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Optimik 3.46

Optimik
Program OPTIMIK je univerzálny nástroj, ktorý Vám umožní jednoducho a pohodlne vies evidenciu zákaziek, dokladov,
skladov a výrobkov. Ponúka funkcie na automatickú kalkuláciu cien, výpo ty nárezových plánov plošných a d žkových
materiálov, automatický prepo et rozmerov dielcov výrobkov a mnoho alších. Primárne je ur ený pre výrobcov nábytku a
ostatných výrobkov z plošných a d žkových materiálov (drevo, plech, sklo ... ), ale niektoré jeho moduly (doklady, sklad,
adresár ...) sú využite né aj univerzálne.
Program OPTIMIK používa robustnú databázu Firebird, má intuitívne ovládanie, možnosti užívate skej editácie a tvorby
tla ových výstupov, parametrického spustenia, importu a exportu údajov, ím sa stáva otvoreným aj pre iné aplikácie a
umož uje tak integráciu do ostatných aplika ných systémov.
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Inštalácia
Systémové požiadavky
OPTIMIK je navrhnutý na prácu v opera nom systéme Windows 2000, XP, Vista, 7, 8. Na jeho prevádzku je úplne
dosta ujúca bežná konfigurácia dnešných po íta ov, ktorá v zna nej miere závisí práve od použitej verzie opera ného
systému Windows.

Inštalácia
Program nainštalujete spustením inštala ného súboru optimik_setup.exe (môžete si ho stiahnu zo stránok
www.rksoft.sk). Po výbere jazyka a kliknutí na tla idlo " alej" sa zobrazí Licen ná zmluva. Pre ítajte si ju, prosím, a ak s
ou súhlasíte, potvr te vo bu "Súhlasím s podmienkami Licen nej zmluvy" a kliknite na tla idlo " alej". V prípade
potreby môžete zmeni inštala nú zložku (program sa štandardne inštaluje do C:\RK Software\Optimik) a inštaláciu
spustíte kliknutím na tla idlo " alej". Po skopírovaní potrebných súborov do inštala nej zložky proces inštalácie zav šite
kliknutím na tla idlo "Dokon ".

Sie ová inštalácia
1. Inštalácia programu OPTIMIK
Nainštalujte Optimik na server aj na všetky potrebné klientske po íta e
2. Inštalácia Firebird SQL Server
Inštaláciu Firebird SQL Servera vykonajte, ak potrebujete, aby k Vašej databáze mohlo prostredníctvom siete sú asne
pristupova viacero užívate ov. V takom prípade vyberte po íta v sieti, ktorý bude slúži ako databázový server a
nainštalujte do okrem programu OPTIMIK aj najnovšiu verziu Firebird SQL Servera, ktorú si môžete stiahnu zo
stránok www.rksoft.sk alebo www.firebirdsql.org. Po inštalácii sa bude Firebird SQL Server spúš pri štarte
Windows automaticky ako služba. Ak je na po íta i nainštalovaný (aktivovaný) firewall, je potrebné "otvori " port
3050. Napríklad pre firewall Windows XP je potrebné kliknú na Štart - Ovládací panel - Brána firewall systému
Windows a v záložke "Výnimky" prida port (meno: Firebird SQL Server, íslo portu: 3050).
3. Vytvorenie databázy
Spustite Optimik na serveri a vytvorte tam lokálnu databázu (napr. s názvom OptimikDB v zložke C:\Data).
4. Spustenie Optimiku na klientskom po íta i
Najskôr sa uistite, že klientsky po íta má prístup k serveru a vo firewalle je povolená komunikácia cez port 3050 (vi
bod 2). Spustite Optimik na klientskom po íta i a otvorte databázu na serveri. Použite nasledujúce prihlasovacie
údaje :
Server
názov servera (po íta a, na ktorom je nainštalovaný a spustený Firebird) alebo jeho IP adresu
Názov databázy (alias)
sem zadajte úplný názov a cestu k databáze (z poh adu servera) - teda napr. "C:\Data\OptimikDB.fdb". V prípade potreby
môžete použi pre databázu aj alias (prezývku), ktorý je možné nadefinova na serveri (bližšie informácie sú uvedené v
kapitole "Databázový systém Firebird")
Heslo
prístupové heslo k databáze (štandardne "masterkey"). Pri zadávaní hesla je nutné rozlišova ve ké a malé písmená.
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Databázový systém Firebird
Program OPTIMIK využíva na prístup k údajom databázový systém Firebird ( alej len FB). Jedná sa o vo ne dostupný,
robustný a dlhodobo vyvíjaný systém, ktorý má nízke nároky na prevádzku aj obsluhu. Popis FB a odkazy na alšie
informa né zdroje je možné nájs na stránkach www.firebirdsql.org. Sú as ou inštalácie programu OPTIMIK je tzv. Embedded
verzia FB, ktorá v sebe spája klientskú aj serverovú as FB (využíva sa na prístup k lokálnej databáze) ako aj samostatná
klientska as ur ená na prístup k riadnemu serveru FB (využíva sa na prístup k databáze Klient-Server).

Lokálna databáza
V prípade lokálnej databázy je táto umiestnená priamo vo Vašom po íta i a program k nej pristupuje priamo. K tejto
databáze nemôže v rovnakom ase pristupova viacero užívate ov.

Databáza na serveri
Táto databáza je umiestnená na serveri (t.j. na po íta i na ktorom je nainštalovaný server FB) a program k nej
nepristupuje priamo, ale prostredníctvom FB servera. Môžu ju využíva viacerí užívatelia sú asne, každý záznam však
môže v rovnakom ase editova iba jeden užívate (ak záznam niekto edituje, tento je až do potvrdenia alebo zrušenia
vykonaných zmien pre ostatných užívate ov nedostupný - môžu ho íta , ale nemôžu ho zmeni ani vymaza ). Program
vykonáva po každej takejto zmene údajov ich automatickú obnovu u všetkých ostatných prihlásených užívate ov - tzn. že
do odpovedajúcich tabuliek automaticky na ítava všetky zmeny, ktoré vykonali ostatní užívatelia. Tento spôsob prístupu
vyžaduje, aby bol na po íta i s databázou nainštalovaný aj server FB.

Zabezpe enie databázy
FB umož uje databázu zabezpe iba na úrovni databázového serveru, samotná databáza neobsahuje žiadne prístupové
heslá ani šifrovanie. To znamená, že každý, kto získa databázu, nemá problém pomocou novej inštalácie FB k nej získa
prístup. Celé zabezpe enie preto spo íva v umiestnení databázy do zložky, ktorá nie je verejne prístupná ostatným
užívate om. V prípade databázy umiestnenej na serveri to preto môže by zložka, ktorá nemá povolené zdie anie, v
prípade lokálnej databázy (ktorá nemá žiadne možnosti overovania pri prístupe) preto odporú ame databázu aspo
ponecha v osobnej zložke "Moje dokumenty". V prípade požiadavky na šifrovanie údajov je nutné využi niektorú z
externých aplikácií (napr. freeware TrueCrypt - www.truecrypt.org/ - ktorý vytvára virtuálny šifrovaný disk, na ktorý
môžete Vašu databázu skry . Nevýhodou tohto riešenia je o nie o pomalší prístup k databáze a skuto nos , že
nešifrovaná databáza je po as práce s programom itate ná).
Základné kroky k zabezpe eniu databázy :
Zmena hesla SYSDBA
Po inštalácii je na úrovni FB automaticky vytvorený užívate s užívate ským menom "SYSDBA" a prístupovým heslom
"masterkey". Ke že sú tieto údaje všeobecne známe, dôrazne doporu ujeme ešte pred samotným spustením
programu a vytvorením novej databázy zmeni toto heslo. Zmenu vykonajte pomocou nástroja GSEC, ktorý je
sú as ou inštalácie FB. Priamy príkaz na zmenu hesla je C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gsec.exe -user
SYSDBA -password masterkey -modify SYSDBA -pw NOVÉ HESLO. Zmena hesla nemá vplyv na lokálne databázy (t.j.
tie, ku ktorým program pristupuje priamo a nie prostredníctvom servera). Max. d žka hesla je 32 znakov, pri om
významných je iba prvých 8 znakov. Rozlišujú se malé a ve ké písmená.
Vytvorenie aliasu databázy
Z bezpe nostného h adiska sa doporu uje pred užívate mi zataji umiestnenie databázy na serveri, program preto pri
prístupe k takejto databáze využíva jej zástupný názov (tzv. alias) "Optimik". Presná cesta je potom zadaná v súbore
aliases.conf, ktorý sa nachádza v zložke s nainštalovaným FB - štandardne je to C:\Program
Files\Firebird\Firebird_2_5. Databázu preto môžete uloži na ubovolné miesto vo vašom po íta i, sta í jej cestu
zapísa do súboru aliases.conf v tvare napr.: "Optimik = D:\Moje data\Optimik.fdb".
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Spustenie programu
Program spustíte dvojklikom na ikonku "Optimik" umiestnenú na pracovnej ploche. Ako prvé sa zobrazí úvodné okno s
prihlasovacími údajmi k databáze (jeho zobrazovanie je možné v programe zakáza a k databáze sa pripája automaticky) :

Lokálna databáza
Pre pripojenie k lokálnej databáze je potrebné vybra zložku, v ktorej sa daná databáza (súbor *.fdb) nachádza a jej
názov. V prípade lokálnej databázy sa heslo nezadáva.

Databáza na serveri
Pre pripojenie k databáze na serveri je potrebné zada :
Server
Názov servera (po íta a, na ktorom je nainštalovaný a spustený FB) alebo jeho IP adresu, v prípade databázy "Klient-Server"
(ak je program nainštalovaný priamo na tomto serveri, použite názov "localhost")
Názov databázy (alias)
sem zadajte úplný názov a cestu k databáze (z poh adu servera) - teda napr. "C:\Data\OptimikDB.fdb". V prípade potreby
môžete použi pre databázu aj alias (prezývku), ktorý je možné nadefinova na serveri (bližšie informácie sú uvedené v
kapitole "Databázový systém Firebird")
Heslo
prístupové heslo k databáze (štandardne "masterkey"). Pri zadávaní hesla je nutné rozlišova ve ké a malé písmená.

Databáza
Vytvorenie novej databázy
Táto funkcia vytvorí novú prázdnu databázu, ktorá bude obsahova len nieko ko preddefinovaných (povinných)
údajov - napr. základné skladové skupiny, základné typy dokladov, východiskovú menu (získanú z národného
nastavenia systému), štandardné tla ové zostavy a pod. ...Každá databáza, ktorú vytvoríte, obsahuje niektoré
preddefinované údaje (napr. názvy tla ových zostáv, hlavných skladových skupín a pod.). Tieto údaje budú vytvorené
v jazyku, ktorý máte práve zvolený (v prípade potreby ho môžete ešte pred vytvorením databázy zmeni kliknutím do
Menu-Jazyk ...). Databázu Klient-Server je možné vytvori iba v programe inštalovanom na serveri.
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Vytvorenie novej databázy z pôvodného programu OPTIMIK
V prípade, že ste používali starší program OPTIMIK (vyvíjaný v rokoch 1999-2006), môžete pomocou tejto funkcie
vytvori novú databázu a zárove do nej automaticky prenies Vaše existujúce údaje z pôvodného programu.
Konverzia údajov prebieha v samostatnom okne, ihne po zadaní názvu novej databázy. V tomto okne je potrebné
vybra zložku s dátovými súbormi pôvodného programu Optimik (štandardne je to C:\Program
Files\Optimik\DataFiles\) a zvoli , i chcete prenies aj zákazky, formáty so zápornou zásobou a výrobky (zostavy).
Okrem toho je v potrebné pozorne nastavi parametre, ktoré už v nebude možné meni (ke že databáza už bude
obsahova údaje) :
- mernú jednotku pre plošný materiál
- mernú jednotku pre d žkový materiál (hranovacie pásky)
- hrúbku najpoužívanejšieho plošného materiálu
- hrúbku najpoužívanejšej hranovacej pásky
Zadané hrúbky budú pri konverzii automaticky nastavené všetkým plošným materiálom a hranovacím páskam. V
prípade, že niektoré z materiálov majú odlišnú hrúbku, je potrebné ich ru ne opravi v skladovej evidencii. Toto
riešenie je nutné z dôvodu, že v pôvodnom programe Optimik nebola k dispozícii možnos zada hrúbku materiálu.
Obnova údajov zo zálohy
Pomocou tejto funkcie môžete aktuálnu databázu obnovi (prepísa ) údajmi z vybraného záložného súboru.
Uvedená funkcia nenávratne prepíše aktuálne údaje, preto si ich nezabudnite najskôr spo ahlivo zazálohova !
Obnovu databázy je možné vykona iba v prípade, že k nej nie je prihlásený žiaden užívate .
Upozornenie :
Z bezpe nostných dôvodov nie je možné databázu vytvára ani obnovova v klientskych inštaláciach programu (iba v
Optimiku nainštalovanom na serveri alebo používajúcom lokálnu databázu).
Databázu nie je možné priamo z programu ani vymaza . V prípade potreby tak môžete urobi iba fyzickým
vymazaním databázového súboru.

Otvorenie databázy
Po kliknutí na tla idlo "Otvor" sa databáza otvorí a zobrazí sa hlavné okno programu. V prípade, ak je v programe
evidovaných viac užívate ov alebo "administrátor" má zadané prístupové heslo, zobrazí sa ešte predtým okno s
požiadavkou na výber užívate a a prístupového hesla. Program bude spustený len po zadaní správneho hesla. Prístupové
heslá sú uložené v zašifrovanom tvare v databáze, predstavujú však len zabezpe enie prístupu do programu.
Bližšie informácie o databázach a ich zabezpe ení nájdete na stránke Databázový systém Firebird.

Poznámka :

Niektoré parametre nemôžu by uložené priamo v databáze z dôvodu, že ich program potrebuje pozna ešte pred jej
otvorením. Jedná sa o :
• prihlasovacie údaje k databáze
• jazykové rozhranie programu
• vzh ad (skin) úvodného okna
• vo ba zobrazovania úvodného okna s výberom databáz
Tieto parametre sa preto ukladajú v samostatnom konfigura nom súbore setup.ini, ktorý sa nachádza v zložke Moje
Dokumenty/Optimik. V prípade potreby môžete tento súbor skopírova do inštala nej zložky programu (napr. ak
chcete ma na jednom po íta i program nainštalovaný viackrát a každý z nich potrebujete spúš s odlišnou
konfiguráciou).
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Tabu ky
Pod každou tabu kou sa nachádzajú tla idlá pre pridávanie, editovanie a mazanie jej záznamov (tieto funkcie môžete
spusti aj pomocou klávesových skratiek) :
[Ctrl + Insert] / [+]
pridanie nového záznamu do aktuálnej tabu ky
[Alt + Insert]
klonovanie záznamu v aktuálnej tabu ke (vytvorenie nového záznamu skopírovaním aktuálneho) - táto funkcia je
dostupná iba pre niektoré tabu ky
[Ctrl + Enter] / [*]
editácia aktuálneho záznamu tabu ky
[Ctrl + Delete] / [-]
vymazanie aktuálneho záznamu tabu ky

Zora ovanie údajov v tabu kách
V tabu kách je možné obvykle zora ova údaje pod a ubovolného vybraného st pca (st pcov). íselné údaje (ako
hmotnos , cena a pod.) sa v tabu ke zora ujú pod a svojej hodnoty, ostatné údaje (vrátane ísiel dokladov a zákaziek) sa
zora ujú abecedne.
St pec vyberiete kliknutím na jeho titulok. Vybraný st pec je indikovaný šedým trojuholníkom v pravej asti titulku.
Štandardné zoradenie je vzostupné. Ak ho chcete zmeni na zostupné, kliknite na titulok ešte raz - zoradenie sa zmení a
šedý trojuholník sa oto í. Ak chcete tabu ku zoradi pod a viacerých st pcov naraz, klikajte na titulky jednotlivých st pcov
za sú asného držania stla enej klávesy Shift. V prípade, že po kliknutí na st pec sa v om nezobrazí indikátor (šedý
trojuholník), nie je pod a tohto st pca možné zora ova údaje v tabu ke.

Vyh adávanie
Vo vybraných moduloch (sklad, obchodní partneri) sú k dispozícii funkcie na vyh adávanie textu.

Zadaním požadovaného textu do edita ného po a (nachádza sa vpravo dolu pod tabu kou) a kliknutím na tla idlo sa
spustí vyh adávanie tohto textu. Môžete zada len as textu a nezáleží ani na ve kosti písmen. Po zadaní textu program
od za iatku preh adá všetky textové údaje každého záznamu v tabu ke a vyzna í riadok, v ktorom sa daný text našiel.
Pokra ova v h adaní alších záznamov môžete opätovným kliknutím na tla idlo alebo stla ením klávesy F3 (funkcia
za ne opätovne preh adáva tabu ku od za iatku až po zadaní iného textu). Ak program takýto (alebo alší takýto)
záznam nenájde, ozve sa zvukové upozornenie.
V niektorých tabu kách (napr. obchodní partneri, skladové položky, špecifikácie ...) je k dispozícii aj rýchle vyh adávanie
jednoduchým stla ením kláves, zodpovedajúcim názvu h adanej položky.

Zobrazenie poznámok alebo viacriadkových popisov
Záznamy, ktoré obsahujú aj poznámku (popis) sú v tabu ke indikované symbolom (nachádza sa v pravej asti st pca
"Názov"). Poznámka je pritom zobrazená pod tabu kou (prvé dva riadky). Kliknutím na u si ju môžete prezrie v plnom
rozsahu v samostatnom okne.

Nastavenie ve kosti a pozície okien
Všetkým oknám (okrem úvodných) môžete zmeni pozíciu ich presunutím ( ahaním za titulok okna) na požadované
miesto na obrazovke. Viacerým oknám (s výnimkou edita ných) je možné zmeni aj ich ve kos ( ahaním ich okrajov).
Pozícia a ve kos všetkých okien zostane pre každého prihláseného užívate a automaticky zapamätaná, takže každý
užívate môže ma v programe nastavené individuálne ve kosti a pozície okien.
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Stromová štruktúra
Skladové skupiny a skupiny výrobkov a adries sú evidované vo forme tzv. stromovej štruktúry. To znamená, že jednotlivé
položky nie sú na rovnakej úrovni, ale každá položka môže by nadradená inej a tá zas alšej, ím vytvárajú obraz
rozvetveného stromu (obdobne sú riešené aj zložky na disku vášho po íta a). Výhodou tohto riešenia je, že poskytuje
preh adnejšie lenenie skupín ako iba oby ajné abecedné zoradenie :

Pri spustení programu môžete v stromovej štruktúre vidie iba záznamy najvyššej úrovne. Ved a nich sa nachádza ikonka
[+], ak záznam obsahuje alšie záznamy. Kliknutím na u sa tieto záznamy "rozbalia" a ikonka sa zmení na [-] (pomocou
nej môžete dané záznamy zasa "zbali ").
Pred vytváraním každého nového záznamu (skupiny) sa program spýta, i chcete, aby nová skupina bola "podskupinou"
aktuálnej skupiny. Ak odpoviete záporne, program novú skupinu vytvorí na rovnakej úrovni akú má aktuálna skupina.
V prípade potreby však môžete kedyko vek ubovolnú skupinu (vrátane všetkých jej "podskupín") priradi k inej skupine
tak, že na u kliknete avým tla idlom myši, tla idlo držíte stla ené a kurzor presuniete nad požadovanú skupinu, kde
tla idlo pustíte. Ak chcete ur itú skupinu presunú do najvyššej úrovne, použite funkciu z Menu - "Presu do 1. úrovne".

