
Tovarové parametre

Vytvorenie skupín tovarových parametrov v číselníkoch
Číselníky- Sklad – Tovarové parametre

Tento číselník umožňuje vytvoriť neobmedzený počet skupín. V každej skupine môže byť neobmedzený 
počet parametrov. Jednotlivým cenníkovým položkám môžete priradiť neobmedzený počet skupín.

Prvý krok je vytvoriť skupinu parametrov a potom zadať v skupine jednotlivé parametre.
V číselníku Číselníky- Sklad – Tovarové parametre vytvorte nový záznam pomocou ikony Pridanie 
riadka / [Insert].

Program otvorí formulár na zadanie kódu a názvu skupiny parametrov:

Zadajte kód skupiny a jej názov.
Potvrďte kliknutím na ikonu Uložiť / [F2].

Po potvrdení kódu a názvu skupiny je 
potrebné zadať jednotlivé parametre 
vytvorenej skupiny.

Nový parameter je možné vložiť pomocou ikony Pridanie riadka resp. stlačením klávesu [Insert]. 
Program otvorí formulár pre pridanie parametra:
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Kód parametra – zadajte kód parametra, maximálne 6 znakov.,
Názov parametra – zadajte názov parametra, maximálne 40 znakov.
Typ parametra: vyberte niektorú z možností:
Text- hodnoty parametra môžete zadať ľubovoľné znaky
Číslo – hodnoty parametra môžu byť iba číselné
Voľba (áno/nie) – hodnoty parametra môžu nadobúdať iba logické hodnoty 1 alebo 0 (tj. 1 = áno, 0=nie).

Po uložení jedného parametra pokračujte v zadávaní ďalších parametrov skupiny.
Ďalší parameter vložíte znova pomocou ikony Pridanie riadka / [Insert].

Po vložení všetkých parametrov skupiny je potrebné uložiť aj celú skupinu parametrov pomocou ikony 
Uloženie zmien resp. klávesom [F2].

Po potvrdení uloženia skupiny parametrov môžete vytvárať ďalšie skupiny parametrov podľa vyššie 
uvedeného postupu.
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Oprava kódu alebo názvu skupiny parametrov

Údaje v číselníku skupín parametrov je možné meniť rovnako, ako všetky číselníky.
Otvorte číselník v menu Číselníky – Sklad – Tovarové parametre. Otvorí sa prehliadač so zoznamom skupín, 
ktoré už boli zadané.

Nastavte kurzor na riadok s požadovanou skupinou a kliknite na ikonu Oprava riadka / [Enter].
Otvorí sa formulár vybranej skupiny.

Ak chcete meniť údaje v hlavičke – Kód a Názov – kliknite na ikonu Hlavička dokladu / [F4].

Opravte požadovaný údaj a uložte kliknutím na ikonu Uloženie zmien / [F2].

POZOR! Ak zmeníte kód skupiny, ktorý už bol použitý v niektorej cenníkovej karte, musíte urobiť opravu aj 
v cenníkovej karte – zmeniť pôvodný kód na nový.

Ak chcete opraviť niektorý údaj v konkrétnom 
parametri, nastavte kurzor na riadok 
s požadovaným parametrom a otvorte ho 
na opravu (ikona, Enter, dvojklik).

Po zmene parametra je potrebné najprv uložiť 
formulár s parametrom (kláves F2 resp. ikona 
Uloženie zmien) a následne uložiť formulár 
skupiny (kláves F2 resp. ikona Uloženie 
zmien).
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Priradenie skupiny parametrov jednotlivým tovarom v cenníku
Cenník – Cenník tovarov a služieb

Ku každej cenníkovej karte môžete priradiť neobmedzený počet skupín.
Vyhľadajte v cenníku kartu tovaru a otvorte ju na opravu (Enter, dvojklik, ikona).

V pravej spodnej časti cenníkovej karty kliknite na ikonu Tovarové parametre / [F3].Zobrazí sa 
formulár pre zadávanie hodnôt tovarových parametrov.

1. Otvorte roletovú ponuku pre položku Zobraziť. V roletovom menu sa zobrazia všetky vami zadané 
skupiny tovarových parametrov.

2. Kliknutím na požadovanú skupinu v roletovom menu zvoľte skupinu, ktorú chcete priradiť k vami 
zvolenému tovaru.
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Po výbere skupiny sa v tom istom formulári zobrazí zoznam tovarových parametrov zvolenej skupiny:

Ak chcete zadať hodnotu jednotlivých parametrov, nastavte kurzor na riadok s požadovaným parametrom a:
• kliknite na ikonu Oprava hodnoty parametra / [Enter], alebo
• kliknite priamo na stĺpec Hodnota v príslušnom riadku, alebo
• stlačte kláves [Enter].

Pozor!
Parametre, ktoré majú v stĺpci Typ C sú číselné parametre, zadajte ľubovoľné číslo.
Parametre, ktoré majú v stĺpci Typ T sú znakové (text) parametre. Zadajte ľubovoľné znaky (max 256).
Parametre, ktoré majú v stĺpci Typ V sú logické parametre. Pri týchto parametroch sú len 2 hodnoty:
0 = nie
1 = áno.

V prípade, že pre parameter typu 
V zadáte iné hodnoty ako 0 
resp.1, program vygeneruje 
chybové hlásenie a chybnú 
hodnotu je potrebné opraviť na 0 
resp.1, alebo ju zmazať :

Ak zistíte, že pre daný parameter je nastavený nesprávny typ (C,T,V), musíte typ parametra opraviť 
v číselníku skupín v menu Číselníky – Sklad – Tovarové parametre.
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Parametre potvrdíte stlačením ikony Uloženie zmien / [F2] vo formulári na zadávanie parametrov.

