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Allegro – obchodní doklady 

 

Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K 

dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní řetězec od 

nabídky, přes zakázku a její potvrzení až po vystavení dodacího listu, předání do fakturace a konečné 

zaúčtování. Pro opakující se pravidelnou fakturaci lze použít kontrakty s automatickým generováním 

faktur dle nastavených pravidel. Vše je vzájemně propojeno a jednotlivé doklady lze vytvářet 

překlopením z jiných dokladů. Díky této provázanosti systém nabízí dokonalý přehled o průběhu 

jednotlivých obchodních případů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volně definovatelné vlastnosti jednotlivých typů produktů 

 Podchycení celého prodejního řetězce 

 Díky „posunování“ dokladu řetězcem odpadá jakékoliv opisování dříve pořízených údajů 

 Možnost vytvoření dokladu z jednoho nebo více předchozích dokladů 

 Možnost vykrytí dokladu jedním nebo několika následnými doklady 

 Přehledný kalendář zobrazující stav jednotlivých obchodních případů 

 Napojení na skladový modul umožňuje přímé generování příjemek a výdejek 

 Vytváření kontraktů s jednorázovým nebo dlouhodobým plněním 

 Možnost vedení pokladní knihy 

 Pořadí řádků na dokladech možno upravit přetažením na cílové místo 

Podstatné vlastnosti 

Schéma obchodního modulu

Dodavatelé a zákazníci Produkty a jejich vlastnosti 

 

Nabídky 

 

Zakázky 

 

Dodací 

listy 

 

Nákup  

 

Smlouvy  

 

 

Soubory Emaily Sestavy 

Nastavení 

Ceníky 

Tabulky 

Předvolby 

Alternativy 

Kurzy 

Parametry 
Šablony Exporty 
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Produkty a jejich ceny  

Produkty jsou v systému evidovány pod unikátním kódem, který může mít volnou formu nebo jej lze 

strukturovat dle pravidel nastavených pro každý typ položky. Pro takto formátované kódy je 

připraven průvodce sestavením. Produkty mohou být členěny dle již zmíněného typu nebo dle 

kategorií definovaných ve stromových strukturách. Pro každý typ produktu lze navíc dynamicky 

definovat soubor typických vlastností, které nejsou k dispozici ve standardních informacích o položce. 

Produktům lze přiřadit hlavního dodavatele, servisní firmu, jakostní a rozměrové normy či   

speciální značení dle zákazníka a dodavatele. Systém umožňuje definovat tzv. složené položky 

sestavované z více produktů a podporuje práci s alternativními měrnými jednotkami včetně definic 

vzájemných přepočtů. Lze připojit fotografie produktu, dokumentaci, návody, záruční listy a různé 

další typy souborů. 

K produktům je možné připojit libovolné množství ceníků v různých měnách s cenami zplatňovanými 

dle data, což nabízí možnost stanovit ceny i do budoucna. Může tak být připraveno více ceníků a na 

úrovni zákazníka a následně faktury je možné specifikovat, dle jakého ceníku mají být ceny 

stanoveny. Na řádku faktury se při dohledání ceny zohledňují také akční ceníky mající prioritu před 

standardním ceníkem. Ceníky umožňují definici množstevních slev či přirážek v absolutních nebo 

procentuálních hodnotách a mají zabudovanou podporu pro vedení v alternativních měrných 

jednotkách. 

Prodej 

Allegro podchycuje celý prodejní řetězec od vytvoření nabídky, přes zakázku a její potvrzení až po 

vystavení dodacího listu a předání do fakturace. Jednotlivé fáze prodeje na sebe navazují, nic však 

nebrání započít tok dokladů od zakázky či dodacího listu nebo vytvořit přímo pouze fakturu. Prodejní 

fázi může předcházet poptávka od zákazníka a nabídka tak může vzniknout překlopením z poptávky 

nebo sestavením z produktových řádků různých poptávek. Takto posunovat do následující fáze lze 

všechny doklady v řetězci – mohou vždy vzniknout překlopením z předcházející fáze nebo vložením 

řádků z různých dokladů (částečné/hromadné vykrytí jednoho nebo více dokladů). Dodací list lze 

vytvořit jak ze zakázky, tak z faktury a fakturu lze vytvořit ze zakázky nebo dodacího listu. Další 

způsob tvorby nových záznamů je možnost použít jakýkoli již uložený záznam jako základ pro 

vytvoření záznamu nového. Mimochodem – z poptávky od zákazníka lze jednoduše vytvořit také 

poptávku dodavateli, a pokud je aktivován modul pro skladové hospodářství, může být z dodacího 

listu vytvořena skladová výdejka a v případě potřeby rovněž expediční příkaz. 

 

Poptávka Zákazník

Nabídka Zakázka Dodací list Faktura
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Rozložení formulářů a ovládání je sjednoceno, pod hlavičku dokladu obsahující základní údaje lze 

vkládat řádky vázané na databázi produktů, je ale také možné vkládat produktové řádky bez této 

vazby nebo řádky textové, a to jak určené pro tisk tak informativní pro interní použití. 

Doklady je možno zobrazit v kalendáři, vytisknout, vyexportovat do PDF, Wordu či Excelu a odeslat 

přímo ze systému interní nebo e-mailovou poštou. 

Smlouvy 

Slouží nejen k evidenci vlastních smluv se zákazníky, ale také k záznamu toho, co má být zákazníkům 

účtováno. Může se jednat o jednorázovou platbu nebo několik po sobě jdoucích faktur, častá u 

pravidelného poskytování služeb bývá opakovaná fakturace ve smluvně daných obdobích.  

Ke každé smlouvě je zaevidována jedna nebo několik fází, na které jsou pak navázány šablony s 

fakturačními řádky. Z každé fáze pak je vytvořena buď zakázka, která po jejím splnění přechází do 

fakturace, nebo přímo faktura na základě připravené šablony.   

Pro vyúčtování smluv je připraven generátor obchodních dokladů, který navrhne a po schválení také 

vytvoří pro dané období zakázky a faktury dle daného nastavení. Do evidence smluv je zabudovaná 

také funkcionalita indexace, tedy automatického navyšování cen dle inflačního indexu v případech, 

kdy je toto součástí smluvních podmínek.  

Nákup 

Vstupními údaji pro nákup jsou požadavky z prodejních aplikací, signály ze skladového modulu o 

dosažení skladového minima nebo impulzy z ostatních modulů. Podobně jako u prodeje i zde je 

kladen důraz na dokonalý přehled o stavu jednotlivých dokladů, v případě nákupu tedy o 

probíhajících dodávkách. Toto je užitečné zejména v případech, kdy dochází k postupným dodávkám 

a je potřeba přehledně informovat již dodaném a zbývajícím množství. Nákupní proces je přímo 

napojen na modul skladů a z vykrývaných objednávek lze provádět naskladňování produktů a 

vytvářet skladové příjemky. Při záznamu pořizovací ceny lze také přímo z nákupní objednávky tuto 

uložit do ceníku k datu vystavení dokladu. 
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Obr. 1: Dodací list 

 

Obr. 2: Přehled faktur vydaných 
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Obr. 3: Kalendář obchodních případů 

 

Obr. 4: Přehled o obchodování 
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Obr. 5: Nákupní objednávka 
 

 

Obr. 6: Tisk objednávky 
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Obr. 7: Detail smlouvy 

 

Obr. 8: Generování faktur 
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