Filtre
Niektoré tabu ky v programe je možné filtrova , tzn. zobrazi len záznamy, ktoré vyhovujú zadaným filtra ným
podmienkam.

Zapnutie filtra
Kliknutím na ikonku alebo nadpis umiestnený v titulku danej tabu ky (príp. pomocou funkcie Menu-Filter). Po
kliknutí sa zobrazí okno, v ktorom môžete ozna kritéria, pod a ktorých chcete záznamy filtrova a zada ich
hodnoty alebo rozsahy hodnôt. Po výbere a zadaní kliknite na tla idlo "OK", ím sa okno zatvorí a v tabu ke sa
zobrazia iba vyfiltrované záznamy. Zárove sa pod titulkom tabu ky zobrazí preh ad vybraných filtra ných
podmienok.
Vypnutie filtra
Kliknutím na ikonku. Po vypnutí filtra si program, až do svojho ukon enia, pamätá posledne zadané filtra né
podmienky, takže pri jeho opätovnom zapnutí ich nie je potrebné zadáva alebo vybera znova.
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Nastavenie st pcov tabuliek
Takmer všetky tabu ky v programe si môžete prispôsobi pod a vlastných potrieb alebo predstáv. Sta í kliknú na ikonku
umiestnenú vpravo hore a v okne, ktoré sa následne zobrazí, nastavi poradie a skrytie/zobrazenie jednotlivých st pcov
tabu ky. Šírku st pca môžete zmeni potiahnutím jeho pravého okraja v titulku tabu ky.
Nastavenia tabuliek sa automaticky ukladajú pre každého prihláseného užívate a zvláš .
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Zadávanie údajov
Zadávanie pe ažných údajov
Vo všetkých astiach programu (s výnimkou dokladov v cudzej mene) sa zadávajú pe ažné údaje vo východiskovej mene.
Táto mena je povinne zazna ená v evidencií mien a pri vytváraní novej databázy ju program predvolí pod a národného
nastavenia systému.

Zadávanie rozmerov
Rozmery je možné zadáva vo viacerých d žkových jednotkách: milimetre, decimetre, centimetre, metre, decimálne
palce, palce, stopy a palce. Východiskovú mernú jednotku môžete vybra v nastavení programu.
Ak by ste potrebovali ur itý rozmer zada v inej jednotke, môžete edita né pole prepnú na požadovanú jednotku
stla ením klávesy :
M - milimetre
C - centimetre
D - decimetre
T - metre
I - palce
N - decimálne palce
F - palce a stopy
Rozmer je možné zada v ubovolnej z týchto jednotiek, program ho pri ukladaní do databázy vždy prepo íta.
Pri zadávaní rozmerov plošných materiálov je v programe dodržovaná jednotná terminológia :
žka
predstavuje "vodorovný" rozmer v smere prípadenej kresby materiálu
Šírka
predstavuje "zvislý" rozmer naprie prípadenej kresby materiálu

Zadávanie údajov ich výberom z inej tabu ky
Niektoré údaje sa nezadávajú v záznamoch priamo, ale vyberajú sa z inej tabu ky (evidencie) - napr. zákazník v Zákazke
sa vyberá z Adresára, ú et v Doklade sa vyberá z Bankových ú tov a pod. Toto riešenie so sebou prináša rýchlejšie
zadávanie údajov, zamedzenie evidovania duplicitných údajov a možnos presného filtrovania. Výbery sa realizujú
kliknutím na tla idlo :

V okne, ktoré sa následne zobrazí, sta í už len požadovaný údaj vybra z tabu ky pomocou dvojkliku, stla ením klávesy
Enter alebo kliknutím na tla idlo umiestnené v pravom dolnom rohu okna. V prípade potreby môžete výber zruši
stla ením klávesy Esc alebo zatvorením okna.
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Vybraný údaj sa potom zobrazí na tla idle :

Dôležité upozornenie !!!
Vzh adom k tomu, že v tabu kách sa neukladajú údaje vybraného záznamu, ale len odkaz na tento záznam, bu te prosím
obozretní pri editácii takýchto záznamov. Všetky ich zmeny sa totiž automaticky prejavia aj vo všetkých "nadradených"
záznamoch, kde boli tieto použité (vybrané). Príklad : ak sa zmení adresa obchodného partnera, needitujte ju, ale
vytvorte novú adresu (pôvodnú ozna te ako "neplatnú"). Týmto zabezpe íte, aby v starších dokladoch, kde bola táto
adresa použitá, nedošlo k jej zmene.
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Tla
Tla ové zostavy sú v programe vytvorené pomocou zabudovaného nástroja FastReport® (http://www.fast-report.com).
Program vám takto poskytuje kontrolu nad obsahom a po tom tla ových zostáv, pomocou neho môžete upravova
existujúce tla ové zostavy alebo vytvára vlastné.

Umiestnenie súborov s tla ovými zostavami
Všetky tla ové zostavy sú uložené v súboroch s príponou "fr3" a sú uložené v zložke PrintSets, ktorá sa nachádza v
inštala nej zložke programu (ak ste nemenili jej umiestnenie pri inštalácii, tak je to C:\Program Files\RK
Software\Optimik). Názov každého súboru je v tvare "XX-Nazov.fr3", kde XX predstavuje ozna enie tabu ky alebo okna,
ktorého sa táto tla ová zostava týka (napr. "Z" ozna uje zákazky, "ZV" výrobky zákazky, "S" skladové položky at ., toto
ozna enie je uvedené aj v titulku okna s výberom tla ových zostáv). Za poml kou (povinný znak) sa nachádza samotný
názov tla ovej zostavy. Tla ové zostavy, dodávané s programom, majú miesto názvu iba kód. Názov im je automaticky
priradený pod a aktuálneho jazyka.

Výber tla ovej zostavy
Po kliknutí na tla idlo "Tla " (alebo položku Menu) sa otvorí okno so zoznamom tla ových zostáv. V prípade, ak je k
danej tabu ke priradená len jediná tla ová zostava, program neponúkne výber ale zobrazí ihne túto tla ovú zostavu. Ak
je tu tla ových zostáv viac, ale Vy napriek tomu chcete tla ur itú zostavu bez nutnosti jej neustáleho ru ného výberu,
môžete ju ozna ako "hlavnú". Hlavná tla ová zostava je totiž tla ená automaticky bez toho, aby sa zobrazilo okno s
výberom. Ak by ste však toto okno potrebovali zobrazi bezpodmiene ne, spustite tla kliknutím do Menu.
Po výbere tla ovej zostavy a kliknutí na tla idlo "Tla " (alebo stla ením klávesy Enter, i dvojklikom) sa zobrazí
celoobrazovkové okno s náh adom na tla ovú zostavu s údajmi. V hornej lište okna s náh adom sú k dispozícii tla idlá s
týmito funkciami :
Nastavenie tla iarne a spustenie tla e
Otvorenie tla ovej zostavy s údajmi zo súboru
Uloženie aktuálnej tla ovej zostavy s údajmi do súboru
Presun na prvú stranu v prípade viacstranovej tla ovej zostavy
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana
Posledná strana
Požadovanú stranu môžete zobrazi aj zadaním jej ísla do edita ného po a (treba potvrdi stla ením klávesy Enter).
Zmenšenie náh adu (lupa)
Zvä šenie náh adu (lupa)
Požadovanú mierku (ve kos ) zobrazenia môžete aj priamo zada do edita ného po a (treba potvrdi stla ením
klávesy Enter).
Automatické nastavenie mierky pre zobrazenie celej šírky stránky
Automatické nastavenie mierky pre zobrazenie celej stránky
Zobrazenie / skrytie miniatúr stránok
Miniatúry sú zobrazené v avej asti okna a sú ur ené pre rýchly vizuálny preh ad všetkých stránok tla ovej zostavy.
Kliknutím na vybranú miniatúru sa zobrazí náh ad danej strany.
Export tla ovej zostavy do súboru PDF
Exportova môžu iba užívatelia, ktorí majú na to oprávnenie.
Export údajov tla ovej zostavy do textového súboru CSV
Exportova môžu iba užívatelia, ktorí majú na to oprávnenie.
Editácia štruktúry tla ovej zostavy pomocou zabudovaného nástroja FastReport®
Tla ové zostavy, ktoré sú štandardne dodávané s programom (všetky, ktoré sú ozna ené výhradne íselným názvom)
nie je možné editova priamo. Program Vás najskôr vyzve na vytvorenie ich kópie s iným názvom. Toto opatrenie je
dôležité pre zachovanie Vašich upravených zostáv pri preinštalovaní programu. Vtedy sa totiž všetky štandardné
tla ové zostavy prepisujú ich prípadnými novšími verziami !!!
Zatvorenie okna s náh adom
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Optimik obsahuje 6 hlavných modulov, ktoré môžete využíva pod a vlastných potrieb :

Zákazky
Tu si môžete zaevidova každú vašu zákazku vrátane všetkých výrobkov a položiek, ktoré obsahuje. Optimik automaticky
vypo íta jej cenu, hmotnos a vytvorí zoznam materiálu, ktorý je potrebný na jej realizáciu. Pre všetky dielce umožní
vytvori nárezové plány a automaticky eviduje, na ktorom pláne sa ktorý dielec nachádza. Na žiadny dielec už teda
nezabudnete, ani ho nenarežete duplicitne.
Okrem toho môžete ku každej zákazke automaticky vytvori ubovolný doklad (ponukový list, faktúru) ako aj vyda
všetok potrebný materiál zo skladu a udrža tak preh ad vo vašich skladových zásobách.

Nárezové plány
V tomto module môžete vytvára plošné aj d žkové nárezové plány pre dielce zo zákaziek a/alebo pre manuálne zadané
dielce. Pri výpo te sa Optimik snaží o o najefektívnejšie využitie všetkých možných formátov a odrezkov zvoleného
materiálu. K vypo ítanému plánu je možné vytvori výdajku, ktorou sa zo skladu vyberú všetky použité formáty materiálu
a do skladu sa pridajú prípadné novovzniknuté odrezky. Samozrejmos ou je aj automatické vytvorenie vyú tovacieho
dokladu, na ktorom je uvedená aj cena za rezanie a olepovanie hranovacími páskami. Verzia CNC navyše umož uje
exportova nárezový plán pre formátovacie CNC píly vybraných výrobcov.

Výrobky
Výrobky, ktoré vyrábate sériovo (alebo aspo ob asne) nemusíte do zákaziek zadáva ru ne. Môžete si ich zaevidova v
tomto module a v prípade potreby ich odtia to len jednoduchým spôsobom prida do zákaziek.
Každý výrobok môže obsahova ubovolné množstvo parametrov ozna ujúcich jeho rozmery alebo vlastnosti. Tieto
parametre je možné využi pri definovaní materiálu, rozmerov alebo množstva každého jeho dielca. Po zmene
ubovolného parametra výrobku tak Optimik dokáže sám prepo íta a upravi všetky potrebné dielce, ím dochádza k
alšej asovej úspore.

Sklad
Evidencia plošného a d žkového materiálu (vrátane všetkých formátov a odrezkov), hranovacích pások, ostatného
materiálu, tovaru a služieb vrátane ich individuálnych parametrov (typ, ceny, dane, hmotnos , farba, hrúbka ...). Tieto
položky sem sta í jednorazovo zada a Optimik už bude sám sledova všetky ich príjmy, výdaje, zásobu a aktuálnu
hodnotu. Môžete ich použi vo všetkých zákazkách, nárezových plánoch, výrobkoch aj dokladoch bez potreby ich
manuálneho zadávania.

Doklady
V tomto module môžete vytvára a evidova všetky potrebné typy dokladov - ponukové listy, faktúry, príjemky, výdajky
(v prípade potreby aj vlastné typy). Každý doklad môže obsahova manuálne zadané položky ako aj položky vybrané zo
skladu. Z týchto položiek potom Optimik vypo íta jeho výslednú sumu a dane a odpovedajúcim spôsobom upraví stav
zásob v sklade. Niektoré doklady je možné vytvori aj automaticky - napr. ponukový list alebo faktúru k zákazke, výdajku
materiálu pre zákazku aj nárezový plán a vyú tovací doklad k nárezovému plánu.

Obchodní partneri
V tomto module môžete evidova všetkých vašich obchodných partnerov, ich adresy, kontaktné údaje, poskytnuté
individuálne z avy a ostatné dôležité informácie o nich. Každého obchodného partnera tu sta í jednorazovo zaevidova a
môžete ho priradi k ubovolnému dokladu alebo zákazke.

Ostatné
Zálohovanie databázy, import údajov, informácie o programe a pod. Funkcie sú detailne popísané v závere ných
kapitolách ...
V nasledujúcich kapitolách sú uvedené základné postupy pri práci s programom Optimik ...
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Zákazky
Modul "Zákazky" je ur ený na evidenciu zákaziek a ich stavu, cenovú kalkuláciu, výpo et hmotnosti a ako východiskový bod
pre evidenciu dielcov a sledovanie ich spracovania v nárezových plánoch. Každá zákazka obsahuje výrobky a každý výrobok
pozostáva z dielcov (položiek). Zákazky, výrobky a ich položky sú evidované v samostatných tabu kách. Cena zákazky je
vypo ítavaná ako sú et cien výrobkov, cenu každého výrobku je možné pevne zada alebo povoli automatický výpo et ceny.
V takom prípade je cena vypo ítaná z cien a množstiev jeho jednotlivých položiek. V nastavení programu môžete ur , i sa
má cena výrobku kalkulova z predajných cien jeho komponentov, alebo z ich skladových cien zvýšených o zadanú maržu.
Všetky ceny uvádzané v zákazkách sú bez dane.

Zákazka
Výrobky, materiál a dielce, ktoré sú zobrazené v tomto okne, patria k aktuálnej zákazke, ktorej názov je uvedený v hornej
lište. Inú zákazku môžete rýchlo vybra v zozname, ktorý sa automaticky zobrazí, ak presuniete kurzor myši nad hornú
lištu (ak je to povolené v nastavení programu).

Úplný zoznam zákaziek môžete zobrazi aj kliknutím na tla idlo "Zoznam" alebo stla ením klávesy F2. Bližší popis nájdete
v kapitole "Zoznam zákaziek".
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Výrobky
Zoznam výrobkov aktuálnej zákazky. Výrobky, ktorých cena je vypo ítavaná automaticky, sú v poslednom st pci
ozna ené symbolom.
Výrobok môžete do zákazky prida tromi spôsobmi :
Kópiou z modulu "Výrobky"
automatické pridanie vybraného výrobku a všetkých jeho položiek z evidencie výrobkov. Bližšie informácie nájdete v
kapitole "Výrobky - Pridanie výrobku do zákazky".
Manuálnym vytvorením výrobku
štandardný spôsob, kliknutím na ikonku "Nový" alebo do "Menu-Výrobok-Nový"

Zoznam materiálu
Cena zákazky je sú tom cien všetkých jej výrobkov. Ceny jednotlivých výrobkov je možné zada ru ne alebo povoli ich
automatický výpo et (v takom prípade je cena výrobku vypo ítaná zo sú tu cien všetkých jeho položiek a je zaokrúhlená
pod a parametrov definovaných v nastavení programu).
V tabu ke "Zoznam materiálu" sa nachádza zoznam všetkých skladových položiek, použitých v zákazke, pri om každá má
automaticky vypo ítané celkové množstvo, hmotnos a cenu. Jednotková cena, nadspotreba a hmotnos položky sú do
kalkulácie prenesené zo skladu, pri om prípadné zmeny týchto parametrov v sklade sa už v zákazke nezoh adnia (v
prípade potreby ich je možné aktualizova pomocou samostatnej funkcie - vi nižšie). V nastavení programu je možné
zvoli , aká cena bude použitá pri kalkulácii - predajná cena alebo skladová cena zvýšená o zadanú maržu.
Celkové množstvá jednotlivých skladových položiek sa skladajú zo :
základného množstva
množstvo zadané priamo v položke výrobku
pridruženého množstva
ak sa táto položka vyskytuje v pridruženej operácii
Základné a pridružené množstvo je zárove zvýšené o tzv. nadspotrebu (ak je zadaná), t.j. percentuálne vyjadrenie
odpadu pri spracovaní. Množstvá sú uvádzané v odpovedajúcich merných jednotkách, pri om pre plošný a d žkový
materiál je informatívne vypo ítaný aj celkový po et dielcov. V prípade, že má daná skladová položka povolené iba
celo íselné množstvá bude vypo ítané celkové množstvo automaticky zaokrúhlené na celé íslo nahor.
Informácia o vydanom množstve danej položky je uvedená v poslednom st pci tabu ky. Môže sa tu nachádza jeden z
nasledujúcich údajov :
po et percent
množstvo (v percentách), ktoré už bolo vydané zo skladu alebo zahrnuté do nárezových plánov (v prípade plošných a
žkových materiálov). Treba ešte zo skladu vyda zvyšné množstvo.
ak je už zo skladu vydané potrebné množstvo
ak je vydané nadmerné množstvo
toto sa môže vyskytnú v prípade, ak je už ur itá položka vydaná zo skladu a v zákazke sa neskôr dodato ne zníži jej
množstvo

Editácia
Po kliknutí na toto tla idlo sa zobrazí menu, v ktorom si môžete vybra jednu z nasledujúcich funkcií :
Edituj záznam
Informáciu o materiáli a jeho množstve vypo ítava program automaticky (zo zoznamu výrobkov a ich dielcov) a nie je
možné ju manuálne meni . Pomocou tejto funkcie však môžete editova niektoré ostatné informácie o materiáli napr. jeho popis, predajnú cenu, nadspotrebu, poznámku ...
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Hromadná zmena materiálu alebo operácie
Túto funkciu môžete využi , ak potrebujete hromadne zmeni vybraný materiál alebo operáciu (skladovú položku) vo
všetkých položkách ur itého výrobku, alebo všetkých výrobkoch aktuálnej zákazky. Sta í len vybra inú skladovú
položku rovnakého typu a kliknú na tla idlo "Zme ". Nie je možné zmeni plošný alebo d žkový materiál, ktorého
dielce už boli zahrnuté do nárezového plánu.

Aktualizuj pod a skladu
Funkcia aktualizuje jednotkovú cenu, nadspotrebu a jednotkovú cenu všetkých položiek pod a ich aktuálnych hodnôt
v sklade
Aktualizuj príslušenstvo
Pomocou tejto funkcie môžete pre každé príslušenstvo (použité v aktuálnej zákazke) opätovne na íta zoznam jeho
položiek z pomocnej evidencie "Príslušenstvo". Toto môžete využi , ak ste v tejto evidencii vymazali alebo upravili
niektorú z položiek a túto zmenu chcete zoh adni aj v aktuálnej zákazke.

