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Program Půjčovna sportovních potřeb 
verze 1.67, 3.7.2014 

Objednávky 
V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". 

 

Obrázek 1: Hlavní menu 

První z těchto voleb otevře seznam zapsaných objednávek (obrázek níže). Objednávky se nachází v 

jednom ze stavů: 

- Objednáno - objednávky, které doposud nebyly zhotoveny. Jestliže bylo dosaženo 

požadovaného termínu zhotovení a objednávky je nadále nezhotovena je označena 

oranžově. 

- Zhotoveno - objednávky, které již byly zhotoveny (zelené označení) 

- Stornováno - stornované objednávky (šedé označení) 
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Obrázek 2: Seznam objednávek 

Při stisknutí tlačítka se symbolem plus nebo klávesové zkratky INSERT nebo CTRL+O je otevřen 
formulář pro zapsání nové objednávky (viz obrázek níže).  
 

 
Obrázek 3: Nová objednávka 
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Tento formulář je obdobný jako formulář pro zapsání prodeje (prodejního dokladu). Obsahuje navíc 
pole pro zadání požadovaného termínu zhotovení objednávky a pole pro zapsání libovolné 
poznámky. Uložení je možné provést tlačítkem "Uložit" nebo tlačítkem "Uložit a tisk", které navíc 
provede automaticky tisk nově zapsané objednávky. Objednávka je po svém uložení ve stavu 
objednáno. 
 
Při jejím opětovném otevření ze seznamu objednávek je možno ji označit jako zhotovenou a 
přepnout tak její stav. 
 

 
Obrázek 4: Zhotovena objednávka 

 
Tisk objednávky lze provést také dodatečně pomocí kontextového menu, které se zobrazí po kliknutí 
pravým tlačítkem myši na patřičnou objednávku. Nebo jejím označení v seznamu objednávek a 
výběru tiskové sestavy "Objednávka" z nabídky tiskových sestav (hlavní menu moduly-tisk). Tiskovou 
sestavu je možno přes editaci libovolně upravit. 
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Obrázek 5: Tisk 

Propojení prodeje s objednávkami 
Vytvořené objednávky lze nyní využít při následné fakturaci (prodeji). Formulář pro zapsání prodeje 

obsahuje pole pro výběr objednávky. Vybrat lze pouze z nestornovaných objednávek, které doposud 

nebyly uhrazeny (fakturovány). Výběrové pole je označeno na obrázku níže. 

Vybrat objednávku pomocí tohoto pole lze dvěma způsoby: 

1. Rozevření seznamu a výběru z nabízených objednávek 

2. Přímé zapsání čísla požadované objednávky a stisknu klávesy enter (sejmutí čárového kódu 

objednávky s následným enterem) 



5 
 

Po dokončení výběru objednávky jsou do formuláře automaticky přeneseny údaje o zákazníkovi a 

objednaném zboží. 

 

Obrázek 6: Prodej zboží 

Podobně jako u objednávky je umožněn vícenásobný výběr jednoho zboží/služby. 

Při uložení prodeje s vybranou objednávku je v seznamu prodeje vypsáno číslo objednávky s kterou 
byl uložen.  
 

 
Obrázek 7: Seznam prodejů 

 
Obdobně v seznamu objednávek je vypsáno číslo prodejního dokladu. 
Uložením prodeje dojde také k přepnutí stavu objednávky do stavu "zhotoveno". 
 



6 
 

 
Obrázek 8: Seznam objednávek 

 

Forma úhrady 
Formulář pro vypůjčení předmětů a pro prodej zboží obsahuje pole pro výběr formy úhrady. Typ 

úhrady, který byl při uložení vybrán je zapsán v pokladně u patřičného záznamu. 

 

Obrázek 9: Forma úhrady 
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Výchozí forma úhrady lze definovat v nastavení programu. 

 

Obrázek 10: Nastavení programu 
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Výběr a zadání zákazníka 
Funkce pro výběr a zadání zákazníka při zapsání vypůjčky, prodeje a objednávky byl vylepšen a 

zjednodušen. 

 

Obrázek 11: Výběr a zadání zákazníka 

Do pole "Jméno a příjmení" zapíšeme jméno a příjmení. Pro ověření, zda-li zákazník s takovými údaji 

je již v databázi uložen stiskneme klávesu enter nebo tlačítko "Vybrat". Program se pokusí 

odpovídajícího zákazníka najít. Pokud jej najde doplní všechny jeho údaje. V případě, kdy odpovídající 

zákazník nebyl nalezen nebo v případě, že bylo zákazníků nalezeno více zobrazí výběrové okno, ve 

kterém vybereme patřičného zákazníka. 

 

Obrázek 12: Výběr zákazníka 

V případě, že odpovídající zákazník v databázi nebyl nalezen/vybrán pokračujete ručním doplněním  

jednotlivých údajů. Po uložení bude zákazník automaticky do databáze uložen pro jeho opětovné 

použití.  
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Realizace rezervace 
Zapsanou rezervaci lze nově realizovat pomocí volby "Realizovat rezervaci" z kontextového menu v 

seznamu vypůjček a rezervací.  

 

Obrázek 13: Realizace zákazníka 

Nadále zůstává zachována funkcionalita ve formuláři pro zapsání vypůjčky, která po výběru zákazníka 

automaticky zkontroluje, zda-li zákazník má zapsánu nějakou rezervaci, v kladném případě uživatele 

na tuto skutečnost upozorní a umožní mu rezervaci vybrat. 

Restrukturalizace hlavního menu 
Z důvodu rostoucích funkcí a tedy i položek hlavního menu byla klíčová položka hlavního menu 

"Moduly" rozdělena na tematické položky "Půjčovna", "Obchod", "Zákazníci" a "Pokladna". 

 
Obrázek 14: Hlavní menu 
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Rychlé vyvolání tisku 
Pro rychlé vyvolání přidružené tiskové sestavy bylo do jednotlivých formulářů přidáno tlačítko se 

symbolem tiskárny. 

 

Obrázek 15: Rychlý tisk 

 


