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PROGRAM PŮJČOVNA 

Konfigurace předmětů, jejich typů a cenových sazeb 
Před samotným vložením předmětů do databáze programu je nutné provést správně konfigurace 

typů předmětů a jejich cenových sazeb. Pro tuto konfiguraci je vhodné vycházet z ceníku Vaši 

půjčovny. Pro tuto ukázku vycházejme ze vzorového ceníku uvedeného na obrázku níže. 

 

Pokud nepracujeme s komplety a nenabízíme tedy jejich cenové zvýhodnění je konfigurace 

jednodušší. V našem ukázkovém případě používáme tři komplety s vlastní cenou. 

1. Nejprve přejdeme k definici Typů předmětů. V hlavním menu pod volbou Nástroje - Nastavení 

programu a záložkou Předměty nalezneme rozhraní pro jejich správu. Vytvoříme postupně tyto typy: 

 Lyže 

 Lyže VIP 

 Lyže JUNIOR 

 Lyžařské boty 

 Hole 

 Brýle 

 Přilba 
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Pro přehlednost můžeme rozdělit Lyžařské boty např. na dva typy a to na Lyžařské boty a Lyžařské 

boty JUNIOR. Protože však v ceníku s tímto rozdělením neoperujeme tak toto rozdělení v této ukázce 

neprovádíme. 

2. Správná definice Typů předmětů je nezbytným předpokladem pro definici Kompletů předmětů. Ty 

lze spravovat opět v Nastavení programu pod záložkou Komplety Předmětů. Můžeme zde definovat 

libovolné množství kompletů. Každý z kompletů je specifikován svým volitelným názvem a výčtem 

Typů předmětů, kterými je tvořen. Jestliže při vypůjčení vybereme předměty, které tvoří některý z 

takto definovaných kompletů program automaticky komplet detekuje a použije pro něj zvýhodněnou 

cenovou sazbu, kterou mají tyto předměty nastavenu (viz krok 5). 

Obrázek níže ukazuje komplety definované pro náš vzorový případ.  
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Povšimněme si, že komplety se mohou překrývat jako třeba komplety: 

 Lyž. komplet: Lyže + Lyžařské boty + Hole 

 Lyž. komplet bez holí: Lyže + Lyžařské boty 

Znamená to tedy, že vypůjčení holí není nezbytné. Komplet bude rozpoznán i v případě, že dojde k 

vypůjčení pouze lyží a bot bez holí. 

3. Posledním krokem v nastavení programu je výběr vhodného typu cenových sazeb. Můžeme zde 

aktivovat případně deaktivovat volbu sčítání cen za jednotlivé dny. V případě, že by náš ceník byl 

strukturován následovně: 

 1. den 200,- 

 2. den 180,- 

 3. den 150,- 

A cena za třídenní vypůjčení by tedy byla rovna 200+180+150 je potřeba volbu aktivovat. V našem 

případě (viz obrázek ceníku) tomu tak není, překontrolujeme tedy zda-li je volba deaktivována. 
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4. Volbou v hlavním menu Půjčovna-Cenové sazby otevřeme seznam cenových sazeb. Cenových 

sazeb může být libovolné množství. Založíme postupně všechny potřebné sazby našeho ceníku.  

Pro naše tři komplety máme vytvořeny tři nezávislé sazby. A také sazbu čtvrtou a to "Komplet 

doplnění" s nulovou cenou. Tuto sazbu máme připravenu pro předměty, které tvoří komplet a které 

nebudeme účtovat. Například u našeho prvního kompletu "Lyž. komplet" budeme účtovat položku 

typu Lyže cenovou sazbou "Lyže komplet" a lyžařské boty cenovou sazbou "Komplet doplnění". Tuto 

specifikaci uvidíme v následujícím bodu číslo pět. 
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5. V Seznamu předmětů definujeme postupně všechny předměty, které nabízíme pro vypůjčení. Na 

kartě pro založení a případnou úpravu předmětů je důležité správně nastavit tyto atributy: 

Název předmětu - volitelný název, který se nám bude zobrazovat při výběrů předmětu k vypůjčení, na 

smlouvě a podobně. 

 Typ předmětů - Vybereme odpovídající typ z nabídky definovaných typů (viz bod 1). 

 Cenová sazba - Vybereme z definovaných cenových sazeb (viz bod 4). Jedná o základní 

cenovou sazbu, která bude použita pro výpočet ceny půjčovného tohoto předmětu.  

 Cenová sazba komplet - Tato cenová sazba bude u předmětu použita v případě, že předmět 

je při vypůjčení součástí některého z automaticky detekovaných kompletů. 

 Identifikační číslo - volitelný atribut, slouží pro zadání identifikačního čísla - čárového kód 

předmětů v případě, že využíváme čtečku čárových kódů. 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady přidání předmětů typu Lyže a Hole včetně výběru 

odpovídajících cenových sazeb. 
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6. Při vypůjčení předmětů program automaticky vypočítává cenu vypůjčení dle vybraných předmětů, 

délce vypůjčení a případného slevového zvýhodnění. Program automatiky detekuje z vybraných 

předmětů komplety. Pokud je některý z definovaných kompletů (viz bod 2) použije u všech těchto 

předmětů Cenovou sazbu komplet, kterou mají tyto předměty přiřazenu (viz bod 5). Toto je 

naznačeno na obrázku. Předměty, které tvoří komplet jsou označeny zeleným rámečkem.    

 