Pridaj dielce do nárezových plánov
Pomocou tejto funkcie môžete do nárezových plánov prida plošné a d žkové dielce zákazky. V samostatnom okne sa
zobrazí zoznam materiálov všetkých dielcov v zákazke, ktoré zatia neboli priradené k žiadnemu nárezovému plánu. Po
výbere materiálov (môžete ich vybera jednotlivo alebo hromadne) kliknite na tla idlo "Pridaj do nárezových plánov" a
všetky dielce z vybraných materiálov budú priradené k nárezovému plánu. Ak existuje pre daný materiál nevypo ítaný
nárezový plán, budú dielce priradené k nemu, v opa nom prípade bude pre ne vytvorený nový nárezový plán.

Po pridaní dielcov do nárezového plánu bude jeho íslo uvedené na tomto tla idle a pomocou neho bude možné
automaticky otvori modul "Nárezové plány" a tento dielec v om kedyko vek vyh ada .

Vytvor výdajku
Pomocou tejto funkcie je môžné automaticky vytvori výdajku a zo skladu tak vyda (odpo íta ) všetky položky a ich
množstvá, potrebné pre realizáciu aktuálnej zákazky. Funkcia sa spúš a v samostatnom okne, v ktorom môžete ur ,
ktorých položiek sa bude zápis týka (skladové položky typu "Operácia/Služba" budú zapísané bez oh adu na nasledujúci
výber) :
Vyda iba položky s dostato nou zásobou
zo skladu budú vydané iba položky, ktorých množstvo nie je vä šie ako ich zásoba v sklade
Vyda všetky položky v množstve neprevyšujúcom aktuálnu zásobu
zo skladu budú vydané všetky položky, ale len do výšky aktuálnej zásoby v sklade
Vyda všetky položky bez oh adu na zásobu
zo skladu budú vydané všetky položky bez oh adu na aktuálnu zásobu v sklade (POZOR ! pri tejto vo be môžu
vzniknú záporné zostatky skladových položiek, napriek tomu, že v nastavení programu nie sú povolené)
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Položky
Zoznam položiek aktuálneho výrobku

Nárezový plán
Ak je už aktuálny dielec umiestnený na nárezovom pláne, kliknutím na toto tla idlo môžete tento plán rýchle vyh ada a
zobrazi . V opa nom prípade bude do nárezového plánu pridaný spolu s ostatnými dielcami z rovnakého materiálu (v
prípade potreby aj z viacerých zákaziek naraz).
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Zoznam zákaziek

Skupiny zákaziek
Zákazky je možné triedi do skupín, ktoré si môžete vytvori a editova prostredníctvom
Menu-Skupina-Nová/Oprav/Vymaž. Názov skupiny môže obsahova maximálne 60 znakov. Aktuálna skupina je
zobrazená v avo hore nad tabu kou a tu ju môžete aj zmeni .

Zákazky
Zoznam zákaziek aktuálnej skupiny. Okrem základných údajov je v tabu ke zobrazený po et dní, ktorý zostáva do
termínu dokon enia zákazky a v poslednom st pci je zobrazený symbol ozna ujúci aktuálny stav zákazky. Stav zákazky je
možné zmeni dvojklikom na tento symbol. Zobrazí sa okno, v ktorom sta í už len kliknú na tla idlo ozna ujúce aktuálny
stav :

Pod tabu kou sa okrem základných tla idiel nachádza tla idlo "Vytvor doklad", pomocou ktorého je možné pre aktuálnu
zákazku vytvori nový doklad vybraného typu.
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Doklad k zákazke
Pomocou tejto funkcie program automaticky vytvorí nový doklad (môžete vybra jeho typ - napr. Ponuka, Faktúra ...) a
skopíruje do všetky potrebné údaje z aktuálnej zákazky - t.j. údaje zákazníka, výšku z avy (môžete ju v prípade potreby
zmeni ) a zoznam výrobkov (príp. aj položky vz ahujúce sa k celej zákazke, zadané vo "virtuálnom" výrobku).

Všetky položky dokladu budú považované za "vo né", t.j. nebudú ma žiadny vplyv na skladové zásoby. Vytvorený doklad
bude pridaný do evidencie dokladov, kde ho môžete v prípade potreby alej editova alebo vytla . Zo zákazky môžete
vytvori neobmedzené množstvo dokladov, tieto však nie sú žiadnym spôsobom viazané k zákazke. Môžete teda napr. k
novej zákazke vystavi ponukový list, po jej prípadnej zmene iný ponukový list, pred za atím jej realizácie zákazkový list
alebo záväznú objednávku a po jej dokon ení faktúru.
Doklad, ktorým zo skladu vydáte materiál potrebný pre realizáciu zákazky, môžete vytvori pomocou funkcie "Vytvor
výdajku" (tla idlo sa nachádza pod tabu kou "Zoznam materiálu" v module "Zákazky").

Pridaj dielce do nárezových plánov
Kliknutím na toto tla idlo môžete do nárezových plánov hromadne prida dielce zo VŠETKÝCH zákaziek (ktoré sú v stave
"Vyrába sa") a z vybraných materiálov.
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Zákazka

íslo
Poradové íslo zákazky. Je automaticky vytvorené na základe poradových ísel posledných dvoch zákaziek (prvé dve
zákazky je nutné o íslova ru ne). íslo je možné zmeni , program však neumož uje vytvori dve zákazky s rovnakým
íslom. Pod a ísla je možné zákazky aj zora ova , avšak iba v abecednom poradí. Pre správne zoradenie preto v ísle
použite aj úvodné nuly (teda nie Fa-1, Fa-2 .... Fa-9999, ale Fa-0001, Fa-0002 .... Fa-9999).
íslo jednozna ne identifikuje zákazku pri importe a exporte údajov.

Dátum
Dátum zaevidovania (vytvorenia) zákazky

Termín
Ak potvrdíte túto vo bu, program umožní zada aj dátum realizácie (dokon enia) zákazky. Na základe zadaného termínu
a aktuálneho dátumu program vypo íta, ko ko dní ešte zostáva na realizáciu zákazky a tento údaj uvedie v tabu ke
zákaziek. Ak je po termíne, program tu uvedie tri výkri níky. Program pri zadávaní novej zákazky ponúkne termín
vypo ítaný z aktuálneho dátumu a po tu dní preddefinovaného v nastavení programu.

Zákazník
Výber adresy zákazníka z evidencie obchodných partnerov.

Názov
Názov zákazky - max. 60 znakov
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Popis
Popis zákazky - viacriadkový text

ava
Výška z avy v rozsahu -300,00% až 100,00%. Ak zadáte záporné íslo, hodnota bude považovaná za prirážku. Program pri
zápise novej zákazky štandardne ponúkne z avu, ktorú má daný zákazník zadanú v evidencii obchodných partenrov (v
prípade, ak je zákazník vybraný).

Objednávka
Informácie o objednávke - max. 60 znakov

Stav
Tu môžete vybra stav, v ktorom sa aktuálna zákazka nachádza. Stav je identifikovaný ikonkou v tabu ke zákaziek :
Nerealizované
Vyrába sa
Vyrobené
Vybavené
Zrušené

Skupina
Tu môžete vybra alebo zmeni skupinu, do ktorej bude táto zákazka priradená.
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Výrobok zákazky

íslo
Poradové íslo výrobku v zákazke. Program toto íslo priradí automaticky, môžete ho však zmeni (v takom prípade budú
automaticky pre íslované všetky dotknuté výrobky). Toto íslo je využité iba pre ur enie užívate om definovaného
poradia výrobkov v zákazke (ak máte tabu ku výrobkov zoradenú pod a tohto ísla - st pec je ozna ený znakom #).

Kód
Jedine ný údaj, ktorý jednozna ne identifikuje výrobok zákazky pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 25
znakov.

Názov
Názov výrobku - max. 60 znakov

Popis
Popis výrobku - viacriadkový text

Obrázok
Výrobku môžete priradi niektorý obrázok jeho výberom z evidencie obrázkov.

Množstvo
Po et výrobkov v zákazke

Cenu vypo íta automaticky
Ak potvrdíte túto vo bu, program automaticky prepo íta cenu výrobku po každej zmene v zozname jej položiek
(vychádzajúc z ich množstva a cien použitých materiálov). V nastavení programu môžete ur , i sa má cena výrobku
kalkulova z predajných cien jeho komponentov, alebo z ich skladových cien zvýšených o zadanú maržu. Ak túto vo bu
nepotvrdíte, program vám umožní zada cenu manuálne. Výrobky, ktoré majú túto vo bu potvrdenú, sú v tabu ke
identifikované ikonkou.

Cena
Manuálne zadaná cena výrobku (je k dispozícii iba v prípade, ak nechcete, aby bola cena vypo ítavaná automaticky)

Virtuálny výrobok
tento typ "výrobku" vytvorte ak chcete do zákazky (a do dokladu z nej vytvoreného) vloži položky, ktoré nie sú priamo
sú as ou konkrétneho výrobku, ale vz ahujú sa k celej zákazke (napr. poplatok za dopravu, montáž a pod.).
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Položka výrobku

Materiál (skladová položka)
Všetky položky výrobku sa musia odkazova na existujúce skladové položky. Po kliknutí na tla idlo sa otvorí modul
"Sklad", v ktorom môžete pomocou dvojkliku (alebo kliknutím na tla idlo "Vyber") vybra požadovanú skladovú položku.
Príslušenstvo je možné vybra aj samostatne, kliknutím na malé tla idlo vpravo. V závislosti od typu vybranej položky
bude možné zada aj iné parametre - rozmery a hranovacie pásky v prípade plošných materiálov, d žku v prípade
žkových materiálov.

Množstvo
Množstvo (po et kusov) vybranej položky. Mernú jednotku nie je možné zmeni - použitá je merná jednotka zo skladovej
položky. Plošné a d žkové materiály sú výnimkou - u nich je vždy množstvo zadávané v kusoch.

žka
žku je možné zada len pre plošné a d žkové materiály. Bližšie informácie o d žkových jednotkách nájdete v kapitole
"Zadávanie rozmerov". Plošný alebo d žkový dielec môže obsahova aj viac d žok - toto môžete využi , ak má materiál
kresbu, a táto má na jednotlivých dielcoch opticky nadväzova (ak sa jedná napr. o elá zásuviek, dvierka skrinky a pod.).
Položke môžete alší rozmer prida stla ením tla idla . Ak dielec obsahuje viac rozmerov, nad edita ným po om sa
zobrazí ovládací prvok s íslom aktuálneho rozmeru. Pomocou tohto prvku sa môžete medzi jednotlivými rozmermi
prepína (presun na nasledujúci rozmer môžete dosiahnu aj stla ením klávesy PageUp, na predchádzajúci stla ením
PageDown). Ak niektorú d žku vynulujete, bude táto pri ukladaní automaticky vymazaná.

Šírka
Šírku je možné zada len pre plošné materiály (d žkové materiály majú svoju šírku zadanú v sklade, tu bude zobrazená
len informatívne). Ostatné je obdobné ako pri zadávaní d žky (d žok). alšie šírky môžete prida stla ením tla idla.
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Dodrža kresbu
Táto vo ba je prístupná iba pre plošné dielce, ktoré neobsahujú viac d žiek ani šíriek. Potvrdenie tejto vo by znamená, že
ak má materiál orientovanú kresbu (toto je definované v skladovej položke), nemôže dôjs pri ukladaní tohto dielca na
nárezovom pláne k jeho oto eniu (zámene šírky s d žkou). Toto sa používa v prípade dielcov, ktoré budú vo výrobku
vidite né a zmenou orientácie kresby ich materiálu by došlo k estetickej chybe. Dielce, ktoré majú túto vo bu potvrdenú,
sú v tabu ke položiek identifikované ikonkou.

Oto

dielec

Po kliknutí na toto tla idlo sa rozmery a hranovacie pásky oto ia vo i kresbe materiálu.

Kód
Identifika ný kód položky - max. 25 znakov.

Názov
Názov položky - max. 60 znakov

Popis
Popis položky - viacriadkový text

Hranovacie pásky
Táto záložka je k dispozícii iba pre plošné dielce. Každej hrane dielca môžete priradi ubovolnú hranovaciu pásku
kliknutím na odpovedajúce tla idlo (pre každú hranu je ur ené samostatné tla idlo). V pravej asti záložky sú
informatívne uvedené hrúbky vybraných pások. V nárezovom pláne budú rozmery tohto dielca automaticky zmenšené o
hrúbku použitých pások a zárove zvä šené o zadaný "Prídavok na opracovanie" (tento môžete využi napr. na zadanie
hrúbky zbrúsenia hrany, ktoré sa vykonáva pred nalepením pásky). Upravené rozmery sú informatívne uvedené pod
obrázkom dielca.
V prípade potreby môžete automatickú úpravu zakáza potvrdením vo by "Neupravova rozmery dielca".

Príslušenstvo

Na tejto záložke môžete dielcu priradi dve nezávislé príslušenstvá, zada íslo balíka (do ktorého sa má bali tento
dielec) a ur , i sa má príslušenstvo bali spolu s dielcom alebo do samostatného balíka.

Ostatné
Na tejto záložke môžete v prípade potreby dielcu priradi

alší obrázok - jeho výkres.
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Nárezové plány
Modul "Nárezové plány" je ur ený na evidenciu a výpo et nárezových plánov. Každý nárezový plán obsahuje dielce, ktoré
môžu by zadané ru ne alebo pridané zo zákaziek. Každý vypo ítaný plán obsahuje štatistiku a zoznam použitých formátov
(tabú ) a vzniknutých odrezkov, ktoré je možné automaticky zapísa do skladu.

Nárezové plány
Tabu ka so zoznamom nárezových plánov. Pre každý nárezový plán je tu okrem základných údajov uvedený symbol,
ktorá indikuje jeho stav (ak nie je zobrazený žiadny symbol, znamená to, že nárezový plán ešte nebol vypo ítaný alebo
jeho výpo et bol zrušený) :
nárezový plán je vypo ítaný
nárezový plán je vypo ítaný a bola k nemu vytvorená aj výdajka
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Dielce
Zoznam dielcov aktuálneho nárezového plánu. Dielce je možné editova a maza iba ak nárezový plán ešte nie je
vypo ítaný (dielce zo zákaziek je možné editova iba v module "Zákazky").

Hranovacie pásky dielcov zo zákaziek :
môžu ma pridružené operácie
zo skladu sa vydávajú prostredníctvom "výdajky k zákazke"

Hranovacie pásky ru ne zadaných dielcov :
nemôžu ma pridružené operácie
zo skladu sa vydávajú prostredníctvom "výdajky k nárezovému plánu"

Pridanie dielcov zo zákazky
Po kliknutí na toto tla idlo sa zobrazí okno so zoznamom zákaziek, v ktorých sa nachádzajú dielce z aktuálneho
materiálu, ktoré zatia neboli priradené k žiadnemu nárezovému plánu. Po výbere zákaziek (môžete ich vybera
jednotlivo alebo hromadne) kliknite na tla idlo "Pridaj do nárezového plánu" a všetky dielce z vybraných zákaziek a
materiálu budú priradené k aktuálnemu nárezovému plánu.
Ak potrebujete prida dielce z viacerých materiálov sú asne, kliknite na tla idlo s takouto ikonkou v okne "Zoznam
nárezových plánov". Ak existuje pre daný materiál nevypo ítaný nárezový plán, budú dielce priradené k nemu, v
opa nom prípade bude pre ne vytvorený nový nárezový plán.

Dielce, ktoré boli do nárezového plánu pridané zo zákaziek, sú v poslednom st pci tabu ky ozna ené symbolom.
Preskok do zákazky
Tla idlo je k dispozícii iba pre dielce, ktoré boli pridané do nárezového plánu zo zákazky (na tla idle je uvedené íslo
tejto zákazky). Po kliknutí na sa zobrazí modul "Zákazky" a v tabu ke bude automaticky vyh adaná táto zákazka aj
dielec.

Výpo et
Nastavenie a spustenie výpo tu nárezového plánu. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcej kapitole.

Použité formáty
Zoznam formátov, ktoré boli použité pri výpo te.

26

Optimik 3.46

Nárezové plány

Vypo ítaný plán
Zobrazenie rozloženia dielcov na aktuálnom formáte. Ak je strana použitého formátu dlhšia ako rozmer zadaný v
nastavení programu, je nárezový plán rozdelený do viacerých iastkových plánov. V takom prípade sa ved a plánu
zobrazia posuvníky, pomocou ktorých je možné zobrazova jeho jednotlivé asti. V nastavení programu si okrem toho
môžete zmeni aj farby iar, rezov, odrezkov, odpadu, ve kos a farbu písma, typ údajov a pod.

Export pre CNC píly
V samostatnom okne môžete vyexportova aktuálny nárezový plán pre CNC pílu. Sta í vybra výrobcu, zložku pre
uloženie exportovaného súboru a zada jeho názov. Vybranú zložku si program vie zapamäta (pre každý typ exportu
zvláš ) a názov súboru automaticky ponúka v tvare " íslo plánu, kód materiálu, názov plánu".

V sú asnej verzii je možné exportova údaje pre CNC píly od firiem Biesse (www.biesse.com), CYWWM
(www.cywwm.com.tw) a Macmazza (www.macmazza.it). Vyexportovaný súbor je potrebné otvori v riadiacom softvéri
konkrétnej píly a vykona v om alšie potrebné kroky.
Okrem toho je možné údaje vyexportova do všeobecného textového súboru *.csv s touto štruktúrou :
V úvode súboru sa nachádzajú informácie o pláne, dielcoch a použitom materiáli :
Plan (nárezový plán)
Plan; íslo nárezového plánu plánu; Názov materiálu; Kód materiálu; Hrúbka materiálu; Orezanie celých formátov; Orezanie
odrezkov
Formats (zoznam použitých formátov)
0 (celý formát) alebo 1 (odrezok); 0 (materiál od zákazníka) alebo 1 (materiál zo skladu); íslo formátu; D žka; Šírka; Po et
kusov; Názov
Edging tapes (zoznam hranovacích pások)
Kód; Názov; Po et; Celková d žka (vrátane prípadnej nadspotreby)
Parts (zoznam dielcov)
Poradové íslo; D žka; Šírka; Po et kusov; Kód zákazky; Názov zákazky; Kód výrobku; Názov výrobku; Kód dielca; Názov
dielca; Kód pásky (hore); Kód pásky (vpravo); Kód pásky (dolu); Kód pásky (v avo)
Off-cuts (zoznam vzniknutých využite ných odrezkov)
žka; Šírka; Po et kusov
Nasleduje zoznam jednotlivých plánov pre každý použitý formát (a zoznam a umiestnenie dielcov na om) :
Format; íslo formátu; íslo tabule (rozvrhnutia); Po et kusov; D žka; Šírka
íslo dielca; X-ová súradnica avého horného rohu; Y-ová súradnica avého horného rohu; 0 (ak bol dielec uložený bez
oto enia) alebo 1 (ak bol oto ený o 90 stup ov); D žka dielca; Šírka dielca
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Vyú tovací doklad
Vytvorenie dokladu s vyú tovaním nákladov pre aktuálny nárezový plán (volite ne aj pre všetky vyfiltrované nárezové
plány). Okrem ceny za materiál a použité hranovacie pásky sem môžete pripo íta aj cenu za rezanie a lepenie pásky.

