktoré nasledujú po tejto príjemke.

5.3 Dodávatelia
Číselník dodávateľov a základné údaje o nich (IČO, Adresa, Telefón, E-mail, ...).

5.4 Objednávky
Dodávateľské (nákupné) objednávky. Pri vkladaní objednávky je možne jednotlivé položky 
objednávky preberať z požiadaviek na nákup (viď. Požiadavky)
Po prijatí objednávky je možné z riadkov objednávky generovať skladovú príjemku.

5.5 Požiadavky
Požiadavky na nákup materiálov generované z otvorených zákaziek a z skladových 
položiek, ktorých zásoba klesla pod zadanú minimálnu hladinu. Požiadavky je možné buď 
rezervovať z existujúcej zásoby na sklade alebo chýbajúce množstvo objednať (viď. 
Objednávky).



6. Výroba

6.1 Interné objednávky
Všetky otvorené zákazky (potvrdené a neukončené).

6.1.1 Kapacitný plán
Kapacitné plánovanie je podporný systém pre plánovača výroby, ktorý mu ukáže ako sú 
vyťažené jednotlivé výrobné zdroje (stroje a ľudia) na základe prijatých zákaziek. Zdrojom 
dát pre "výpočet" sú technologické postupy zákaziek. V technologickom postupe sú 
informácie o pracovisku na ktorom sa daná operácie má vykonať, profesia zamestnanca, 
ktorý má danú operáciu vykonať a čas potrebný na jej vykonanie. Zoskupením všetkých 
operácii podľa pracovísk, operácií alebo profesií a sčítaním všetkých normohodín (Σ [kusový 
čas]*[ostávajúce množstvo výrobkov na operácií] / 60) získame informáciu o celkových 
časových nárokoch, ktorú môžeme porovnať s aktuálnou reálnou kapacitou, ktorú máme k 
dispozícií.

Záložka "Aktuálny stav" ukazuje všetky operácie všetkých otvorených zákaziek, ktoré ešte 
treba vykonať (Aktuálny stav sa mení podľa toho ako sa odpisujú operácie vo výrobe alebo 
ako sa odvádzajú výrobky z výroby na sklad výrobkov). Z tejto záložky je možné vyberať 
jednotlivé operácie a zapisovať si ich do záložky "Uložený plán" a tým si vytvárať vlastné 
plány napríklad na týždne alebo pracoviská a pod.

Záložka „Uložený plán“ umožňuje tvorbu napr. týždenných, mesačných plánov, ktoré je 
možné uložiť pod ľubovolne zadaným identifikátorom a neskôr sa k nim vracať.
Umožňuje kopírovať jednotlivé položky z „Aktuálneho stavu“ do „Uloženého plánu“.

6.2 Výkony pracovníkov



Sledovanie výkonov pracovníkov pre potreby úkolovej mzdy alebo sledovania plnenia 
výkonových noriem. Zaznamenáva sa každá vykonaná operácia v rámci zákazky podľa 
predpísaného technologického postupu. Zaznamenáva sa, kto a kedy danú operáciu 
vykonal ako aj dobré a zlé množstvo výrobkov.
Detailné aj kumulatívne tlačové zostavy (za pracovníkov, operácie)
Výpočet úkolovej mzdy vychádza z technologického postupu zákazky.
Ak je pre odpisovanú zákazku a operáciu zadaná tarifa a kusový čas (viď. Kalkulácia resp. 
Výrobky), potom sa mzda vypočíta ako:

[Dobré množstvo] * [Kusový čas] * [Mzda v zadanej tarife] / 60
Ak nie je zadaná tarifa alebo kusový čas, potom sa mzda vypočíta ako:

[Dobré množstvo] * [Kusová mzda zadaná v tech. postupe zákazky]

6.3 Odvody výrobkov
Odvody hotových výrobkov z výroby na sklad hotových výrobkov.
Detailné aj kumulatívne tlačové zostavy (za dni, odberateľov, výrobky)

6.4 Stav rozpracovanej výroby
Zoznam zákaziek v rozpracovanej výrobe, ako aj hodnotové vyjadrenia materiálu, ktorý do 
nich vstúpil a miezd, ktoré boli na nich spotrebované (odpísané).

6.5 Dochádzka a mzdy
Sledovanie dochádzky pracovníkov, pripadne absencií (dovolenka, nemoc, náhradné voľno, 
platené voľno, …).
Na základe dochádzky a úkolovej mzdy sa tvoria mzdové podklady pre mzdový program.

