
Novinky v programu SKLADEK 
 
Vysvětlivky: 

 zásadní změna vlastností programu 
 drobná úprava 
 opravy chyby 

 
15.6.2019  

 opraven výběr stroje podle IČ a nově se ukazuje i název 
 
20.3.2019  

 v kartě se dá ručně označit, že je díl již nějak objednaný a takový se potom v přehledu zobrazuje modrou 
barvou; při příjmu se to zase zruší nebo se to dá zrušit i ručně 

 
8.2.2019  

 do kontrol minimálních stavů se nepočítají vyřazené díly 
 
25.1.2019  

 do přehledu skladu zobrazení pouze nevyřazených dílů a doplněn typ dílu do karty i do přehledu 
 
18.12.2018  

 úprava aby šel načítat XLS se seznamem dílů i v novém formátu jako třeba XLSX 
 
13.11.2018  

 do karty dílu tlačítko pro výběr distributora podle jeho názvu (dosud podle kódu) 
 
6.6.2018  

 k seznamu dílků nová funkce na tlačítko, která doplní číslo stroje ke všem dílům podle nějakého již existujícího 
stroje 

 
15.5.2018  

 oprava chyby kdy se na pravou myš ukazovalo v kartě dílu pouze 10 strojů – nyní 50 a ještě doubleclick ukáže 
celé okno 

 
28.2.2018  

 doplnění položek do seznamů objednávek 
 
9.2.2018  

 měna pro cenu byla přidána vedle té ceny, aby se to nehledalo; když není vyplněná, tak to jsou koruny 
 doplněna položka TYP STROJE a s tou se pak může operovat i při příjmu/výdeji; v kartě dílu vazba na seznam 

strojů 
 ujednoceny délky položek při vytváření objednávek 
 v seznamu pro objednání jsou podlimitní položky zobrazeny červeně 

 
3.9.2017  

 pokus o urychlení zobrazení karty dílu přes pomocné kurzory 
 
24.7.2017  

 doplněno interaktivní vyhledávání do přehledu dílů 
 



12.6.2017  
 pokus o urychlení příjmu/výdeje přes pomocné kurzory 

 
31.5.2017  

 doplněna sekce rychlého výdeje pouze za použití čtečky čárového kódu 
 
29.3.2017  

 oprava kdy nemizely funkce v horním ovládacím menu při kontrole minimálních stavů 
 
9.2.2017  

 zprovozněno odesílání mailů o zásobách pod minimem i přes SMTP server 
 optické úpravy v kartě příjmu/výdeje 

 
17.11.2016  

 pro příjem/výdej se po zadání čísla dílu ukáže i typ a objednací číslo v polích pro výběr 
 
2.10.2016  

 pro odesílání mailu o minimálních stavech se dá vynulovat datum posledního odeslání a tak se to znovu odešle 
všechno; pozor – co nemá žádný příjem nebo výdej se neodešle vůbec 

 
24.5.2016  

 do pohybů přímo položka, pro který stroj byl příjem nebo výdej proveden (inventární číslo stroje) 
 
******************************** manuál ****************************** 
 
24.5.2016  

 v nastavení je možnost zadat oprávnění, pro které a pro vyšší se při spuštění programu hned skočí do obrazovky 
pro příjem/výdej dílů 

 
29.3.2016  

 obecné hledání ALT+X rozšířeno o možnost takto nastavit i filtr; pozor, může to být i pomalé s ohledem na 
počet záznamů v tabulce 

 u obrázkového menu lze změnit barvu podkladu klepnutím na pravý konec řádku s licencí; pokud se vybere 
černá tak se to vrátí na původní nastavení 

 
24.2.2016  

 číselník projektů a pole v kartě dílu rozšířeno na 50 míst 
 pro umístění je nyní regál i buňka na 5 míst 

 
13.11.2015  

 oprava problému s mezerou v názvu složky pro připojené soubory 
 
25.10.2015  

 do karty i cenu v EURO podle kursové tabulky 
 z obrázkového menu i přímo seznam dílů označených jako kritické 
 možnost příjmu podle typu dílu nebo jeho části 

 
22.9.2015  

 doplněn příjem přes čárový kód v kartě dílu (různý od IČ) 
 srovnány karty kvůli zobrazení 