Výdajka
Vytvorenie výdajky k nárezovému plánu, prostredníctvom ktorej sa zo skladu vydajú všetky použité formáty a vrátia sa sa
do všetky vzniknuté využite né odrezky (ak daný formát v sklade ešte neexistuje, bude automaticky vytvorený). Odrezky
sú automaticky ocenené pod a ceny použitých formátov, zistenej metódou FIFO. Ak je v nastavení programu zakázaná
záporná zásoba, vykoná sa ešte predtým kontrola, i je v sklade dostato ná zásoba všetkých použitých formátov. Ak nie
je, bude potrebné prepo íta nárezový plán s aktuálnou zásobou materiálu alebo doplni zásobu.
Po vytvorení výdajky bude jej íslo uvedené na tomto tla idle a pomocou neho bude možné automaticky otvori modul
"Doklady" a túto výdajku v om kedyko vek vyh ada .
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Rozrezanie
Výber spôsobu, ako sa má formát rozreza (smer prvých rezov) :
ubovolný smer rezov
Rozreza po d žke
Rozreza po šírke

Šírka rezu
Šírka rezu (reznej škáry)

Maximálna d žka rezu
Maximálna d žka rezu, ktorý je schopný urobi vaša píla. Nastavením tohto parametra na požadovanú hodnotu si
vynútite také rozloženie dielcov, aby v žiadnom mieste nevznikla potreba reza dlhší rez. Nezadávajte túto hodnotu príliš
nízku, pretože do zna nej miery obmedzuje a tým aj znekvalit uje výpo et.

Odrezate né minimum
Zadajte sem šírku najužšieho odrezku, aký je schopná vaša píla odreza , resp. akú je možné z technologického h adiska
realizova . Program potom rozmiestni dielce tak, aby v žiadnom mieste nevznikla potreba reza tenší odrezok.
Odrezate né minimum sa zadáva vrátane šírky rezu - tzn., že ak chcete zada šírku najmenšieho odrezku napr. 20 mm a
šírka rezu je 4 mm, tak odrezate né minimum zadajte ako 24 mm. Nezadávajte túto hodnotu príliš vysokú, pretože do
zna nej miery obmedzuje a tým aj znekvalit uje výpo et.

Maximálny po et oto ení
Vo vä šine prípadov nie je možné dielce nareza iba pomocou rezov v jednej osi ale je potrebné viackrát smer rezu
zmeni , resp. pri pílení materiál oto o 90 stup ov. CNC píly však majú tento po et "oto ení" (tiež ozna ovaný ako
po et levelov) limitovaný. Nastavením požadovanej hodnoty docielite, že dielce budú rozložené tak, aby na odrezanie
každého z nich bolo potrebné zmeni smer rezu maximálne zadaný po et krát. Pri "manuálnom" rezaní môžete hodnotu
ponecha o najvyššiu. ím je totiž hodnota tohto parametra nižšia, tým sú horšie výsledky výpo tu, ale aj menšia
námaha pri rezaní - menej manipulácie s materiálom. Platí to aj naopak.
Po et oto ení je po ítaný od zvislého rezu. Napr. CNC píla Macmazza umož uje reza v štyroch úrovniach - P(zvislý rez precut), X, Y a Z. V tomto prípade teda zadajte max. po et oto ení 3.

istiaci rez po oto ení
Ak zadáte túto hodnotu, program po každej zmene smeru rezu (oto ení materiálu) automaticky pridá dodato ný istiaci
rez. Toto využívajú niektoré CNC píly pre dosiahnutie maximálnej presnosti a pravoúhlosti rezania.
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Umiestnenie dielcov
Bez obmedzení
Ved a seba v jednom rade
toto môžete využi napr. pri rezaní parapetných dosiek. V tomto prípade bude orezaný iba avý a pravý okraj
formátu a za využite ný odrezok bude považovaný iba pravý zvyšok formátu.

Prídavok na orezanie
Táto hodnota bude automaticky pripo ítaná k rozmerom každého dielca. Toto sa využíva v prípadoch, ak chcete dielce
ešte dodato ne zrezáva alebo zbrusova na presný rozmer. Príklad : ak prídavok na orezanie je 100 mm a dielec má
rozmer 600 x 450 mm , na nárezovom pláne bude ma rozmery 700 x 550 mm.

Orezanie
Ak zadáte túto hodnotu, tak základný formát bude zo všetkých strán (resp. zo strán na ktorých sa nachádza dielec alebo
využite ný odrezok) o túto hodnotu skrátený. Tento rez je považovaný za istiaci a slúži na odstránenie prípadných
poškodených okrajov alebo na vyrovnanie ich ostatných nerovností. V prípade d žkových materiálov sa orezávajú iba
jeho konce.

Orezanie odrezkov
istiaci okrajový rez, ktorý je ale použitý v prípade odrezkov. U odrezkov z predchádzajúcich rezaní sa predpokladá
presnejší rozmer hrán ako aj ich menšie poškodenia, preto je obvukle táto hodnota o nie o nižšia.

Oreza všetky okraje
Ak potvrdíte túto vo bu, istiace rezy budú priradené na všetky okraje (v prípade d žkových materiálov na oba jeho
konce), v opa nom prípade budú strany s odpadom bez tohto rezu.

Použi odrezky
Tu môžete zada podmienky pre použitie odrezkov v nárezovom pláne

Využite né odrezky
Zadaním minimálnej d žky a šírky tu môžete zadefinova najmenší možný odrezok, ktorý ešte budete považova za
využite ný. Všetky odrezky, ktoré budú ma menšie rozmery, budú považované za nevyužite ný odpad. Zadajte tieto
rozmery o najpozornejšie, pretože pri ich príliš nízkych hodnotách by sa váš sklad za al zap
ve kým množstvom
mali kých odrezkov a pri ich príliš vysokých hodnotách by zasa dochádzalo k zbyto nému plytvaniu materiálom.

Takto môžete zadefinova až 4 rôzne ve kosti využite ných odrezkov (A-D). Program týmto písmenom automaticky ozna í
aj všetky novovzniknuté odrezky a zapíše ich tak aj do skladu.

Rýchle nastavenie parametrov
Všetky parametre je možné uloži pod jedným názvom v samostatnej evidencii parametrov nárezového plánu. Tieto
parametre je zárove možné priradi ku každej skladovej položke (plošnému alebo d žkovému materiálu). Pri každom
výpo te nárezového plánu pre daný materiál tak program vie automaticky preddefinova správne parametre (ich
spolo ný názov je uvedený na tla idle).
Pred spustením výpo tu môžete jednotlivé parametre v prípade potreby ešte ru ne upravi , alebo ich hromadne vybra z
evidencie parametrov kliknutím na toto tla idlo.

Formáty materiálu
Zoznam formátov, ktoré sú pre daný materiál k dispozícii v sklade a ktoré je možné použi pri výpo te. V prípade potreby
sem môžete prida aj vlastné formáty. Všetky formáty majú automaticky pridelené poradové ísla a je možné ich
editova (v prípade skladových je však možné zmeni iba množstvo a poradové íslo) alebo definova kazové kusy.
V tabu ke môžu by symboly, ktoré ozna ujú :
Formáty, ktoré sú k dispozícii v sklade
Celé formáty
Odrezky

30

Optimik 3.46

Výpo et nárezového plánu

Formáty, ktoré majú aspo jeden kazový kus
Formáty dlhšie (širšie) ako nastavená maximálna d žka rezu
Formáty, ktoré môžu by použité vo výpo te

Výpo et
Program pri výpo te automaticky vyberá najvhodnejšie formáty (bez oh adu na ich zoradenie v tabu ke). Plošné dielce,
ktoré nemajú potvrdenú vo bu "Dodrža kresbu", sa program pokúša otá o 90 stup ov a dosiahnu tak ešte lepšie
využitie materiálu. Ak materiál nemá "orientovanú kresbu", program takto skúša otá VŠETKY dielce. Pod a vlastného
uváženia môžete nastavi aj vhodnú rýchlos výpo tu - pomalší výpo et obvykle* znamená kvalitnejší.
Samotný výpo et môžete spusti kliknutím na tla idlo "Výpo et". Po kliknutí na sa zobrazí okno s indikátormi priebehu
optimalizácie aktuálneho formátu ako aj celkovej optimalizácie, spolu s hrubým odhadom asu zostávajúceho do
ukon enia výpo tu. Aj po as výpo tu je možné ovplyv ova jeho rýchlos pomocou posuvníka.
* kvalita výpo tu je nepriamo úmerná jeho rýchlosti, nemusí to však plati vždy. Optimalizácia sa totiž vykonáva
priebežne a je možné, že ak by sa pri pomalšom výpo te podarilo na prvé formáty "natla " ur ité dielce, tak
optimaliácia zvyšných dielcov by nemusela by až taká úspešná, ím by celkové využitie mohlo by aj o nie o horšie,
ako v prípade rýchlejšieho (menej kvalitného) výpo tu. V prípade potreby teda môžete spusti výpo et viackrát s
rôznym nastavením a vybra si výsledok, ktoré vám najviac vyhovuje.
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Výrobky
Výrobky, ktoré vyrábate sériovo (alebo aspo viac ako jeden krát) nemusíte do zákaziek zadáva ru ne. Môžete si ich
zaevidova v tomto module a v prípade potreby ich odtia to len jednoduchým spôsobom prida do zákaziek. Okrem tejto
asovej úspory modul ponúka alšiu pridanú hodnotu - automatický prepo et rozmerov všetkých potrebných dielcov pri
zmene rozmerov výrobku, zmene hrúbky materiálu a pod. Každý výrobok totiž môže obsahova ubovolné množstvo
parametrov viacerých typov (rozmery, množstvá, použité materiály) a na tieto parametre sa môžete odvoláva pri výbere
materiálu, i zadávaní množstva alebo rozmeru každej jeho položky.
Cenu každého výrobku je možné zada manuálne alebo povoli jej automatický výpo et. V takom prípade je cena vypo ítaná
z cien a množstiev jeho jednotlivých položiek. V nastavení programu môžete ur , i sa má cena výrobku kalkulova z
predajných cien jeho komponentov, alebo z ich skladových cien zvýšených o zadanú maržu. Všetky ceny sú uvádzané bez
dane.

Skupiny
Výrobky je možné roz leni do užívate om definovaných skupín. Ak je potvrdená vo by "Všetky skupiny", v tabu ke budú
zobrazené výrobky zo všetkých skupín sú asne, v opa nom prípade iba výrobky aktuálnej skupiny. Názov skupiny môže
obsahova maximálne 60 znakov. Ak pre danú skupinu zadáte aj "skratku" (max. 5 znakov), bude táto vložená na
za iatok kódu, ktorý je automaticky preddefinovaný pre každý nový výrobok.
Skupiny je možné vytvára vo viacerých úrovniach, bližšie informácie môžete nájs v kapitole "Ovládanie programu Stromová štruktúra".

Prepo et cien všetkých výrobkov
Túto funkciu použite, ak zmeníte cenu alebo hmotnos použitého materiálu (skladovej položky) a chcete prepo íta ceny
všetkých výrobkov.
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Pridanie výrobku do iného výrobku
Ak zadávate vä šie množstvo výrobkov, ktoré obsahujú ur itý opakujúci sa prvok (napr. dvierka), môžete si tento prvok
jednorazovo zadefinova ako samostatný "výrobok" a potom ho pomocou tejto funkcie prida do iného výrobku. Môžete
tým ušetri ve a asu.

Po kliknutí na toto tla idlo sa zobrazí okno, v ktorom môžete vybra výrobok, do ktoréhu chcete prida parametre a
dielce aktuálneho výrobku. Aby nedošlo k nežiaducej kolízii, v tabu ke sú vyzna ené (ikonkou v poslednom st pci) všetky
parametre, ktorých kód sa zhoduje s kódom iného parametra v cie ovom výrobku (jeho názov je uvedený v rozba ovacej
ponuke pod tabu kou a v prípade potreby ho môžete zmeni výberom/zadaním iného kódu a kliknutím na tla idlo "Zme
kód").
Túto funkciu môžete využi aj na preddefinovanie celej skupiny parametrov, ktoré potom môžete týmto spôsobom
jednoducho a rýchle prenies napr. do každého nového výrobku (nezabudnite však potvrdi vo bu "Iba parametre").
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Pridanie výrobku do zákazky
Po kliknutí na toto tla idlo sa otvorí okno, v ktorom môžete vybra výrobok a zákazku, do ktorej ho chcete prida .

V tabu ke sú zobrazené všetky parametre vybraného výrobku. V prípade potreby môžete ubovolný z nich zmeni
zadaním inej hodnoty (rozmeru, množstva, materiálu ...) vpravo dolu pod tabu kou. Táto zmena je do asná a týka sa iba
výrobku práve pridávaného do zákazky (hodnoty parametrov zadaných v evidencii výrobkov zostanú nedoktnuté).
Parametre sa inicializujú po každej zmene vybraného výrobku, takže ich me te až potom, ako vyberiete výrobok (krok 1)
! Volite ne je možné zoznam týchto parametrov spolu s nastavenými hodnotami automaticky vloži do popisu výrobku,
prípadne zmeni aj jeho kód, názov a po et kusov v zákazke.
Výrobky je možné týmto spôsobom do zákazky pridáva aj priamo v module "Zákazky" (vtedy však nie je možné vybra
inú zákazku, výrobky sú pridávané iba do aktuálnej).
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Výrobok

Názov
Názov výrobku - max. 60 znakov

Kód
Jedine ný údaj, ktorý jednozna ne identifikuje výrobok pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 25 znakov. V
prípade, že ešte nie je zadaný, program ho automaticky preddefinuje v tvare "Skratka skupiny - Za iato né písmená a
íslice názvu výrobku".

Popis
Popis výrobku - viacriadkový text

Obrázok
Výrobku môžete priradi niektorý obrázok jeho výberom z evidencie obrázkov.

Cenu vypo íta automaticky
Ak potvrdíte túto vo bu, program automaticky prepo íta cenu výrobku po každej zmene v zozname jej položiek
(vychádzajúc z ich množstva a cien použitých materiálov).
V nastavení programu môžete ur , i sa má cena výrobku kalkulova z predajných cien jeho komponentov, alebo z ich
skladových cien zvýšených o zadanú maržu. Ak túto vo bu nepotvrdíte, program vám umožní zada cenu manuálne.
Výrobky, ktoré majú túto vo bu potvrdenú, sú v tabu ke identifikované ikonkou .

Cena
Manuálne zadaná cena výrobku (je k dispozícii iba v prípade, ak nechcete, aby bola cena vypo ítavaná automaticky)
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Typ
Parameter môže ma niektorý zo 7 typov :
Rozmer
Používa sa pre parametre definujúce rozmery výrobku (napr. šírka, výška, h bka, d žka, šírka modulu A, výška modulu B, ...)
Po et
Používa sa pre parametre definujúce ur ité množstvá (napr. po et políc, po et prie inkov, ...)
Plošný materiál
žkový materiál
Hranovacia páska
Iný materiál
Operácia alebo služba

Kód
Jedine ný kód parametra, max. 10 znakov.

Názov
Názov parametra, max. 30 znakov

Rozmer
Zadáva sa, ak je zvolený parameter typu "Rozmer"

Po et
Zadáva sa, ak je zvolený parameter typu "Po et"

Skladová položka
Skladovú položku môžete vybra , ak je zvolený parameter iného typu (materiál/operácia). Operáciu je možné vybra aj
samostatne, kliknutím na malé tla idlo vpravo.

Zme vo všetkých výrobkoch
Kliknite na toto tla idlo, ak potrebujete, aby sa hodnota parametra s daným kódom hromadne zmenila vo všetkých
zobrazených výrobkoch (v tabu ke v module "Výrobky").
POZOR ! Funkcia je nezvratná a preto si najskôr dôkladne skontrolujte, i máte skuto ne vyfiltrované iba výrobky,
ktorých sa má táto zmena týka !
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Položka výrobku

Materiál
Materiál je možné vybra z parametrov výrobku alebo priamo zo skladu. V závislosti od typu vybranej položky bude
možné zada aj iné parametre - rozmery a hranovacie pásky v prípade plošných materiálov, d žku v prípade d žkových
materiálov.

Množstvo
Množstvo (po et kusov) vybranej položky. Mernú jednotku nie je možné zmeni - použitá je merná jednotka z vybranej
skladovej položky (parametra). Plošné a d žkové materiály sú výnimkou - u nich je vždy množstvo zadávané v kusoch. Ak
je pre tento výrobok zadaný aspo jeden parameter typu "Po et", je tu zobrazené tla idlo pre vytvorenie vzorca pre
automatický výpo et množstva. V opa nom prípade je možné množstvo priamo zada .

žka
žku je možné zada len pre plošné a d žkové materiály. Bližšie informácie o d žkových jednotkách nájdete v kapitole
"Zadávanie rozmerov". Plošný alebo d žkový dielec môže obsahova aj viac d žok - toto môžete využi , ak má materiál
kresbu, a táto má na jednotlivých dielcoch opticky nadväzova (ak sa jedná napr. o elá zásuviek, dvierka skrinky a pod.).
Položke môžete alší rozmer prida stla ením tla idla. Ak dielec obsahuje viac rozmerov, nad tla idlom sa zobrazí
ovládací prvok s íslom aktuálneho rozmeru. Pomocou tohto prvku sa môžete medzi jednotlivými rozmermi prepína
(presun na nasledujúci rozmer môžete dosiahnu aj stla ením klávesy PageUp, na predchádzajúci stla ením PageDown).
Ak niektorú d žku vynulujete, bude táto pri ukladaní automaticky vymazaná. D žku položky nie je možné zada v tomto
okne priamo, iba prostredníctvom okna, v ktorom môžete vytvori vzorec pre automatický výpo et rozmeru. Okno sa
zobrazí po kliknutí na tla idlo.

Šírka
Šírku je možné zada len pre plošné materiály (d žkové materiály majú svoju šírku zadanú v sklade, tu bude zobrazená
len informatívne). Ostatné je obdobné ako pri zadávaní d žky (d žok). alšie šírky môžete prida stla ením tla idla.
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Dodrža kresbu
Táto vo ba je prístupná iba pre plošné dielce, ktoré neobsahujú viac d žiek ani šíriek. Potvrdenie tejto vo by znamená, že
ak má materiál orientovanú kresbu (toto je definované v skladovej položke), nemôže dôjs pri ukladaní tohto dielca na
nárezovom pláne k jeho oto eniu (zámene šírky s d žkou). Toto sa používa v prípade dielcov, ktoré budú vo výrobku
vidite né a zmenou orientácie kresby ich materiálu by došlo k estetickej chybe. Dielce, ktoré majú túto vo bu potvrdenú,
sú v tabu ke položiek identifikované ikonkou.