Sklad hotových 
výrobkov

Výrobok
je na sklade

Výroba

Výrobok
je vyrobený Odvod

výrobku
Dodací

list

Zákazník



7. Expedícia

7.1 Dodacie listy
Tvorba a tlač dodacích listov. Z dodacieho listu je možné generovať a exportovať faktúru 
priamo do účtovníctva (v súčasnosti je k dispozícií exportný mostík pre MRP)

Jednotlivé položky na dodací list je možné vložiť, výberom zo skladu, z neukončených 
zákaziek odberateľa alebo zosnímaním čiarového kódu zákazky.
7.1.1 Reklamácia výrobkov
Ak odberateľ vracia výrobky, ktoré je potrebné prijať späť na sklad je možné vystaviť 
„mínusový dodací list“ t.j. Taký, kde množstvá sú záporné.
Ak sa jedná o výrobky, ktoré už majú nulovú zásobu, je potrebné skontrolovať, či ich 
vnútropodniková cena (Odbyt/Výrobky/Oprav) je rovná vlastným nákladom zákaziek, na 
ktoré sa budú jednotlivé výrobky vracať („mínusovým odvodom“) späť do RV. Ak nie je, 
potom je potrebné manuálne opraviť vnútropodnikovú cenu výrobku, predtým ako sa vystaví 
„mínusový dodací list“
Pri  „mínusovom dodacom liste“ zadať číslo reklamačnej zákazky.

7.2 Sklad hotových výrobkov
Skladový súpis zásob k zvolenému dátumu



8. Systém

8.1 Užívatelia
Správa užívateľov a ich prístupových práv k jednotlivým modulom EasyIS. Bezprostredne po 
vytvorení nového užívateľského mena (loginu) je heslo zhodné s menom. Užívateľ si môže 
kedykoľvek, po prihlásení sa do EasyIS, zmeniť heslo (Systém/Nástroje/Zmena hesla).
Každému užívateľovi je možné priradiť požadované oprávnenie (Nič, Čítať, Všetko=čítať aj 
zapisovať) k zvolenému modulu EasyIS.



A. Prílohy

A.1 Klávesové skratky
Ctrl+P = Tlač aktívnej tabuľky (mriežky)
Ctrl+S = Uloženie dát aktívnej tabuľky (mriežky) do súboru
Ctrl+Shift+C = Kopírovanie dát aktívnej tabuľky do schránky

A.2 Stavy zákaziek
Stav zákazky označuje fázu realizácie zákazky, v ktorej sa práve nachádza.

Vystavená – zákazka bola zaevidovaná (Odbyt/Zákaznícké objednávky)
Tlačená – bola vytlačená Interná objednávka na zákazku
Potvrdená – zákazka bola potvrdená (termín, materiál) odbytom (Odbyt/Zákaznícke obj.)
Vyrábaná – bola odpísaná prvá operácia na zákazke (Výroba/Výkony)
EXPedovaná – bola odpísaná posledná operácia EXPedícia na zákazke
Odvedená – zákazka je kompletne odvedená na sklad hotových výrobkov (Výroba/Odvody)
Ukončená – zákazka je kompletne dodaná odberateľovi (Expedícia/Dodacie listy)
Stornovaná – zákazka je stornovaná (Odbyt/Zákaznícke objednávky)

A.3 Množstvo vyrábané
Množstvo, ktoré sa má skutočne vyrábať. Môže sa líšiť od objednaného množstva.

MNOŽSTVO VYRÁBANÉ=
[Objednané množstvo]-[Množstvo na sklade]+[Ešte odviesť]-[Ešte dodať]

kde,
[Ešte odviesť]=[Vyrábané množstvo]-[Odvedené množstvo]
 (t.j. to čo ešte nebolo odvedené z výroby na sklad hotových výrobkov, ale má byť;
 Do úvahy sa berú všetky neukončené zákazky na rovnaký výrobok a kde 
Vyrábané>Odvedené)

[Ešte dodať]=[Objednané množstvo]-[Dodané množstvo na DL]
 (t.j. to čo ešte nebolo dodané odberateľovi, ale ma byť;
 Do úvahy sa berú všetky neukončené zákazky na rovnaký výrobok a kde 
Objednané>Dodané)



B. Programy rozširujúce funkcionalitu EasyIS

B.1 Program „Výkony“
Program umožňuje priebežné odpisovanie výrobných operácií pracovníkom,ktorý danú 
operáciu vykonal. Pracovník zosníma zo sprievodného lístku výrobku čiarový kód, ktorý sa 
nachádza u každej operácií a jednoznačne identifikuje zákazku/dávku/operáciu a vloží svoje 
osobné číslo a počet dobrých a zlých kusov. Tým, že operácie sa odpisujú priebežne, v 
systéme sú aktuálne informácie o rozpracovanosti jednotlivých zákaziek.

B.2 Program „ERP“ - Elektronická registračná pokladnica
Program je priamo napojený na skladovú evidenciu EasyIS a umožňuje predaj zo skladu za 
hotovosť s vytlačením bločeku a odpísaním zo skladových zásob. Program pracuje s 
hardwarovými fiškálnymi modulmi EasyPos.96, FM2000/3000, PC RETAX.
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