Následne je potrebné uložiť zmenenú cenníkovú kartu tovaru kliknutím na ikonu Uloženie zmien / [F2] vo 
formulári cenníkovej karty.

Ak má cenníková karta pridelenú skupinu a zadané parametre, ikona Tovarové parametre / [F3] sa zmení 
na zelenú ikonu s listom papiera.
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Ak chcete ku jednej cenníkovej karte pridať viacero skupín parametrov, môžete po zadaní hodnôt jednej 
skupiny opäť otvoriť zoznam skupín kliknutím na ikonu Tovarové parametre / [F3], vybrať ďalšiu skupinu 
a zadať hodnoty parametrov pre túto skupinu. Po uložení hodnôt parametrov môžete opäť vybrať ďalšiu 
skupinu a takto pokračovať podľa potreby.

Pozor! Pri kopírovaní cenníkovej karty program automaticky skopíruje aj hodnoty tovarových parametrov. Ak 
majú byť tovarové parametre iné, je potrebné ich v novej cenníkovej karte, ktorú ste vytvorili kopírovaním 
opraviť.

Oprava tovarových parametrov tovaru

Otvorte Cenník tovarov, vyhľadajte riadok s požadovanou cenníkovou kartou a otvorte ho na opravu.
Kliknite na ikonu Tovarové parametre / [F3].

V položke Zobraziť vyberte z roletového menu voľbu Všetky použité.
Program zobrazí všetky parametre, ktoré majú vyplnený stĺpec Hodnota.
Voľba Všetky použité skupiny – program zobrazí všetky skupiny tovarových parametrov, ktoré ste priradili 
tovaru.
Voľba Všetky – zobrazí všetky parametre zo všetkých skupín.

Ak chcete pridať hodnotu nejakému parametru, ktorý nebol predtým zadaný, zvoľte v položke Zobraziť 
konkrétnu skupinu, v ktorej sa tento parameter nachádza a zobrazí sa zoznam všetkých jej parametrov 
(nielen vyplnených). Ak neviete, v ktorej skupine sa parameter nachádza, zvoľte voľbu Všetky a vyhľadajte 
požadovaný parameter.

Opravovať hodnoty parametrov však môžete aj priamo v prehliadači v menu Cenník – Tovarové parametre.
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Prezeranie a oprava tovarových parametrov.
Cenník – Tovarové parametre

V tomto prehliadači môžete prezerať všetky zadané tovarové parametre, opravovať ich prípadne mazať.
Otvorte prehliadač v menu Cenník – Tovarové parametre.

V prehliadači sa zobrazia všetky zadané parametre k jednotlivým cenníkovým kartám.

Pomocou ikony Výberová podmienka / [F5] je 
možné filtrovať zoznam tovarových parametrov 

podľa potreby.

V položkách Názov, Hodnota, Názov tovaru môžete 
zadávať čiastočné údaje pomocou „hviezdičkovej 
konvencie“.

Po potvrdení výberovej podmienky sa v prehliadači 
zobrazia len záznamy, ktoré vyhoveli zadanej 
výberovej podmienke.
Ak chcete vidieť všetky záznamy, potvrďte prázdnu 
výberovú podmienku.
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Oprava parametra
Vyhľadajte riadok s požadovaným tovarom a parametrom ručne alebo pomocou výberovej podmienky, 
nastavte kurzor na tento riadok a otvorte ho na opravu. Prepíšte požadovanú hodnotu novou a formulár 
uložte.

Zmazanie parametra
Vyhľadajte riadok s požadovaným tovarom a parametrom ručne alebo pomocou výberovej podmienky, 
nastavte kurzor na tento riadok a kliknite na ikonu Označenie riadka na zmazanie / [Delete].

Takto označte všetky požadované riadky a potom kliknite na ikonu Zmazanie označených riadkov / 
[Ctrl+Delete]. Všetky označené riadky budú nenávratne zmazané.

Pridanie nového parametra
V prehliadači parametrov môžete pridávať nové parametre. Výsledok je rovnocenný tomu, ak pridávate nové 
parametre priamo v cenníkovej karte.

Kliknutím na ikonu Nový riadok / [Insert] sa otvorí formulár na pridanie nového parametra. Zadajte 
požadované hodnoty a formulár uložte.
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Pridanie nového parametra kopírovaním
Nový parameter môžete zadať vyplnením prázdneho formulára alebo kopírovaním existujúceho parametra 
a následnou zmenou potrebných údajov.
Vyhľadajte riadok s požadovaným tovarom a parametrom ručne alebo pomocou výberovej podmienky, 
nastavte kurzor na tento riadok a kliknite na ikonu Kopírovanie riadka / [ num +].

Otvorí sa formulár pre nový parameter, ktorý už je predvyplnený hodnotami podľa riadka, na ktorom je 
nastavený kurzor. Upravte požadovanú hodnotu a formulár uložte.

Prezeranie cenníkovej karty z prehliadača tovarových parametrov
V prípade, že pracujete v prehliadači tovarových parametrov a potrebuje si pozrieť údaje z cenníkovej karty 
tovaru, môžete tak urobiť priamo v tomto prehliadači.

Kliknutím na ikonu Cenníková karta / [F11] sa otvorí cenníková karta tovaru, na ktorom je práve 
nastavený kurzor.
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