Oto

dielec

Po kliknutí na toto tla idlo sa rozmery a hranovacie pásky oto ia vo i kresbe materiálu.

Kód
Identifika ný kód položky - max. 25 znakov.

Názov
Názov položky - max. 60 znakov

Popis
Popis položky - viacriadkový text

Hranovacie pásky
Táto záložka je k dispozícii iba pre plošné dielce. Každej hrane dielca môžete priradi ubovolnú hranovaciu pásku
(definovanú v parametroch výrobku) kliknutím na odpovedajúce tla idlo (pre každú hranu je ur ené samostatné
tla idlo). V pravej asti záložky sú informatívne uvedené hrúbky vybraných pások. V nárezovom pláne budú rozmery
tohto dielca automaticky zmenšené o hrúbku použitých pások a zárove zvä šené o zadaný "Prídavok na opracovanie"
(tento môžete využi napr. na zadanie hrúbky zbrúsenia hrany, ktoré sa vykonáva pred nalepením pásky). Upravené
rozmery sú informatívne uvedené pod obrázkom dielca.
V prípade potreby môžete automatickú úpravu zakáza potvrdením vo by "Neupravova rozmery dielca".

Príslušenstvo

Na tejto záložke môžete dielcu priradi dve nezávislé príslušenstvá, zada íslo balíka (do ktorého sa má bali tento
dielec) a ur , i sa má príslušenstvo bali spolu s dielcom alebo do samostatného balíka.

Ostatné
Na tejto záložke môžete v prípade potreby dielcu priradi

alší obrázok - jeho výkres.
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Vzorec pre výpo et množstva
V tomto okne môžete vytvori vzorec (predpis) pre automatický výpo et množstva.

Po zadaní východiskového množstva môžete výsledné množstvo ur

výberom jednej z troch možností :

1. Výsledné množstvo bude rovnaké ako zadané východiskové množstvo
2. Výsledné množstvo bude vypo ítané ako sú in zadaného množstva a hodnoty vybraného množstevného parametra
3. Výsledné množstvo bude vypo ítané ako sú et zadaného množstva a hodnoty vybraného množstevného parametra

Príklad :
Máme zadaný parameter "Po et políc", ktorého hodnota je 3. Pod každú policu potrebujeme použi 4 kolíky, teda
množstvo kolíkov zadáme ako 4 * Po et políc. V tomto príklade program automaticky vypo íta potrebný po et kolíkov
12.
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Vzorec pre výpo et rozmeru
V tomto okne môžete vytvori vzorec (predpis) pre automatický výpo et rozmeru. Výsledný rozmer je vypo ítaný z
východiskového rozmeru a max. ôsmych prídavných matematických operácii a alších rozmerov.

Každý z rozmerov môžete definova :
priamym zadaním
ak nie je v ComboBoxe vybraný žiaden parameter (je tu uvedené "--- "), sprístupní sa edita né pole pre ru né zadanie
rozmeru (je umiestnené vpravo ved a ComboBoxu). Ak chcete zada rozmer priamo a v ComboBoxe je už vybraný
nejaký parameter, môžete ho rýchlo zruši aj stla ením klávesy Delete
výberom parametra typu "Rozmer"
v tomto prípade bude rozmer zistený z vybraného parametra
výberom parametra typu "Plošný materiál", "D žkový materiál" alebo "Hranovacia páska"
v týchto prípadoch bude rozmer získaný z vlastností skladovej položky vybranej pre daný parameter. V prípade
žkového materiálu to bude jeho šírka, v ostatných prípadoch jeho hrúbka.
K východiskovému rozmeru môžete prida max. 8 základných matematických operácií (s ítanie, od ítanie, násobenie,
delenie) s alšími rozmermi. Medzivýsledok je po ítaný po každej operácii a každá nasledujúca matematická operácia sa
vz ahuje vždy k predchádzajúcemu medzivýsledku. Ak zvolíte s ítanie alebo od ítanie, môžete zada (vybra ) rozmer a
zárove aj jeho celo íselný násobok (jeho priamym zadaním alebo výberom parametra typu "po et"). Ak zvolíte
násobenie alebo delenie, môžete zada iba násobok alebo delite .

Príklad :
Máme skrinku s jednou poli kou, ktorá má definované nasledujúce parametre :
W - Celková šírka = 800 mm
H - Celková výška = 600 mm
DTD - Hlavný plošný materiál = drevotriesková doska s hrúbkou 16 mm
Chceme vytvori vzorec pre výpo et d žky vnútornej poli ky. Túto jej d žku vypo ítame, ak od celkovej šírky (800 mm)
odpo ítame dvojnásobok hrúbky bo ných stien a 1 mm vôle (poli ka má by vyberate ná). V tomto prípade vzorec bude
vyzera takto :
Východiskový rozmer : Celková šírka = 800 mm
Prvá operácia : Odpo ítanie dvojnásobku hrúbky použitého materiálu, teda 2x DTD
Druhá operácia : Odpo ítanie vôle 1 mm
Teda W (800 mm)
- 2x DTD (-2x16 mm = -32 mm)
- 1x 1 mm (-1 mm)
Výsledok je 767 mm.
Týmto zabezpe íme, že rozmer poli ky bude automaticky správne vypo ítaný po každej zmene použitého materiálu
(resp. jeho hrúbky), ako aj po každej zmene celkovej šírky výrobku.
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Sklad
Modul "Sklad" je ur ený na evidenciu a sledovanie stavu zásob materiálu, tovaru a služieb.

Skladové skupiny
Skladové položky je možné roz leni do užívate om definovaných skupín. Ak je potvrdená vo by "Všetky skupiny", v
tabu ke budú zobrazené skladové položky zo všetkých skupín sú asne, v opa nom prípade iba skladové položky aktuálne
vybranej skupiny. Názov skupiny môže obsahova maximálne 60 znakov. Ak pre danú skupinu zadáte aj "skratku" (max. 5
znakov), bude táto vložená na za iatok kódu, ktorý je automaticky preddefinovaný pre každú novú skladovú položku.
Skupiny je možné vytvára vo viacerých úrovniach, bližšie informácie môžete nájs v kapitole "Ovládanie programu Stromová štruktúra".
Každá skupina má zárove definovaný jeden z piatich základných typov :
Plošný materiál
Tento typ predstavuje kusový plošný materiál, položka má pevnú plošnú mernú jednotku (môžete ju však zmeni v
nastavení programu ešte pred zadaním prvej skladovej položky tohto typu). Okrem toho jej môžete zada aj alšie
parametre, ako sú hrúbka, prítomnos orientovanej kresby, i preddefinovaný parameter rezania.
žkový materiál
Podobne ako predchádzajúci typ, u formátov sa však sleduje len d žka. Pevná merná jednotka je d žková (m, ft ..)
Hranovacie pásky
Položka tohto typu môže by priradená k hranám plošných dielcov v zákazkách, výrobkoch a nárezových plánoch.
Pevná merná jednotka je d žková (m, ft ..)
Ostatný materiál a tovar
Ostatné položky, môžete im zada ubovolnú mernú jednotku
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Služby a operácie
Virtuálne skladové položky predstavujúce ur itú službu alebo operáciu. Sú v sklade evidované len kvôli ich
preh adnému použitiu v dokladoch, zákazkách a výrobkoch. Ke že sa jedná o nehmotnú položku, vy íslenie "zásoby"
v tomto prípade nemá význam, napriek tomu však aj tieto položky majú skladovú kartu, na ktorej je možné
preh adne sledova , na ktorom doklade alebo v ktorej zákazke bola daná služba alebo operácia použitá.
Typ je možné zmeni len ak skupina neobsahuje skladové položky ani alšie podskupiny ani nadskupiny.
Skupinu je možné vymaza iba ak neobsahuje žiadnu skladovú položku a je možné ju presúva do iných skupín daného
typu.

Skladové položky
V tabu ke sú zobrazené skladové položky aktuálnej skladovej skupiny. Ak je potvrdená vo ba "Všetky skupiny", v tabu ke
budú zobrazené všetky evidované skladové položky.
Okrem základných údajov môžu by v tabu ke zobrazené tieto symboly :
ak je zásoba menšia ako minimálne množstvo (je možné ho zada individuálne pre každú skladovú položku)
ak sa jedná o plošný materiál, ktorý má orientovanú kresbu

Skladovú položku je možné vymaza iba ak nebola použitá v žiadnej zákazke, doklade ani nárezovom pláne.

Formáty
Zoznam všetkých formátov (nových aj odrezkov) aktuálnej skladovej položky (plošného alebo d žkového materiálu).
Celková zásoba každého materiálu je automaticky kalkulovaná zo zásob a rozmerov jednotlivých jeho formátov.
Údaje každého formátu (s výnimkou predajnej ceny) je možné zmeni iba pokia tento formát nebol použitý v nárezovom
pláne, ani v dokladoch.

Kazové kusy
V prípade potreby môžete pre každý formát evidova aj jeho poškodené kusy v samostatnom okne.

Príjmy a výdaje
Zobrazenie evidencie príjmov a výdajov aktuálnej skladovej položky. Evidencia je k dispozícii pre všetky typy skladových
položiek s výnimkou plošného a d žkového materiálu (tieto majú evidenciu vedenú pre každý svoj formát zvláš ).

Ostatné funkcie
Prostredníctvom ponuky sú k dispozícii alšie funkcie :
Komponenty
Zoznam komponentov (iných skladových položiek) z ktorých sa skladá aktuálna skladová položka. Plošný a d žkový
materiál nemôže obsahova komponenty (nemôže sa sklada z iných položiek).
Zlož
Pomocou tejto funkcie môžete zloži (prija do skladu) požadované množstvo aktuálnej skladovej položky a zárove
vyda zo skladu jej komponenty.
Hromadná zmena cien/daní
Pomocou tejto funkcie môžete hromadne zmeni vybraným skladovým položkám ich cenu alebo dane
Prepo ítaj sklad
Prepo et zostatkov a hodnôt všetkých skladových položiek. Túto funkciu však môžete využi v prípade
neo akávaného výpadku napájania alebo inej poruchy po íta a.
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Skladová položka

Názov
Názov skladovej položky, max. 60 znakov

Kód
Jedine ný údaj, ktorý jednozna ne identifikuje skladovú položku pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 25
znakov. V prípade, že ešte nie je zadaný, program ho automaticky preddefinuje v tvare "Skratka skladovej skupiny Za iato né písmená a íslice názvu položky".

Merná jednotka
Max. 6 znakov. Mernú jednotku je možné zada len pre ostatný materiál/tovar a operácie/služby.

Iba celo íselné množstvá
Potvr te túto vo bu v prípade skladovej položky, ktorá nemôže ma množstvo vyjadrené desatinným íslom (napr.
kusové položky, balené položky a pod.).

Popis
Popis položky - viacriadkový text

iarový kód
Max. 20 znakov. Tento údaj bude využívaný pri tla i iarového kódu k danej položke. Pre položku, ktorá má tento údaj
zadaný sa bude na základe neho zárove zobrazova iarový kód typu Code128 aj v okne nad tabu kou.

Skladová cena
Jednotková skladová cena bez dane. Ak už položka obsahuje aspo jeden príjem, skladová cena je vypo ítaná
automaticky a nie je možné ju manuálne editova .
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Predajná cena
Jednotková predajná cena bez dane

Dane
Sadzby a typy jednotlivých daní môžete zvoli ich výberom z evidencie daní. Pri vytvorení novej skladovej položky sú tu
automaticky vybrané preddefinované sadzby z nastavenia programu.

Minimálna zásoba
Sem môžete uvies minimálnu zásobu skladovej položky v sklade. Ak aktuálna zásoba v sklade klesne pod túto hodnotu,
položka bude indikovaná v poslednom st pci tabu ky ikonou.

Obrázok
Skladovej položke môžete priradi obrázok (vo formáte JPG), ktorý sa potom bude okrem skladu zobrazova aj v
ostatných moduloch, kde je daná skladová položka použitá. Do databázy je ukladaná iba zmenšenina obrázku, celý
obrázok je vždy nahrávaný zo súboru. Zabezpe te preto, aby všetky použité obrázky boli vždy k dispozícii - najlepšie je na
tieto ú ely vyhradi jednu zložku a do nej tieto obrázky (súbory *.jpg)skopírova .

Nadspotreba
Ak sa jedná o položku, pri spracovaní ktorej vzniká odpad (napr. pri rezaní, lepení, brúsení, lakovaní a pod.) môžete
hodnotu tohto odpadu zada ako nadspotrebu. Je to percentuálna hodnota (v max. výške 320%, s presnos ou na 2
desatinné miesta) o ktorú bude v kalkulácii zákazky navýšená spotreba danej skladovej položky. V prípade hranovacích
pások je možné nadspotrebu zada aj ako d žku, o ktorú bude automaticky zvýšená spotreba tejto pásky na každú
olepovanú hranu. Nadspotreba zadaná ako d žka má potom prednos pred nadspotrebou zadanou percentuálne.

Farba
Ak vyberiete položke farbu, zobrazí sa v tabu ke symbol obd žnika vyfarbený danou farbou. Pomocou neho si môžete
vizuálne odlíši ur ité položky v tabu ke a zrýchli tak ich vizuálne vyh adávanie. Ak priradíte farbu hranovacej páske,
bude páska v tejto farbe aj volite ne zobrazená na nárezových plánoch, o tiež prispeje k jej rýchlejšej identifikácii.

Hmotnos
Jednotková hmotnos položky. Na základe nej sa v kalkulácii zákazky vypo ítava hmotnos výrobkov. Mernú jednotka je
možné vybra v nastavení programu.

Hrúbka (šírka)
Pre plošné materiály a hranovacie pásky sem zadajte ich hrúbku, pre d žkové materiály ich šírku. Hrúbku pásky je možné
editova iba ak ešte nebola použitá v žiadnom výrobku zákazky. Tento údaj sa využíva pri automatickom výpo te
rozmerov dielcov a pri výpo te nárezových plánov.

Orientovaná kresba
Táto vo ba je k dispozícii len pre plošné materiály. Jej potvrdením ozna íte, že daný materiál má orientovanú kresbu v
smere niektorého z rozmerov (napr. drevo). Za orientovanú kresbu sa považuje taká, pri ktorej oto ení o 90 stup ov by
došlo k vizuálnej chybe vo finálnom výrobku.

Parametre rezania
Táto vo ba je k dispozícii len pre plošné a d žkové materiály. Môžete tu preddefinova východiskový spôsob
rezania/strihania (výberom z evidencie parametrov), ktorý bude automaticky zvolený pred spustením výpo tu
nárezových plánov pre tento materiál.

Po iato né množstvo, po iato ná cena
V prípade, že skladová položka ešte neobsahuje žiadne pohyby, môžete tu zada jej po iato ný stav. Platí to pre všetky
typy s výnimkou služieb, plošných a d žkových materiálov. Pre ne sa po iato ný stav zadáva jednotlivo pre každý formát.

Interná poznámka
Viacriadková interná poznámka.

Dodávate
V prípade potreby tu môžete ur

dodávate a jeho výberom z evidencie obchodných partnerov.
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Upozornenie pri výbere
Sem môžete zada text, ktorý sa automaticky zobrazí vo forme pripomienky pri každom výbere tejto skladovej položky
do dokladu, zákazky alebo výrobku.

Položka je aktívna
Skladovú položku, ktorá už bola použitá, nie je možné vymaza , iba ju pomocou tejto vo by nastavi ako "neaktívnu" (v
tabu ke bude zobrazená šedou farbou a pre iarknutá). Neaktívne položky nebudú prenášané ani do novej databázy (v
prípade využitia funkcie Databáza - Prechod do novej databázy").
Poznámka :
Typ skladovej položky nie je možné zmeni , je automaticky odvodený od typu skladovej skupiny, ku ktorej je táto
položka priradená.
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Formát

Po iato né množstvo
Po iato ná zásoba formátu v kusoch. Je možné ju zmeni iba do prvého použitia formátu.

žka a šírka
Rozmery formátu

Odrezok
Potvr te túto vo bu, ak sa jedná o odrezok. V opa nom prípade bude formát považovaný za celý.

Použi v nárezovom pláne
Potvr te túto vo bu, ak chcete, aby tento formát mohol by použitý pri výpo te nárezového plánu.

Neobmedzená zásoba
V nárezovom pláne môžu by použité iba formáty s nenulovou zásobou. Ak chcete, aby sa tento formát použil pri
výpo te vždy (bez oh adu na jeho zásobu), potvr te túto vo bu.

Po iato ná cena
Po iato ná skladová cena 1 ks formátu. Ak cena nie je zadaná, bude automaticky vypo ítaná zo skladovej ceny materiálu
a rozmerov formátu. Po kliknutí na tla idlo so symbolom kalkula ky sa zobrazí okno, v ktorom si môžete jednoducho a
rýchle prepo íta cenu formátu z ceny za 1 m2 (1m) alebo za 1 kg.

Predajná cena
predajná cena 1 ks formátu. Pri zadávaní formátu je jeho predajná cena automaticky vypo ítaná z jeho rozmerov a
predajnej ceny materiálu za 1 m2 (v prípade plošného materiálu) alebo za 1 m (v prípade d žkového materiálu), ale
môžete ju kedyko vek zmeni .
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Parameter
Nepovinný parameter v maximálnej d žke 60 znakov. Sem si môžete zada ubovolný identifika ný údaj pod a vlastných
potrieb (napr. kód ozna ujúci akos , umiestnenie v sklade a pod.). Tento parameter sa využíva aj pri výpo te nárezového
plánu - ak pri výpo te vzniknú nové odrezky, budú do skladu prijaté s rovnakým parametrom, ako mal formát, z ktorého
boli odrezané. Ak by ste tu teda mali zadanú napr. akos materiálu, tak Optimik zabezpe í, aby odrezky vzniknuté z
prvotriedneho formátu boli do skladu prijaté ako prvotriedne a pod.

Ve kos
Pod a vlastného uváženia môžete formátom priradi písmeno A-D ozna ujúce ich ve kos . Pod a tohto písmena môžete
formáty ahšie triedi alebo v nich vyh adáva .

Poznámka
ubovolný viacriadkový text
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Kazové kusy
Definovanie kazov má význam len pri použití formátu v nárezovom pláne, kedy výpo et umiestní dielce na danom formáte
tak, aby tieto "obchádzali" všetky kazy. Kazové kusy aktuálneho formátu sa definujú v samostatnom okne ako
štvoruholníkové oblasti s danou pozíciou a ve kos ou. Ak je kazový kus použitý v nárezovom pláne, automaticky sa z tohto
zoznamu odstráni (v prípade zrušenia nárezového plánu sem bude automaticky vrátený).

Pre každý z nich sa zadávajú 4 parametre :
X - vzdialenos avej strany oblasti od avej strany formátu
Y - vzdialenos hornej strany oblasti od hornej strany formátu
žka - d žka oblasti
Šírka - šírka oblasti

Kaz
V prípade, že má kaz nepravidelný tvar, zadefinujte ho vo forme viacerých prekrývajúcich sa oblastí :

Ak potrebujete dosiahnu o najlepšie využitie tohto formátu pri výpo te nárezového plánu, nadefinujte kaz pomocou
vä šieho po tu oblastí :
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Príjmy a výdaje
V tomto okne sa nachádza preh ad všetkých príjmov a výdajov aktuálnej skladovej položky spolu s ich cenami. V hornej asti
okna sú uvedené sú ty jednotlivých pohybov a vy íslená celková zásoba.
Toto okno je prístupné iba užívate om, ktorí majú na to oprávnenie.

