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Modul Nákup a prodej slouží k evidenci prodejních objednávek (přijatých od zákazníků) a evidenci 
nákupních objednávek na  zboží a  materiál vystavených svým dodavatelům. Navazuje na  moduly 
Skladová evidence, Fakturace a  Obchodní partneři a  využívá řadu souborů společných dalším 
modulům HELIOS Red.

Nutnou podmínkou je napojení na modul Skladová evidence, bez 
kterého jej nelze provozovat. Modul Nákup a  prodej určen ze-
jména pro obchodní organizace nebo menší výrobní firmy, které 
nepotřebují provozovat počítačový systém řízení výroby. Modul 
Nákup a prodej umožňuje definici tzv. kompletů. Kompletem se 
rozumí seznam skladových položek, které tvoří jeden celek - buď 
se komplet prodává jako jeden výrobek nebo jako sada sklado-
vých karet. Při definici prodejní objednávky jako interní je možné 
vystavit výdejku na materiál (položky kompletu) jdoucí do výroby 
a také vystavit příjemku hotového výrobku (kompletu) na sklad.

Základem evidence prodejních objednávek je záznam obsahující 
údaje o zákazníkovi, objednaném zboží (výrobcích), cenách, při-
rážkách, slevách a termínech dodání. Jsou evidovány jak celkové 
ceny a termíny vyřízení objednávek, tak i ceny a termíny dodání 
jednotlivých položek přijaté objednávky, což umožňuje průběžnou 
evidenci plnění. Požadované zboží (výrobky) lze ihned při přijetí 
objednávky od zákazníka rezervovat na skladě, rezervace je mož-
né provádět i dodatečně, případně lze rezervace rušit. Rezervovat 
i  rušit rezervace lze jednotlivě i hromadně včetně možnosti rušit 
rezervace při neodebrání zboží do určitého termínu.

Po celou dobu evidování prodejní objednávky jsou k dispozici in-
formace o stavu jednotlivých položek (přijetí objednávky, objedná-

ní zboží u dodavatele nebo výroba, rezervace, výdej ze skladu). 
Z modulu Nákup a Prodej lze kromě výdejky také vystavit fakturu 
nebo dodací list, a to na celou objednávku nebo postupně na jed-
notlivé položky (vazba na modul Fakturace). Při pořízení prodejní 
objednávky lze využít předem připravené definice automatických 
slev, např. podle celkového odběru zboží, zákazníka apod. Pro-
dejní objednávky lze také členit do číselných řad např. je možné 
založit číselnou řadu pro cenové nabídky a pro přijaté objednávky. 
Ceny položek přijaté objednávky lze zadávat také v cizí měně.

Další funkcí modulu Nákup a prodej je příprava a evidence ná-
kupních objednávek na zboží nebo materiál od dodavatelů včetně 
možnosti sledování stavu plnění jednotlivých položek objednávky. 
Objednávky je možné vystavovat na  výrobky nebo materiál ve-
dený na skladových kartách v modulu Skladová evidence, a  to 
ve vazbě na požadované množství dle evidence přijatých objed-
návek, nebo libovolně, bez této vazby. K  vystavení nákupních 
objednávek lze využít funkci automatické objednávky, kdy pro-
gram na základě definice vytvořené uživatelem dopočítá potřebné 
množství. Do záznamů o objednávkách lze zaznamenávat datum 
dodávky objednaných položek, včetně případného postupného 
plnění ze strany dodavatele.



K úpravě tisku prodejních nebo nákupních objednávek je možné 
využít vestavěný generátor tiskových sestav. Generátory sestav 
jsou k dispozici i pro přípravu řady přehledů o prodejních a nákup-
ních objednávkách.

Program umožňuje zpracovávat přehledy v závislosti na stavu při-
jaté nebo vystavené objednávky (splněné, nesplněné, částečně 
splněné) a dalších identifikačních údajích (dle zákazníka, střediska, 
typu dokladu, ...). Přehledy je možné také vytvářet na základě stavu 
položek (objednáno, rezervováno, vydáno apod.)

Stejně jako u všech ostatních modulů HELIOS Red je možné využít 
celou řadu standardních funkcí jako je systém přístupových práv, 
generátor sestav, systém bezpečnostních protokolů, vytváření PDF 
dokumentů a  jejich posílání e-mailem, zálohování dat, systémová 
konfigurace a další.

Základní rysy modulu NÁKUP A PRODEJ
•	 Modul je navázán na modul Skladová evidence (není možné 

jej provozovat bez tohoto modulu), další možná návaznost je 
na modul Fakturace.

•	 Evidence prodejních objednávek přijatých od zákazníků včet-
ně sledování průběhu jejich plnění

•	 Možnost importu prodejních objednávek z e-shopu
•	 Na prodejních objednávkách je možné krom běžných údajů 

vyplnit Servisní list
•	 Příprava a evidence nákupních objednávek zboží nebo materi-

álu dodavatelům, včetně možnosti sledování stavu jejich plnění 
•	 Rezervace zboží na skladě - automatická při pořizování přija-

té objednávky, dodatečná rezervace hromadně (více přijatých 
objednávek najednou) nebo jednotlivě (jednotlivé přijaté 
objednávky nebo jen určité položky)

•	 Rušení rezervací jednotlivě, hromadně nebo automaticky (při 
neodebrání zboží do určitého termínu)

•	 Po celou dobu plnění prodejní objednávky evidence stavu  
jednotlivých položek (přijetí, objednání zboží nebo výroba, 
rezervace, expedování)

•	 Možnost vytvořit z prodejní objednávky jednu nebo více výde-
jek ve Skladové evidenci a kdykoli tyto výdejky vytisknout.

•	 Možnost vystavit z prodejní objednávky jednu nebo více fak-
tur či dodacích listů a kdykoli tyto doklady vytisknout.

•	 Možnost definice automatických slev podle řady kritérií (ode-
brané množství, cena, zákazník, ...)

•	 Možnost definice automatických objednávek dle řady kritérií 
(dle výdeje za určité období, dle minimálního stavu apod.)

•	 Možnost úpravy prodejních a nákupních objednávek pomocí 
generátoru sestav

•	 Řada přehledů o prodejních a nákupních objednávkách. 
•	 Možnost zpracovávat přehledy v závislosti na stavu plnění 

objednávky či na stavu položek (objednáno, dodáno, rezervo-
váno, vydáno atd.) a dalších údajích (dle zákazníka, střediska, 
typu dokladu, ...)

•	 Možnost definice kompletovaných výrobků nebo prodejních sad
•	 V  rámci kompletů možnost definovat Přidané zboží (řešení 

účtování poplatků za historický elektroodpad)
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Tabulka nadstandardních funkcí:

Automatické objednávky Díky této funkci lze na základě řady parametrů udržovat optimální skladové zásoby. Systém 
navrhuje nákupní objednávky např. podle maximálního a minimálního stavu na skladové 
kartě, přijatého nebo vydaného množství apod.

Kompletace výrobků Podpora práce s jednoduchými výrobky a soubory skladových položek.
Kompletem se rozumí seznam položek, které tvoří jeden celek - buď se komplet prodává 
jako jeden výrobek nebo se prodává jako sada výrobků. Komplety je možné definovat, zadá-
vat jako položky prodejní objednávky a vytvářet nákupní objednávky pro jednotlivé součásti 
kompletu.


