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Externí ceník v programu 2HCS Fakturace 3
Program 2HCS Fakturace 3 umožňuje vyexportovat vybrané položky ceníku a připravit je k
prohlížení na jiném počítači bez nutnosti instalace celé aplikace 2HCS Fakturace 3. Externí ceník
lze uložit na disk, CD nebo flash disk. Spustit jej lze ve Windows 98, Me, 2000, XP, Vista.
Externí ceník zobrazuje všechny položky ceníku, které do něj vyexportujete. Lze v něm
vyhledávat podle názvu položek. V externím ceníku je možno také procházet položky podle skupin.
Pokud budete chtít mít v externím ceníku zboží členěno i podle skupin, je potřeba nejprve skupiny
nadefinovat v nabídce „Sklad – Číselník skupin skladových karet“.
Vzhled externího ceníku je možno přizpůsobit použitím grafického prvku v hlavičce ceníku.
Je zde vyčleněn prostor o velikosti 748 bodů na šířku a 174 bodů na šířku. Zde může být např. Vaše
logo apod.
Program 2HCS Fakturace 3 po zadání všech potřebných parametrů sám automaticky
vygeneruje do zvolené složky všechny potřebné soubory. Obsah této složky pak stačí vypálit na CD
nebo nahrát na flash disk. Takto vytvořené CD můžete bez omezení distribuovat svým klientům.

Definice skupin skladových karet
Nejprve je potřeba v nabídce „Sklad – Číselník skupin skladových karet“ vytvořit skupiny
ceníkových položek (zboží, materiál apod.), podle kterých chcete mít ceník členěn.

Kliknutím na první tlačítko vytvoříte novou ceníkovou skupinu a dopíšete její název.
Kliknutím na tlačítko s červeným křížkem, vymažete vybranou ceníkovou skupinu. Jakmile budete
mít vše hotovo klikněte na tlačtíko „Hotovo“.
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Příprava ceníku

V ceníku je potřeba přiřadit skupiny položkám, které chcete v nějaké konkrétní skupině mít.

Externí ceník využívá základní prodení ceny bez DPH, cenu s DPH a sazbu DPH. Je potřeba
mít tyto údaje správně vyplněny.
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Vytvoření externího ceníku
Otevřete ceník buď kliknutím na ikonu ceníku kdekoliv v programu, nebo z nabídky „Sklad
– Skladové karty ceník“.

Zde klikněte na tlačítko s ikonou černé diskety. Otevře se následující okno.
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Krok 1 – úprava vzhledu externího ceníku.
Zde můžete zvolit grafický soubor, který se má zobrazit jako hlavička externího ceníku.
Doporučené maximální rozměry jsou 748 bodů na výšku a 174 na výšku. Pokud bude obrázek větší
nebo menší, bude mu automaticky změněna velikost tak, aby byl celý zobrazen v rezervovaném
prostoru. Podporovány jsou formáty bmp, gif, jpg a png.
Pokud obrázek nezvolíte, budou místo něj zobrazeny kontaktní údaje zadané v kroku 2.
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Krok 2 – kontaktní a doplňující údaje
Program zde při prvním spuštění sám doplní kontaktní údaje z identifikace vlastníka
programu. Pokud budete chtít můžete zde zapsat cokoliv jiného. Zde uvedené údaje se zobrazí po
kliknutí na tlačítko „Info“ v externím ceníku, nebo budou zobrazeny v záhlaví ceníku pokud nebude
zvolne grafický soubor v kroku 1.

Krok 3 – volba ceníkových položek k exportu
Zde jednoduchým kliknutím do sloupce „Vybrat“ zvolíte, které skupiny ceníkových položek
se mají a které se nemají exportovat. Dále můžete zvolit zda se mají exportovat pouze položky,
které jsou skladem a případně můžete specifikovat část identifikačního čísla pro filtrování ceníku.
Do externího ceníku pak budou vyexportovány pouze ty položky, které vyhovují zadané části ident.
čísla.

Krok 4 – volba cílové složky pro externí ceník
Zde zadejte název složky (případně kliknutím na tlačítko „změnit“ vyberte z dialogu) složku
do které mají být soubory externího ceníku vygenerovány. Ve zvolené složce bude vytvořena složka
s názvem „Cenikf3“ a tato bude obsahovat všechny soubory externího ceníku.

Vytvoření externího ceníku
Pro konečné vytvoření externího ceníku klikněte na tlačítko „Vytvořit externí ceník“.
Program během chvilky ve zvolené složce (krok 4) vytvoří všechny soubory externího ceníku. Nyní
stačí tyto soubory vypálit na CD nebo zkopírovat na flash disk a výsledný externí ceník můžete
distribuovat mezi své klienty.

Tomáš Halász -2H C.S. s.r.o.
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