Pohyby (príjmy a výdaje) nie je možné do evidencie zapísa priamo, ale iba :
prostredníctvom dokladov
pri výdaji položiek pre zákazku
vytvorením výdajky k nárezovému plánu
(výdaj použitých formátov a vrátenie vzniknutých odrezkov)
zložením skladovej položky
(výdaj jej komponentov a príjem zloženej položky)
V st pci popis môže by uvedený aj niektorý z uvedených symbolov :
Zákazka
pre výdajku, ktorou sa zo skladu vydal materiál pre zákazku (okrem plošných a d žkových materiálov)
Nárezový plán
pre výdajku, ktorou sa zo skladu vydali formáty a do skladu vrátili vzniknuté odrezky z nárezového plánu
Zložená položka
pre výdajku, ktorou sa zo skladu vydali komponenty a do skladu vrátila zložená položka

Skladová cena
Skladová cena každej skladovej položky (resp. jej formátu) je automaticky vypo ítavaná metódou FIFO (First In - First
Out), kedy sa predpokladá, že položka je zo skladu vydávaná v poradí, v akom bola do skladu prijímaná. Cena aktuálnej
zásoby je teda vypo ítavaná z posledného nákupu (nákupov).
Príklad :
Položka XY má zásobu 20 ks. Jej posledný nákup bol 14 ks v cene 3,70 EUR a predposledný nákup 50 ks v cene 3,95 EUR.
Ke že zostatok na sklade je 20 ks, predpokladá sa, že 14 ks je z posledného nákupu (po 3,70 EUR) a zvyšných 6 ks je z
predposledného nákupu (po 3,95 EUR). Hodnota tejto zásoby je teda (14 x 3,70) + (6 x 3,95) = 75,50 EUR, iže skladová
cena je 3,775 EUR (75,50/20).
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Zložené položky
V prípade potreby môžete skladovú položku (s výnimkou plošného a d žkového materiálu) považova za skladanú, t.j. takú,
ktorá sa skladá (kompletizuje) z iných skladových položiek (komponentov). Tieto komponenty a ich množstvá potrebné na
zloženie (skompletizovanie) jednej skladovej položky zadajte v samostatnom okne (môžete ho zobrazi v Sklade kliknutím do
Menu-Skladová položka-Komponenty ...). Za zložené skladové položky môžete považova napr. rôzne balí ky, akciové
balenia, montážne sady a pod. ...

Ak tieto položky neprijímate do skladu už skompletizované, ale skladajú sa až pred ich výdajom, je potrebné pre tento ú el
použi samostatnú funkciu (Sklad-Menu-Skladová položka-Zlož). Po zadaní požadovaného množstva skladaných položiek,
program vytvorí výdajku, prostredníctvom ktorej zo skladu vydá potrebné množstvá všetkých komponentov a príjme
požadované množstvo zložených položiek.

Príklad :
V sklade sa nachádza položka "Pánt XY - montážny balí ek", ktorý obsahuje nasledujúce komponenty :
Pánt XY, 1 ks
Skrutka, 2 ks
Návod, 1 ks
Obal, 1 ks

Po spustení funkcie "Zlož" a zadaní množstva (napr. 50 ks) sa vytvorí výdajka s takýmito položkami :
Pánt XY - 50 ks
Skrutka - 100 ks
Návod - 50 ks
Obal - 50 ks
Pánt XY - montážny balí ek + 50 ks
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Hromadná zmena cien/daní

Pomocou tejto funkcie môžete hromadne zmeni predajnú cenu alebo da vybraným skladovým položkám (t.j. tým, ktoré sú
aktuálne zobrazené v tabu ke). V samostatnom okne môžete vybra niektorú z týchto akcií :

1. Zvýši ceny
ceny vybraných skladových položiek budú zvýšené o zadaný po et percent, pri om budú zaokrúhlené (upravené) pod a
parametrov zadaných v nastavení programu

2. Zníži ceny
ceny vybraných skladových položiek budú znížené o zadaný po et percent, pri om budú zaokrúhlené (upravené) pod a
parametrov zadaných v nastavení programu

3. Zmeni dane
vybraným skladovým položkám môžete zmeni sadzbu dane (max. 3 typy daní) alebo ju zruši
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Doklady
Modul "Doklady" je ur ený na evidenciu rôznych typov dokladov (faktúry, príjemky, výdajky, dodacie listy, užívate om
definované typy ...) prostredníctvom ktorých je možné meni stav zásob v sklade. Každý doklad obsahuje základné údaje,
zoznam položiek a cenovú rekapituláciu. Táto evidencia je k dispozícii iba užívate om, ktorí majú na to oprávnenie.

Typ dokladu
Program obsahuje nieko ko preddefinovaných typov dokladov. V prípade potreby môžete parametre týchto typov
upravova alebo vytvára nové typy dokladov pod a vlastných požiadaviek. Aktuálny vybraný typ je možné zmeni v
rozba ovacom zozname v avom hornom rohu hlavného okna.

Doklady
Tabu ka so zoznamom dokladov. Môžete ju zoradi pod a ubovolného st pca alebo filtrova pod a dátumov,
obchodného partnera, firmy, špecifikácie alebo stavu dokladu. V poslednom st pci tabu ky je zobrazený symbol
ozna ujúci aktuálny stav dokladu (stavy a ich symboly si môžete preddefinova pod a vlastných potrieb pre každý typ
dokladu zvláš ). Pomocou dvojkliku môžete stav dokladu zmeni , prípadne doplni k nemu poznámku (v samostatnom
okne) :

V st pci popis môže by uvedený aj niektorý z uvedených symbolov :
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Zložená položka
pre výdajku, ktorou sa zo skladu vydali komponenty a do skladu vrátila zložená položka
Zákazka
pre výdajku, ktorou sa zo skladu vydal materiál pre zákazku (okrem plošných a d žkových materiálov)
Nárezový plán
pre výdajku, ktorou sa zo skladu vydali formáty a do skladu vrátili vzniknuté odrezky z nárezového plánu

Položky dokladu
Do dokladu je možné zada neobmedzené množstvo položiek - ru ne, výberom zo sortimentu alebo kombináciou týchto
dvoch spôsobov. Ak má položka vplyv na skladovú zásobu, je v tabu ke ved a jej názvu uvedený aj symbol :
ak sa jedná o výdaj zo skladu
ak sa jedná o príjem do skladu

Cenová rekapitulácia
Po akejko vek zmene v položkách dokladu sa automaticky vypo íta celková suma dokladu, všetky dane a celková suma
vrátane dane (daní) a uvedú sa v tejto. Tieto záznamy nie je možné editova ani vymaza . V prípade potreby však môžete
do tabu ky prida ubovolnú "korek nú" sumu (môže by aj záporná) spolu s jej popisom (max. 60 znakov, je možné
preddefinova ho v nastavení typu dokladu). Táto suma bude automaticky zapo ítaná do celkovej sumy dokladu - napr.
záporná suma za prevzaté zálohy a pod. ...

53

Optimik 3.46

Typ dokladu

Typ dokladu

Názov dokladu
Presný názov dokladu - max. 40 znakov (napr. "Faktúra", "Dodací list", ...)

Dátumy
Každý doklad môže obsahova tri rôzne dátumy. Sem môžete zada ich názvy (napr. "Dátum vyhotovenia", "Dátum
splatnosti" a pod.). Zárove môžete druhému a tretiemu dátumu zada aj po et dní. Tento po et sa využije pri tvorbe
dokladu, pre ich automatický výpo et (pripo ítaním daného po tu dní k prvému dátumu).

Obchodný partner
Popis obchodného partnera, pre ktorého je tento doklad ur ený (napr. : "Odberate ", "Zákazník", "Dodávate " ...). V
prípade, že sa jedná o typ dokladu, ktorý bude opakovane vytváraný pre jedného obchodného partnera, môžete ho tu aj
preddefinova .

Dopl ujúci údaj .1 a 2
Popis dopl ujúceho údaju (napr.: " íslo objednávky", "Spôsob úhrady", ...). Zárove sem môžete zada aj zoznam
konkrétnych údajov, tieto potom budú ponúknuté pri tvorbe nového dokladu (v takom prípade nebude nutné údaj
zadáva ru ne, bude ho sta len vybra ).

Vplyv na skladové zásoby
Tu vyberte, i sa majú položky tohto typu dokladu do skladu prijíma , zo skladu vydáva , alebo nemajú ma žiaden vplyv
na skladové zásoby.

Identifika ný názov
Názov, ktorým bude tento typ identifikovaný vo výberovom ComboBoxe
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Stavy dokladu
Tu môžete pod a Vašich potrieb preddefinova všetky stavy, ktoré môže daný typ dokladu ma (napr.:
Neuhradené/Uhradené, Prijaté/Vybavené, ...). Každému stavu pritom môžete priradi aj symbol, ktorý ho bude
identifikova v tabu ke dokladov. Kliknutím na tla idlá pod tabu kou môžete do zonamu prida alší stav alebo editova
aktuálny (POZOR ! - pri editácii budú tieto stavy zmenené aj vo všetkých odpovedajúcich dokladoch)

Podpis
Popis nášho podpisu v spodnej asti dokladu (napr.: "Vyhotovil", "Dodávate ", ...)

Podpis (obchodný partner)
Popis nášho podpisu v spodnej asti dokladu (napr.: "Vyhotovil", "Dodávate ", ...)

Päta
Text, ktorý bude automaticky tla ený v spodnej asti každého dokladu tohto typu

Údaje pre platbu :
Bankový ú et
Popis bankového ú tu (napr.: "Bankové spojenie", "Úhrady posielajte na", ...). Naj astejšie používaný ú et tu môžete aj
preddefinova jeho výberom z evidencie bankových ú tov.

Variabilný symbol
Popis variabilného symbolu. V prípade potreby tu môžete zvoli , že tento symbol bude v doklade vytvorený automaticky
z íslic ísla dokladu alebo kódu adresy obchodného partnera.

Dopl ujúci údaj . 1 a 2
Popisy a varianty dopl ujúcich údajov (napr. "Špecifický symbol", "Spôsob úhrady", ...)

Korek ná suma
Pri pridávaní sumy do cenovej rekapitulácie dokladu sa automaticky nastaví zadaný popis.

Celková suma
Názov celkovej sumy dokladu (napr.: "Celkom", "K úhrade" a pod.).

Upozornenie :
Po vytvorení prvého dokladu daného typu, už nebude možné editova názvy dokladu ani vplyv na skladové zásoby.
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Doklad

Dátumy
Dátumy pod a nastavenia v type dokladu. Ak ste v doklade zmenili dátum jeho vystavenia (dátum .1 - s týmto dátumom
sú zapísané aj všetky jeho položky v sklade), tak pri jeho ukladaní sa vykoná kontrola, i zmenou tohto dátumu nevznikne
na skladových kartách záporný zostatok (napr. ak by sa zmenou dátumu výdaj posunul pred príjem). Táto kontrola sa
však vykoná len ak máte v nastavení programu zakázané záporné zostatky skladových položiek.

íslo
Poradové íslo dokladu. Je automaticky vytvorené na základe poradových ísel posledných dvoch dokladov (prvé dva
doklady je nutné o íslova ru ne). íslo je možné zmeni , program však neumož uje vytvori dva doklady rovnakého
typu s rovnakým íslom. Pod a ísla je možné doklady aj zora ova , avšak iba v abecednom poradí. Pre správne
zoradenie preto v ísle použite aj úvodné nuly (teda nie Fa-1, Fa-2 .... Fa-9999, ale Fa-0001, Fa-0002 .... Fa-9999).

Mena
Mena dokladu. Automaticky je zvolená východisková mena, môžete však vybra ubovolnú inú z evidencie mien. Ak
zvolíte inú menu, bude potrebné zada aj aktuálny kurz (program štandardne ponúkne ten, ktorý máte zadaný v
evidencii mien).

Obchodný partner
Výber adresy obchodného partnera z Adresára.

Popis dokladu
Tento popis bude zobrazený v tabu ke s dokladmi.

Ostatné údaje
Ostatné údaje pod a nastavenia v type dokladu.

Bankový ú et
Bankový ú et môžete vybra z evidencie bankových ú tov.
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Údaje pre platbu
Variabilný symbol a dva dopl ujúce údaje pod a nastavenia pre daný typ dokladu.

Špecifikácia
Dokladu môžete priradi špecifikáciu, pod a ktorej je potom možné doklady aj filtrova .

Text
Text dokladu - bude umiestnený nad tabu kou s položkami.

Závere ný text
Text, ktorý bude umiestnený pod tabu kou s položkami.

Zaokrúhli výslednú sumu
Tu môžete presne nastavi spôsob zaokrúhlenia výslednej sumy. Najskôr zadajte násobok, na ktorý chcete sumu
zaokrúhli (napr. 1, ak chcete zaokrúh ova na celé ísla, 0.01 ak chcete zaokrúh ova na stotiny/centy a pod.), a potom
vyberte spôsob, akým chcete sumu zaokrúhli (nadol, nahor alebo matematicky).

Stav dokladu
Ak sú pre daný typ dokladu zadané stavy, môžete tu nastavi alebo zmeni stav aktuálneho dokladu.

Interná poznámka
Táto poznámka sa nebude nachádza na vytla enom doklade, bude iba pre vašu potrebu zobrazená v dolnej asti pod
tabu kou položiek.
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Položka dokladu

Skladová položka
Výber položky zo skladu. Spolu s položkou bude zo skladu vybraný aj jej kód, názov, popis, merná jednotka, cena a da
(dane). Okrem toho sa automaticky nastaví aj z ava obchodného partnera, pre ktorého je tento doklad vystavovaný.
ava bude uvedená zvláš alebo sa zahrnie priamo do ceny (toto môžete nastavi individuálne pre každého obchodného
partnera).
V prípade, že vyberiete skladovú položku a aktuálny doklad má vplyv na skladové zásoby), dôjde k automatickému
vytvoreniu príjmu alebo výdaju a následnej zmene stavu zásoby.

íslo
Poradové íslo pohybu v doklade. Program toto íslo priradí automaticky, môžete ho však zmeni . V takom prípade budú
automaticky pre íslované všetky dotknuté položky.

Kód
Kód položky

Názov
Názov položky

Popis
Popis položky

Množstvo
Množstvo položky. V prípade, ak je vybraná skladová položka, ktorá má povolené len celo íselné množstvá, nebude
možné zada množstvo desatinným íslom.

Merná jednotka
Mernú jednotku môžete zada ru ne len ak nie je vybraná žiadna skladová položka. V opa nom prípade bude
nadefinovaná pod a vybranej skladovej položky.

Vrátené
Táto vo ba je k dispozícii iba ak je vybraná skladová položka a zárove má aktuálny doklad vplyv na skladové zásoby. Ak
túto vo bu potvrdíte, vplyv na skladové zásoby sa zmení - týmto spôsobom môžete v príjemke skladové položky aj vyda
alebo naopak - vo výdajke alebo faktúre prija . Hodnota takejto položky zárove zníži výslednú cenu dokladu. Táto vo ba
sa využíva napr. pri výdajke pre nárezový plán, kedy sa do skladu vracajú využite né odrezky.
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Jednotková cena
Cena za mernú jednotku v aktuálnej mene dokladu. Cenu je možné zada maximálne s takým po tom desatinných miest,
aký ste nastavili v doklade. Ak zadávate cenu pre formát plošného/d žkového materiálu, môžete kliknú na tla idlo so
symbolom kalkula ky a zobrazí sa okno, v ktorom môžete rýchlo prepo íta cenu konkrétneho formátu zo zadanej ceny
za 1 m2 (1m) alebo 1 kg.

Vrátane dane
Túto vo bu potvr te v prípade, ak zadaná jednotková cena už obsahuje aj da (dane). V takom prípade bude da (dane)
vypo ítaná ako rozdiel sumy s da ou a sumy bez dane (základu dane). Túto vo bu použite, ak chcete dodrža cenu s
da ou.
Príklad : položka stojí 1,23 € s da ou (20%). Cena bez dane (základ dane) je teda 1,03 €. Da vypo ítaná zo základu by
bola 0,21 €, takže suma s da ou by potom bola 1,24 €. V prípade, že je táto vo ba potvrdená, bude da vypo ítaná ako
1,23-1,03 = 0,2 €, iže výsledná suma s da ou bude dodržaná.

ava
ava v % - s presnos ou až na 2 desatinné miesta. Ak zadáte záporné íslo, bude to považované za prirážku. Z ava môže
by v rozsahu -300,00% - 100%.

Da (dane)
V pravej dolnej asti je zo zadaných údajov automaticky vypo ítaná celková cena (bez dane aj s da ou) ako aj sumy dane
(daní). Sadzby a typy daní môžete zvoli ich výberom z evidencie daní.

Nezapisova do skladu
Toto tla idlo je k dispozícii iba pre položky dokladu, ktorý má vplyv na skladové zásoby. Kliknutím na môžete ur , že
táto položka nebude ma žiaden vplyv na skladové zásoby.
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Obchodní partneri
Evidencia adries a ostatných údajov obchodných partnerov.

Skupiny
Obchodných partnerov je možné roz leni do užívate om definovaných skupín. Ak je potvrdená vo by "Všetky skupiny", v
tabu ke budú zobrazení obchodní partneri zo všetkých skupín sú asne, v opa nom prípade iba obchodní partneri z
aktuálne vybranej skupiny. Názov skupiny môže obsahova maximálne 60 znakov.
Skupiny je možné vytvára vo viacerých úrovniach, bližšie informácie môžete nájs v kapitole "Ovládanie programu Stromová štruktúra".

Obchodní partneri
Tabu ka so zoznamom obchodných partnerov. Môžete ju zoradi pod a ubovolného st pca alebo filtrova pod a
štátu/obce v adrese alebo dodacej adrese, špecifikácie a firmy. Detailné údaje aktuálneho obchodného partnera sú
zobrazené nad tabu kou.

Klonovanie záznamu
Prostredníctvom klonovania údajov môžete jednoducho vytvori nový záznam jeho kópiou z aktuálneho záznamu. Toto
môžete využi najmä vtedy, ak obchodný partner zmenil adresu alebo identifika né údaje. V takom prípade pôvodný
záznam needitujte (zmeny by sa prejavili aj vo všetkých dokladoch a zákazkách, kde bol tento záznam použitý !), ale
vytvorte nový práve prostredníctvom tejto funkcie. Ak obchodný partner nemá priradenú žiadnu firmu, program ju
volite ne vytvorí (zhodnú s názvom práve kopírovaného obchodného partnera) a priradí ju do pôvodného aj nového
záznamu, ím medzi nimi vytvorí väzbu, pomocou ktorej je potom možné filtrova doklady aj zákazky. Po uložení nového
záznamu nezabudnite pôvodný záznam ozna ako neaktívny.
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Obchodný partner

íslo
Jedine ný údaj, ktorý jednozna ne identifikuje obchodného pratnera pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 20
znakov. V prípade, že íslo ešte nie je zadané, program ho automaticky preddefinuje pod a za iato ných písmen a íslic
názvu.

