Návod pro INVENTURU
WINRETAIL + PC POKLADNY
Předpoklad je, že všechny doklady Winretailu jsou uzavřeny – tzn. žádný doklad není ve stavu
EDIT. Zkontrolujte všechny příjemky, výdejky, přecenění a další doklady zda jsou uloženy.
Před započetím inventury proveďte ve Winretailu pod tlačítkem INVENTURA (obr.3) výmaz
předchozí inventury z loňska (pokud tam zůstalo nějaké zboží – zboží tam zůstává až do té
doby než ho ručně vymažete). Pozor tohle nenávratně vymaže inventurní záznam.
Doporučujeme provést zaznamenání stavu skladu před inventurou (obr.1).
1. Všechno zboží prodáváte přes pokladny běžným způsobem (vezmete jeden kus od
každého zboží, spočítáte jeho množství a prodáte pře pokladnu). V žádném případě
nedělejte inventuru do jediné účtenky, ale ukončujte účtenky po cca 50 záznamech.
Jakmile máte všechno zboží v pokladnách, provedete klasickou Z-zprávu na všech
pokladnách. Tzn. zde není rozdíl od klasického prodeje. Samostatné obaly zadejte do
inventury ručně (protože PC POKLADNA je prodává se záporným znaménkem).

I. doporučujeme: záloha dat – před inventurou (z Winretailu na serveru obr.2)
2. Ve Winretailu provedete „Vyčtení pokladen do inventury“ - tlačítko v záložce
Konfigurace (obr.4) - tzn. ve Winretailu neděláte klasický „konec dne“. Pod tlačítkem
INVENTURA ve Winretailu máte nyní načtenou celou inventuru z pokladen.
3. Nyní můžete ještě ručně upravit/smazat/přidat jednotlivé položky jdoucí do inventury
(obr.3).
4. Jedním kliknutím na tlačítko „Rozdílová sestava“ se dostanete na téměř stejné okno
s tlačítkem „Rozdílový doklad“ (na „Rozdílový doklad“ zatím NEKLIKAT!!! To je
poslední faze, tede spuštění inventury ). Zde lze pod ikonkou tiskárny vytisknout
aktuální rozdílovou sestavu inventury, tzn. zjistit inventurní rozdíl, případně se lze
křížkem vrátit a dál modifikovat inventurní záznam.
II. doporučujeme: záloha dat – před započtením inventury
5. Poslední krok je provedení „Rozdílového dokladu“ (obr.6) – tedy započtení inventury
na sklad a vytvoření inventurního dokladu. Dokud neprovedete rozdílový doklad, tak
se lze stále vracet a s inventurou pracovat. POZOR: Nikdy neklikejte dvakrát na
„Rozdílový doklad“.
III. doporučujeme: záloha dat – po inventuře
6. Doporučujeme provést zaznamenání stavu skladu po inventuře (obr.1). Což umožní
zpětně dotisknout (obr.8) stav skladu po inventuře včetně nákupních, prodejních cen a
DPH skladu.
Inventura hotova.
7. Dále lze ve výdejkých tisknout/prohlédnout inventurní doklad (manko/přebytek/celá
inventura) (obr.7).

Obr.1: „Zaznamenání stavu skladu“ a „Stavy minulých inventur“

Obr.2: Záloha dat (na serveru)

Obr.3: Tlačítko „inventura“ a ruční editace inventury.

Obr.4: Tlačítko pro výčet pokladen do inventury

Obr.5: Rozdílová sestava inventury – zjištění inventurního rozdílu:

Obr.6: Rozdílový doklad – započtení inventury na sklad
POZN: Před provedením rozdílového dokladu můžete vytisknout rozdílovou sestavu
inventury.

Obr.7: Inventurní doklad – vznikne po provedení inventury

Obr. 8: Záznam minulých inventur a dotisk