 
15.8.2015  

 do příjmů a výdejů položka názvu dílu a dodavatele, nyní se automaticky exportuje i do XLS; doplňuje se 
automaticky při vstupu do historie 

 
10.7.2015  

 pokud je při vytvoření nové karty vyplněné množství na skladě a je to v konstantách povoleno, po uložení této 
nové karty se automaticky vytvoří prvotní příjmový záznam pro tento díl 

 
6.7.2015  

 při ručním výdeji když se napíše část názvu nebo objednacího čísla, tak se nabídnou jen položky které tu část 
v sobě obsahují 

 
23.5.2015  

 možnost odeslání mailu při stavu pod předepsaným minimem; v konstantách adresa kam to posílat 
 
28.4.2015  

 v jednoduchém přehledu karet byl zakázán zápis a to pro všechny 
 
18.4.2015  

 nová tabulka povolených skladů pro přihlášeného uživatele; pokud se v ní najde, smí pouze do tam uvedených 
skladů (týká se příjmů/výdejů a operací se skladovými kartami) 

 
19.1.2015  

 zablokována ikona pro nový záznam při přidávání pohybů přes menu čárového kódu 
 při použití STROJEW nelze použít číselník strojů ve Skládku (nemá to význam) 

 
8.12.2014  

 nový číselník skladů a v kartě dílu výběr uložení z tohoto číselníku 
 
15.8.2014  

 do karty možnost označení položky jako jednorázové, pro jedno použití; ta je pak v přehledu zobrazena jako 
podtržená 

 
26.2.2014  

 upraven import XLS, dělají se spolu s kartou i záznamy o počátečním načtení (volitelně) 
 
12.2.2014  

 v seznamu dodavatelů možnost nastavit šířku sloupců v přehledu 
 
21.1.2014  

 opravena možná chyba při tvorbě objednávky 
 
9.1.2014  

 číslo střediska prodlouženo na 10 míst  
 opravena chyba při odhlašování uživatele s funkcí HOST 

 
3.1.2014  

 do seznamu dílů i datum poslední změny a kdo to měnil, s možnosti filtru 
 



12.12.2013  
 do karty dílu nová položka číslo objednávky 
 prodloužen popis zařazení dílu na 20 
 u příjmů se při nabídce střediska ukazuje i jeho název 
 do seznam dílu i průměrná spotřeba 
 opravena možná chyba při načítání souboru k dílu 

 
27.10.2013  

 doplnění tisku samolepek z příjmové karty (označení sestavy LBL) 
 
23.5.2013  

 doplnění popisů tiskových sestav 
 oprava hranic segmentů zásob při tisku 

 
12.5.2013  

 obrázkové menu při spuštění programu 
 
5.1.2013  

 hledání podle data provedení v historii příjmů 
 grafické změny a oprava chyby v kartě příjmů/výdejů 

 
28.12.2012  

 možnost nastavit menší řádky v přehledech (vejde se tam toho pak více) 
 
19.11.2012  

 u příjmů a výdejů se nenabízejí vyřazené položky 
 rovněž se nenabízejí vyřazené stroje 

 
28.9.2012  

 oprava formátu skladu v sestavách materiálových karet 
 
16.6.2012  

 u kopie záznamu se automaticky nuluje číslo dílu a aktuální stav 
 
12.5.2012  

 při výpočtu celkové ceny skladu se převádí i hodnoty v Euro na Kč (euro je v položce aktuální měna) 
 
7.5.2012  

 úprava ovládání formulářů příjmu a výdejů 
 možnost odesílání mailů z tisku přes SMTP server 
 možnost nastavit pořadí sloupců pro všechny, podle oprávnění uživatele nebo podle funkce uživatele 

 
28.4.2012  

 oprava hledání v historii příjmů 
 blokace změny IČ v pohybech pro oprávnění >1                      

 
6.4.2012  

 při zadání příjmu nebo výdeje se zobrazí fotka dílu (pokud je uložena) 
 
28.11.2011  

 pro načtení karet z XLS je možno použít i logické proměnné jako třeba KRITICKY; pak se do pole v XLS buď 



píše logická proměnná PRAVDA nebo T 
 
28.10.2011  

 v režimu průměrování cen je možnost označit v kartě dílu ten, který se přijímá a vydává za pevnou cenu 
(neprůměruje se) 

 