Aktívny
Obchodného partnera, pre ktorého bol vystavený aspo 1 doklad alebo platba, nie je možné vymaza , iba ho pomocou
tejto vo by nastavi ako "neaktívneho" (v tabu ke bude zobrazený šedou farbou a pre iarknutý). Neaktívne záznamy
nebudú prenášané ani do novej databázy (v prípade využitia funkcie Databáza - Prechod do novej databázy").

Adresa
Kompletná adresa pozostáva zo zadania názvu a ulice (oba údaje je možné zada aj do viacerých riadkov) a výberu obce a
štátu z ich evidencie. Ak zrušíte vo bu "Dodacia adresa je rovnaká", program vám umožní zada aj dodaciu adresu.

Iná dodacia adresa
Potvr te túto vo bu, ak má obchodný partner inú dodaciu (korešponden nú) adresu. V takom prípade sa sprístupnia
vstupné polia pre jej zadanie.

Kontaktné údaje
Meno kontaktnej osoby, telefónne íslo, e-mailová adresa a adresa domovskej stránky.

Poznámka
Interná poznámka (bude zobrazená pod tabu kou obchodných partnerov).

Identifika né údaje
3 identifika né údaje, závislé od vybraného štátu (popisy údajov je možné zada pre každý stát zvláš ). Môžete ich využi
na zadanie da ových registra ných ísel a pod.

Špecifikácie
Každej adrese môžete priradi až 3 špecifikácie, pod a ktorých je potom možné obchodných partnerov ve mi cielene
filtrova .
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Da
Tu môžete potvrdi alebo zakáza aplikovanie uvedeného typu dane (daní) v doklade pre daného obchodného partnera.
Konkrétna sadzba dane je zadaná v skladovej položke, základné typy daní (max. 3) sa definujú v nastavení programu.

Firma
V prípade potreby môžete obchodného partnera priradi k vybranej firme (prostredníctvom tohto údaju môžete vytvori
ur itú "väzbu" medzi viacerými obchodnými partnermi).

ava
Ak zadáte z avu, táto bude automaticky ponúknutá pri tvorbe dokladu alebo zákazky pre daného obchodného partnera.
ava môže by v rozsahu -300,00% - 100% (záporné íslo je považované za prirážku).

Zapo íta z avu priamo do ceny položky dokladu
Ak potvrdíte túto vo bu, z ava bude v položke dokladu zahrnutá priamo do ceny (cena položky bude automaticky
avnená hne pri jej výbere zo skladu). V opa nom prípade bude z ava v položke dokladu uvedená samostatne (ako
percentuálna hodnota).

Upozornenie pri výbere
Sem môžete zada text, ktorý sa automaticky zobrazí vo forme pripomienky pri každom výbere tejto adresy do dokladu
alebo zákazky.
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Ostatné
Prostredníctvom tohto panelu máte možnos prístupu k nastaveniam a ostatným astiam programu. Bližší popis nájdete v
nasledujúcich kapitolách.
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Databáza
Zálohovanie databázy
Zálohovanie databázy je dôležitý proces, ktorý umož uje vykona komplexnú zálohu aktuálnej databázy pre prípad jej
možnej straty alebo poškodenia, ktoré môže nasta z najrôznejších prí in (porucha po íta a, vírus, strata alebo krádež
po íta a, živelná pohroma a pod.) Pri zálohovaní zárove dochádza ku kontrole a optimalizácii údajov v databáze,
odstráneniu nepotrebných riadkov a iných "smetí" z databázy. Zálohovanie databázy sa môže vykonáva aj za plnej
prevádzky, tzn. že nie je potrebné odpája jednotlivých užívate ov. Ke že hodnota údajov, ktoré ste zadali do programu,
asom mnohonásobne prekro í hodnotu samotného programu, nepodce ujte prosím potrebu pravidelného
zálohovania. Vyhnete sa tak možným nepríjemnostiam a stratám.
Zálohovanie môžete spusti kliknutím do Menu-Servis-Zálohovanie databázy. Následne sa zobrazí štandardné dialógové
okno so žiados ou o zadanie názvu záložného súboru a jeho umiestnenia. Pre urýchlenie a zjednodušenie je názov
preddefinovaný v tvare "Názov databázy_rrmmdd.optbc" (rrmmdd predstavuje aktuálny dátum) a je vybraná cie ová
zložka Backup, ktorá sa nachádza v rovnakej zložke, ako konfigura ný súbor "setup.ini". Pre zautomatizovanie tohto
procesu môžete povoli automatické zálohovanie (alebo vybra inú zložku pre zálohovanie) v nastavení programu.
Obnova databázy (opak zálohovania) je možná len v úvodnom okne.
Dôležité upozornenie :
Nevykonávajte zálohovanie ru ne pomocou jednoduchého kopírovania databázového súboru, pretože v rámci tohto
procesu neprebehnú vyššie uvedené kontroly a optimalizácie údajov a v prípade, ak by s databázou v ase takéhoto
"zálohovania" pracoval aj iný užívate , takmer iste by došlo k poškodeniu vytváranej kópie databázy.
Z bezpe nostných dôvodov nie je možné databázu zálohova ani obnovova v klientskych inštaláciach programu (iba
v Optimiku nainštalovanom na serveri alebo používajúcom lokálnu databázu).

Prechod do novej databázy
Pomocou tejto funkcie môžete vytvori novú databázu a zárove do nej prenies všetky pomocné evidencie a nastavenia.
Okrem toho sa do novej databázy prenesie aj zoznam výrobkov, operácii, obchodných partnerov, skladových položiek a
formátov so zásobou. Skladovým položkám bude automaticky nastavená po iato ná zásoba a cena pod a aktuálnej
zásoby a hodnoty v aktuálnej databáze. Zárove budú vynechené všetky záznamy o skladových položkách a obchodných
partneroch, ktoré sú ozna ené ako "Neaktívne" a nie sú použité v iných prenášaných záznamoch.

Import údajov
Import údajov do programu z textového súboru. Bližší popis nájdete v nasledujúcej kapitole "Import a export údajov".
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Užívatelia
V tomto okne je možné evidova všetkých užívate ov programu, vrátane ich kontaktných údajov a obrázku
podpisu/pe iatky (využíva sa pri tla i dokladov). Prístup do tejto evidencie má iba administrátor (t.j. užívate , ktorý je v
programe evidovaný ako prvý - je ozna ený ervenou farbou). Administrátor má teda možnos editova užívate ov alebo
zruši ich prístupové heslá (nemá však možnos ich meni ). Užívate , ktorý má zadané prístupové heslo má v tabu ke
ved a svojho mena umiestnený symbol . Užívate a, ktorý už v programe vytvoril alebo editoval aspo jeden doklad, nie je
možné vymaza , iba ho deaktivova (neaktívny užívate je v tabu ke pre iarknutý).

Administrátor môže každému užívate ovi (okrem seba, pretože má všetky oprávnenia) priradi oprávnenia pre jednotlivé
operácie s údajmi a pre prístup k vybraným astiam programu.
Ak je okrem administrátora v tejto evidencii aspo jeden alší užívate (alebo má administrátor zadané heslo), bude pri
spustení programu automaticky zobrazené prihlasovacie okno.

Prístupové heslo
Nastavenie prístupového hesla prihláseného užívate a. V samostatnom okne je potrebné zada svoje pôvodné heslo a 2x
(kvôli možnej chybe pri zadávaní) nové heslo. V prípade, že užívate heslo zabudne, môže požiada administrátora o jeho
vymazanie a potom si zadá nové heslo (zabudnuté heslo nie je možné spätne zisti ). V prípade samotného hesla
administrátora však toto možné nie je !!! - ostatní užívatelia nemôžu vymaza žiadne iné heslo, iba zmeni svoje vlastné.

Základné údaje
Kliknutím na toto tla idlo môžete zmeni Vaše základné údaje - názov, adresu, logo, kontaktné a ostatné údaje (napr.
informáciu o zápise vašej firme do Živnostenského alebo Obchodného registra a pod.). Tieto údaje budú použité pri tla i
dokladov a ostatných tla ových zostáv. Skratky identifika ných údajov (I O, DI ...) sú závislé od krajiny, v ktorej sídli
Vaša firma a v prípade potreby ich môžete zmeni v evidencii "Štáty a obce".

Nastavenie programu
Bližšie informácie nájdete v nasledujúcej kapitole.

Vzh ad (skin)
Tu si môžete vybra vzh ad programu, ktorý sa Vám najviac pá i :)

Jazyk
V rozba ovacom zozname môžete vybra jazyk, v ktorom s Vami bude Optimik komunikova .

Výber databázy pred spustením programu
Túto vo bu môžete potvrdi , ak požadujete, aby sa pri každom spustení programu zobrazovalo okno s prihlasovacími
údajmi k databáze. Toto môžete využi ak pracujete s viacerými databázami a potrebujete sa medzi nimi asto prepína .
Ak táto vo ba nie je potvrdená, úvodné okno sa zobrazí iba v prípade, ak sa k databáze nie je možné pripoji
automaticky. Táto vo ba je sú as ou konfigurácie programu.
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Nastavenie programu
V tomto okne je možné vykona zmenu rôznych parametrov programu. Toto nastavenie je individuálne pre každého
užívate a a každý si tak môže nastavi program pod a vlastných potrieb a predstáv.

Program
Zobrazenie nástrojovej lišty
Tu môžete ur , kde sa má v hlavnom okne zobrazi nástrojová lišta s tla idlami pre otváranie hlavných modulov.
Môžete ju ma zobrazenú hore, dolu alebo v titulku hlavného okna.
Automaticky zálohova databázu
Ak potvrdíte túto vo bu, program bude každý de pri prvom ukon ení programu automaticky zálohova databázu.
Do názvu zálohovanej databázy bude pridaný dátum v tvare RRMMDD a tento záložný súbor bude uložený do zložky
Backup (nachádza sa v zložke s aktuálnou databázou). Zálohovanie môžete spusti kedyko vek aj ru ne. Bližšie
informácie o zálohovaní nájdete na stránke Servis.
Zložka pre zálohy
V prípade potreby tu môžete zvoli aj inú zložku, do ktorej sa budú uklada automatické zálohy databázy.
Zis ova nové verzie programu
Ak potvrdíte túto vo bu, program bude pri každom spustení kontrolova , i nie je k dispozícii novšia verzia programu.
Ak je, program ponúkne jej stiahnutie. Funkciu je možné spusti aj manuálne kliknutím do Menu-Ostatné-Kontrola
nových verzií.
Rolovanie v tabu kách
Zadajte o ko ko riadkov sa chcete v tabu kách posunú pri jednom pooto ení kolieska myši.

Merné jednotky
Plocha
Vyberte jednotku (m2,in2 alebo ft2), ktorú chcete používa v programe pre ozna ovanie a vyhodnocovanie množstva
plošných materiálov.
žka
Vyberte jednotku (m, in alebo ft), ktorú chcete používa v programe pre ozna ovanie a vyhodnocovanie množstva
žkových materiálov a hranovacích pások.
Poznámka:
Plošnú a d žkovú jednotku je možné editova iba pokia v sklade nie je zadaná žiadna skladová položka !

Hmotnos
Vyberte jednotku (kg alebo lbs), ktorú chcete používa pre zadanie hmotnosti skladovej položky alebo vyhodnotenie
hmotnosti výrobkov zákazky. Jednotku je možné v prípade potreby aj zmeni , hmotnosti budú automaticky
prepo ítané.
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Objem
Vyberte jednotku (m3,in3 alebo ft3), ktorú chcete volite ne používa v štatistike nárezových plánov pre plošné
materiály
Rozmery dielcov
Vyberte d žkovú jednotku, ktorú chcete naj astejšie používa pri zadávaní rozmerov dielcov.

Automatický režim
Bližšie informácie nájdete v poslednej kapitole "Doplnkové moduly" ...

Ceny a dane
Úprava predajných cien
Ke že rozpätie predajných cien môže by ve mi ve ké, môžete tu nastavi individuálny spôsob zaokrúhlenia až pre 5
cenových hladín (pre ceny nižšie ako 1$, 10$, 100$, 1000$ a vyššie - znakom $ sa rozumie východisková mena). Pre
každú hladinu teda môžete zada násobok, na ktorý chcete sumu zaokrúhli (napr. 1, ak chcete zaokrúh ova na celé
ísla, 0.01 ak chcete zaokrúh ova na stotiny/centy a pod.) a potom vyberte spôsob, akým chcete sumu zaokrúhli
(nadol, nahor alebo matematicky). Zárove môžete zada sumu, o ktorú sa má zaokrúhlená suma zníži (napr. pre
dosiahnutie tzv. Ba ových cien)
Východiskové sadzby daní
Pre každý typ dane môžete vybra jej naj astejšie používanú sadzbu. Táto sadzba bude použitá ako východisková pri
tvorbe novej skladovej položky alebo položky dokladu.
Pri kalkulácii cien výrobkov použi :
Tu môžete ur , i sa majú ceny výrobkov kalkulova z predajných cien ich komponentov, alebo z ich skladových cien
zvýšených o zadanú maržu.

Dielce
Poradie zadávaných údajov
Pre urýchlenie práce s programom si tu môžete vybra poradie, v akom ste zvyknutí zadáva d žku, šírku a množstvo
dielcov.
Neupravova rozmery dielca
Ak potvrdíte túto vo bu, každý nový dielec bude ma automaticky prednastavený zákaz úpravy svojich rozmerov o
hrúbku použitých pások a zadaného prídavku na opracovanie hrany.
Automaticky pokra ova v pridávaní nových záznamov
Ak potvrdíte túto vo bu, po uložení nového dielca (skladovej položky, formátu ...) sa automaticky zobrazí okno pre
pridanie alšieho nového záznamu ...
Rozmery zobrazova bez d žkovej jednotky, Po et kusov zobrazova bez textu "ks"
Tieto vo by potvr te, ak chcete vo výpisoch zobrazova po ty kusov a rozmery iba íslom
Prídavok na opracovanie hrany
Tu môžete preddefinova rozmer, ktorý bude automaticky pripo ítaný k hrane plošného dielca, obsahujúcej
hranovaciu pásku. Tento rozmer bude automaticky ponúknutý pre každý nový dielec, ale v prípade potreby ho
môžete pre daný dielec aj zmeni alebo zadáva ru ne.
Pri tla i zoznamu dielcov zoskupi dielce
V zákazke aj nárezovom pláne je možné vytla zoznam zoskupených dielcov. Pomocou tejto vo by môžete ur , i
sa majú zoskupova dielce s rovnakým rozmerom alebo s rovnakým rozmerom a hranovacími páskami.

Zákazky
Automaticky otvára zoznam zákaziek
Ak potvrdíte túto vo bu, v module Zákazky sa bude automaticky zobrazova zoznam zákaziek pri nastavení kurzora
myši na hornú lištu. Môžete tu zada aj oneskorenie v milisekundách, ktoré zabráni tomu, aby sa zoznam otvoril
nechcene, ak budete myšou ponad lištu iba rýchle prechádza .
Bežný as dokon enia zákazky
Zadajte sem po et dní, ktoré sú obvykle potrebné na realizáciu zákazky. Tento po et je využívaný na automatický
výpo et termínu dokon enia (realizácie) zákazky pri jej zápise do evidencie. Ak zadáte nulu, nebude dodržanie
termínu zákazky sledované.

Nárezové plány
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Farby a fonty
V tomto bloku sa nachádza 5 obd žnikov, predstavujúcich dielec, odrezok, odpad, kaz a rez. Kliknutím na plochu
odbd žnika môžete nastavi farbu, ktorá bude použitá pri tla i daného prvku plánu a kliknutím na text v strede
obd žnika, môžete nastavi písmo, ktoré bude použité pri tla i rozmerov a popisov. V prípade kazu môžete nastavi
farbu jeho pre iarknutia (kliknutím na znak "X").
Poznámka :
Vzh adom k tomu, že v nárezovom pláne sa môžu vyskytnú formáty s rôznymi rozmermi a môže by zobrazený a tla ený v
rôznych ve kostiach, výška písma s ve kos ou 10 je vypo ítaná ako 2% zo zobrazenej d žky formátu (v prípade formátov,
ktorých d žka je menšia ako šírka sú to 3% zo zobrazenej šírky).

Zobrazi poradové íslo, kód/názov dielca, íslo zákazky, kód výrobku ...
Potvrdením týchto volieb zabezpe íte, aby sa odpovedajúci údaj zobrazil a vytla il na každom dielci nárezového
plánu (v pípade, ak je dielec dostato ne ve ký na to, aby sa tam tieto údaje zmestili)
Povolené otá anie všetkých dielcov na materiáli bez kresby
Ak potvrdíte túto vo bu a materiál nárezového plánu nemá orientovanú kresbu (definované v skladovej položke), pri
výpo te nárezových plánov bude povolené otá anie aj dielcom, ktoré majú túto možnos zakázanú
Rozdeli plošné nad
Plošný nárezový plán pre formát, ktorý má stranu dlhšiu, ako zadaný rozmer, bude pri výpo te automaticky
rozdelený do viacerých astí.
Rozdeli d žkové nad
žkový nárezový plán pre formát, ktorý je dlhší, ako zadaný rozmer, bude pri výpo te automaticky rozdelený do
viacerých astí.
Minimálna ve kos písma
Pri tla i nárezových plánov sa do každého dielca vpisujú jeho rozmery a ostatné identifika né údaje (názov, kód, ...).
V prípade menších dielcov sa písmo automaticky zmenší tak, aby uvedené údaje bolo do dielca možné zapísa . Pri
príliš malých dielcoch by však písmo mohlo by tak mali ké, že by nebolo itate né. Údaje, ktoré by sa mali vypísa
písmom, ktorého ve kos je menšia ako tu zadaná hodnota, preto nebudú v nárezovom pláne zobrazené ani
vytla ené.
Východiskové parametre rezania
Tu môžete nastavi východiskovú skupinu parametrov, ktoré budú preddefinované pre každý nový nárezový plán.
Hranovacie pásky
Tu môžete vybra hrúbku iary, pomocou ktorej budú hranovacie pásky vyzna ené na nárezovom pláne. Farbu iary
ur ova netreba, bude totiž automaticky nastavená pod a farby konkrétnej hranovacej pásky (zadaná v sklade). V
prípade potreby tu môžete zobrazovanie pások aj zakáza .
V štatistike uvádza
Vyberte veli inu, ktorá má by uvádzaná v štatistike nárezových plánov - plocha (d žka), objem (d žka) alebo
hmotnos .
íslova každý kus tabule
Ak potvrdíte túto vo bu, o íslovaný bude každý kus tabule (vrátane rovnako rozvrhnutých - teda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ). V
opa nom prípade budú o íslované iba rozdielne rozvrhnuté tabule a v zátvorke za íslom bude uvedený po et
opakujúcich sa rozvrhnutí (napr. 1(2x), 2, 3(2x), 4 ...)

Doklady
Zaokrúh ova výslednú sumu dokladov
Tu môžete preddefinova spôsob zaokrúhlenia výslednej sumy. Toto zaokrúhlenie bude automaticky poúknuté pri
tvorbe nového dokladu.
Automaticky otvori sklad pri vytváraní novej položky dokladu
Ak potvrdíte túto vo bu, tak pri vytváraní nového pohybu dokladu, bude automaticky otvorené okno s výberom
skladovej položky.
Povoli záporné zostatky skladových položiek
Ak potvrdíte túto vo bu, program nebude kontrolova každý zadávaný pohyb, aby zamedzil prípadnému vzniku
záporného zostatku skladovej položky.
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Bankové ú ty
Zoznam vašich bankových ú tov. Túto evidenciu môžete využi pri výbere ú tu v doklade.

Záznam o každom bankovom ú te obsahuje tieto informácie :

Identifika ný popis
Popis ú tu, ktorý bude zobrazený v tabu ke ako aj pri výbere ú tu v doklade (max. 80 znakov)

Názov banky
Názov banky (max. 40 znakov)

Adresa banky
Adresa banky (max. 80 znakov)

íslo ú tu
íslo ú tu (max. 30 znakov)

Identifika né údaje
Ostatné identifika né údaje, napr. SWIFT, IBAN a pod. (max. 2 x 80 znakov)
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Meny a kurzy
Do tejto evidencii si môžete zaznamena všetký meny, ktoré chcete používa v programe (východisková mena je v tabu ke je
zobrazená erveným písmom). Okrem toho tu môžete nastavi presný požadovaný formát sumy v každej mene a aktuálny
kurz v prípade cudzích mien (za cudzie sú považované všetky okrem východiskovej).

Záznam o každej mene obsahuje tieto údaje :

Mena
Medzinárodné ozna enie meny, napr. "SKK", "USD" ... (max.5 znakov)

Symbol
Symbol meny (bude uvedený spolu so sumou), napr. "Sk", "$", ... (max.5 znakov)

Kurz
Hodnota aktuálneho kurzu. Tento bude použitý pri prepo te cien položiek pri ich výbere do dokladu v cudzej mene.

Odde ova skupín
Vyberte znak, ktorý bude použitý na oddelenie 3- íselných skupín v sume (na výber sú znaky : žiadny, medzera, apostrof,
iarka, bodka)

Odde ova desatinných miest
Vyberte znak, ktorý bude použitý na oddelenie desatinných miest v sume (na výber je iarka alebo bodka)

Tvar zápornej sumy
Z viacerých možností môžete vybra , v akom tvare sa bude zobrazova suma v prípade, ak bude ma zápornú hodnotu

Umiestnenie symbolu
Výber, kde a ako bude umiestnený symbol meny v prípade kladných súm. Na výber je umiestnenie :
• v avo
• vpravo
• v avo s medzerou
• vpravo s medzerou
Pre kontrolu správnosti si môžete v avej dolnej asti prezrie ukážku sumy sformátovanej pod a vami nastavených
hodnôt.
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Dane
V tomto okne je možné evidova neobmedzené množstvo sadzieb pre základné 3 typy daní (napr. DPH, GST/TPS, HST,
PST/TVQ). Ak ešte nie sú definované (napr. pri prvom spustení programu), môžete ich zada do edita ných polí nad tabu kou
(ich d žka môže by max. 10 znakov). Typ je možné editova alebo zruši iba v prípade, ak v tabu ke ešte nebola pre zadaná
žiadna sadzba.

Každý záznam obsahuje tieto údaje :

Typ
Vyberte jeden z troch základných typov dane.

Sadzba
Zadajte sem sadzbu dane v %, ktorá bude použitá pri výpo te sumy dane v dokladoch.

Skratka
Max. 8 znakov. Skratka bude použitá pre skrátené ozna enie dane v dokladoch (napr. "19%")

Názov dane
Max. 20 znakov. Tento názov bude použitý pre popis dane v rekapitulácii dokladu (napr. "DPH 19%")

Základ dane zvýši o da

.1

Táto vo ba je prístupná iba ak zadávate da .3. Môžete ju potvrdi v prípade tzv. Compound Tax, t.j. ak je táto da
vypo ítavaná zo základu zvýšeného o da .1. Používa sa napríklad v niektorých provinciách Kanady (Québec, Ostrovy
Princa Filipa) - da typu PST/TVQ je po ítaná zo sumy bez dane zvýšenej o da typu GST/TPS.

Da je platná
Potvrdením tejto vo ba ozna íte, že aktuálna da (sadzba) je platná. V opa nom prípade bude táto da považovaná za
zrušenú (už neplatnú) a nebude ponúkaná pri zadávaní položiek dokladu.
Poznámka
Da (sadzbu) je možné editova alebo maza len v prípade, že ešte nebola použitá v žiadnom doklade, skladovej
položke ani nastavení programu.
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Obrázky

Evidencia obrázkov, ktoré môžu by priradené ku skladovým položkám, výrobkom alebo položkám dokladu. Ak zmeníte
obrázok, ktorý už bol priradený k viacerým položkám, bude automaticky zmenený aj vo všetkých týchto položkách !

Na ítanie obrázkov zo súboru
Obrázky môžete do databázy na íta zo súborov JPG alebo PNG. Pri ich výbere môžete ozna aj viacero súborov naraz a
prida ich tak do databázy hromadne. S programom sú dodávané aj obrázky dekórov dosiek od firmy Kronospan a
nájdete ich v zložke Images, ktorá sa nachádza v inštala nej zložke programu (štandardne C:\RK
Software\Optimik\Images) ...
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Špecifikácie dokladov a obchodných partnerov
Evidencia špecifikácií. Ku každému obchodnému partnerovi alebo dokladu môžete priradi ubovolnú špecifikáciu z tohto
zoznamu a využi ju pri filtrovaní.
Každá špecifikácia môže obsahova maximálne 40 znakov a môžete ju vymaza len ak ešte nebola použitá.

73

Optimik 3.46

Štáty a obce

Štáty a obce
Evidencia štátov a obcí. Môžete ju využi pre rýchlejšie zadávanie adresy (netreba ru ne zadáva názov obce aj štátu, sta í ich
jednoducho vybra z tejto evidencie), ako aj pre ich filtrovanie.

Každý záznam o štáte obsahuje tieto údaje :

Názov
Názov štátu (krajiny), max. 40 znakov

Tvar adries
Tu môžete vybra , v akom poradí sa majú jednotlivé údaje adresy (ulica, PS , mesto a štát) zobrazova pri tla i dokladu
(každá krajina môže ma špecifické požiadavky pri zápise adresy na poštových zásielkách).

Popisy identifika ných údajov adries
Tu môžete zada 3 popisy identifika ných údajov - napr. da ových registra ných ísel, ktoré budú automaticky použité v
adrese. Popis môže obsahova max. 20 znakov.
Každý záznam o obci obsahuje tieto údaje :

Názov
Názov obce, max. 40 znakov

PS
Poštové smerovacie íslo (max.15 znakov)
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Firmy
Priradením firmy je možné v prípade potreby "zviaza " viacero obchodných partnerov. Pod pojmom "firma" sa tu rozumie
akáko vek forma skupiny alebo "väzby", obsahujúca jedného alebo viacerých obchodných partnerov.
Možné príklady väzieb v evidencii obchodných partnerov :
• viacero pobo iek jednej firmy (každá pobo ka je samostatným obchodným partnerom, pri om všetky majú priradenú
rovnakú firmu)
• viacero obchodných firiem spolupracujúcich v ur itom združení
• pôvodný a zmenený záznam obchodného partnera (po zmene adresy, identifika ných údajov, názvu a pod.)

Po priradení firmy viacerým obchodným partnerom máte možnos využi širšie možnosti filtrovania dokladov alebo platieb.
Takto môžete ahko vyfiltrova napríklad všetky zákazky alebo doklady pre všetky pobo ky jednej firmy, všetkých lenov
jedného združenia alebo pre staršie aj novšie verzie údajov jedného obchodného partnera.
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Parametre rezania

Názov
Názov celej skupiny parametrov, max. 30 znakov

Parametre
Popis jednotlivých parametrov nájdete v kapitole "Výpo et nárezového plánu".
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Príslušenstvo
Prostredníctvom príslušenstva je možné ku každému dielcu výrobku priradi skupinu alších položiek, závislých od jeho
množstva alebo rozmerov. Týmto spôsobom je možné v cene výrobku automaticky zoh adni aj spotrebu ostatných položiek
(napr. skrutiek, náterových látok, lepidiel a pod.) a vy ísli ich požadované množstvá. Príslušenstvo je možné aj importova a
exportova .

Použitie príslušenstva
Príslušenstvo priradené k materiálu dielca
Priamo k materiálu dielca môžete priradi iba príslušenstvo, ktoré je rovnakého typu ako tento materiál. Týmto
spôsobom môžete napr. k vybraným plošným dielcom priradi príslušenstvo "Lakovanie" a automaticky tak vypo íta
spotrebu laku a ostatných položiek z celkovej plochy týchto dielcov.
Príslušenstvo priradené k dielcu
Ku každému dielcu výrobku môžete priradi ešte dve "doplnkové" príslušenstvá, ktoré môžu by ubovolného typu.
Takto môžete k plošnému dielcu priradi príslušenstvo napr. 2x "Záves komplet" + 1x "Úchytka komplet" a
automaticky tak vypo íta spotrebu všetkých položiek tohto príslušenstva (závesy, skrutky, podložky ...) v závislosti
od po tu kusov daného dielca.

Každé príslušenstvo obsahuje tieto informácie :
Typ

Typ materiálu (skladovej položky), ku ktorému bude môc by toto príslušenstvo priamo priradené.

Názov
Názov príslušenstva, max. 60 znakov
Kód

Jedine ný údaj, ktorý jednozna ne identifikuje príslušenstvo pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 25
znakov.

Merná jednotka
Merná jednotka skladovej položky, ku ktorej bude môc by toto príslušenstvo priradené. Mernú jednotku je možné
zada ru ne iba pre typy "Ostatný materiál a tovar" a "Služby a operácie".
V prípade plošného materiálu a hranovacích pások je možné zada aj prídavnú hrúbku. Ak takéto príslušenstvo
potom priradíte k vybranej skladovej položke (plošnému materiálu alebo hranovacej páske), jej hrúbka bude v
zákazke automaticky zvä šená o túto hodnotu (má to význam hlavne pri výpo te správnych rozmerov dielca na
nárezovom pláne, pri použití hranovacej pásky s takto zvä šenou hrúbkou).

Príslušenstvo pozostáva z neobmedzeného po tu položiek, pri om každá z nich obsahuje tieto informácie :
Skladová položka
Vybraná zo zoznamu skladových položiek
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Množstvo
Množstvo potrebné na jednu mernú jednotku daného príslušenstva (napr. hmotnos laku potrebná na 1 m2 dosky,
po et skrutiek na 1 ks závesu a pod.).
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Import a export údajov
Optimik umož uje importova údaje z textového súboru, v ktorom sú údaje každého záznamu (napr. dielca, skladovej
položky a pod.) uvedené v samostatnom riadku, v stanovenom poradí a navzájom oddelené vybraným odde ovacím znakom.
Týmto spôsobom dokáže Optimik údaje do textového súboru aj exportova .
Pre zabránenie možným duplikáciam sa pri importe niektorých typov záznamov (napr. zákazky, výrobky, obchodní partneri,
skladové položky) kontroluje, i záznam s daným íslom (kódom) už v programe existuje. Ak áno, nebude importovaný a ani
nedôjde k žiadnej úprave takéhoto záznamu.
V prvom riadku súboru sa musí nachádza návestie v tvare [~(kód tabu ky)~], ktoré ur uje, do ktorej tabu ky majú by údaje
importované. Ak sa v súbore nachádza viac typov údajov sú asne (napr. zákazky, výrobky aj položky), návestie musí by
uvedené pred každým z nich a jednotlivé údaje musia by radené v logickom slede (ke že zákazka obsahuje výrobky a
výrobok je zložený z dielcov, údaje musia by v poradí 1. zákazka, 2.výrobok, 3.dielec). Príklad :
[~(Z)~]
Zákazka1
[~(ZV)~]
Výrobok A zákazky 1
[~(I)~]
Položka 1
Položka 2
Položka 3
[~(ZV)~]
Výrobok B zákazky 1
[~(I)~]
Položka 1
Položka 2
Údaje môžete importova aj automaticky pri štarte programu (spustením programu z "príkazového riadku" s uvedením názvu
a umiestnenia importného súboru, napr. "Optimik.exe C:\Jobs\JobXY.txt"). Týmto spôsobom môže Optimik spolupracova s
inou aplikáciou (napr. CAD návrhárom nábytku). Bližšie informácie o spolupracujúcich aplikáciach nájdete na našich
stránkach www.rksoft.sk.

Import / export
Po kliknutí na tla idlo Import (alebo Export) sa zobrazí jedno z nasledujúcich okien. V om môžete vybra , zmeni alebo
vytvori formát (skupinu parametrov), ktorý bude použitý pri importe alebo exporte údajov.

Pri automatickom importe (pri štarte programu) sa vždy použije "Štandardný formát". Tento formát je možné v prípade
potreby upravi , ale nie je možné ho vymaza .
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Formát importu/exportu
V tomto okne môžete nastavi pod a vlastných potrieb všetky potrebné parametre :

Názov
Názov formátu, max. 60 znakov
Odde ova údajov
Môžete vybra jeden zo znakov (;), (,), (|), ktoré odde ujú jednotlivé importované/exportované údaje v riadku
textového súboru. Ak chcete exportované údaje zobrazi v Exceli, zvo te odde ovací znak pod a verzie, ktorú
používate (napr. slovenská verzia používa v CSV súbore bodko iarku, anglická iarku). V štandardnom formáte je
zvolená bodko iarka.
Prípona súboru
Pri otváraní importného súboru budú automaticky vyfiltrované iba súbory s touto príponou, pri exporte bude zasa
táto prípona automaticky pridaná k názvu súboru.
Odde ova skupín
Môžete vybra jeden zo znakov (žiadny), (medzera), ('), (,),(.), ktoré odde ujú jednotlivé troj íselné skupiny (tisíce,
milióny ...) v íselných údajoch. V štandardnom formáte je zvolená medzera.
Odde ova desatín
Môžete vybra jeden zo znakov (,),(.), ktoré odde ujú desatinné miesta v íselných údajoch. V štandardnom formáte
je zvolená iarka.
Formát dátumu
Môžete tu vybra jednu z možností :
• Mesiac, De , Rok
• De , Mesiac, Rok
• Rok, Mesiac, De
V štandardnom formáte je zvolený tvar "Rok, Mesiac, De ".
Odde ova v dátume
Môžete vybra jeden zo znakov (.), (/), (-), ktoré odde ujú de , mesiac a rok v dátume. V štandardnom formáte je
zvolená poml ka.
Logická hodnota "áno"
Textový údaj (max. 10 znakov), ktorý predstavuje kladnú logickú hodnotu - napr. "True", "Áno" a pod. V
štandardnom formáte je zvolený znak "+".
Logická hodnota "nie"
Textový údaj (max. 10 znakov), ktorý predstavuje zápornú logickú hodnotu - napr. "False", "Nie" a pod. V
štandardnom formáte je zvolený znak "-".
Odde ova riadkov (LF) nahradi medzerou
Potvr te túto vo bu ak chcete vo viacriadkových textoch zruši znaky ozna ujúce koniec riadku (LineFeed, $0A) a
nahradi ich medzerou.
žková jednotka
Tu môžete zvoli , v akej d žkovej jednotke majú by údaje exportované alebo importované. V prípade, že v programe
používate inú d žkovú jednotku, program exportované/importované rozmery automaticky prepo íta.
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Sekcia
Po kliknutí na toto tla idlo sa zobrazí okno, v ktorom môžete pod a vlastných potrieb zvoli poradie údajov (prípadne
ich preddefinovanú hodnotu), pre každú sekciu zvláš .

Pre lepšiu orientáciu môžete do tabu ky na íta údaje z Vášho textového súboru (kliknutím na tla idlo "Otvor súbor")
a pre íta si informáciu o každej položke danej sekcie v hornej asti okna.
Zoznam všetkých sekcií a údajov nájdete v kapitole "Sekcie importu a exportu".
Iba údaje aktuálnej sekcie
Potvrdením tejto vo by oznámite programu, že v textovom súbore sa nenachádza žiadne návestie a že sú tu iba
údaje pre jedinú (vybranú) sekciu.
Presko 1.riadok
Potvr te túto vo bu, ak chcete pri importe ignorova prvý riadok textového súboru (napr. ak sú v om uvedené
názvy údajov alebo iné identifika né údaje).
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Sekcie importu a exportu
Tu nájdete zoznam všetkých sekcií (tabuliek, údajov ...), ktoré je možné v Optimiku importova a exportova . V každej tabu ke
je uvedený jej názov a návestie spolu so zoznamom a popisom údajov.
Dôležité údaje sú vyzna ené :

ervenou farbou
pre zabránenie možným duplikáciam sa pri importe niektorých typov záznamov (napr. zákazky, výrobky, adresy,
skladové položky) kontroluje, i záznam s daným údajom (kódom/ íslom) už v programe neexistuje. Ak existuje, nebude
importovaný a ani nedôjde k žiadnej úprave takéhoto záznamu.

modrou farbou
kód skladovej položky, ktorá musí pri importe záznamu už v programe existova . Ak neexistuje, program ponúkne jej
okamžité vytvorenie.

fialovou farbou
záznam s takýmto údajom (ak je zadaný) už musí v programe existova . Ak neexistuje, import bude stornovaný.

zelenou farbou
ak záznam s takýmto údajom v programe neexistuje, bude automaticky vytvorený (vä šinou sa jedná o záznam
ostatných evidenciach, ako napr. štát/obec, špecifikácia, cenová skupina, príp. ostatných skupinách)

Zákazky [~(Z)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

íslo zákazky
Dátum
Názov
Popis
Objednávka
Termín
ava
íslo obchodného partnera
Stav zákazky
Termín je stanovený

max. 20 znakov, musí by v tvare, ktorý je definovaný v nastavení programu. Ak íslo zákazky
nie je zadané, bude pri importe vytvorené automaticky
dátum (ak nie je zadaný, automaticky sa naimportuje aktuálny)
max. 60 znakov
viacriadkový text
max. 60 znakov
dátum (ak nie je zadaný, automaticky sa naimportuje aktuálny)
desatinné íslo (max. +/- 320,00)
max. 20 znakov
malé celé íslo : 0=nerealizované, 1=vyrába sa, 2=vyrobené, 3=vybavené, 4=zrušené
logická hodnota

Výrobky zákazky [~(ZV)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kód
Názov
Popis
Po et kusov
Cena
Cenu vypo íta automaticky
Virtuálny výrobok
Hmotnos
Obrázok

10. Výkres

max. 25 znakov
max. 60 znakov
viacriadkový text
malé celé íslo
desatinné íslo
logická hodnota
logická hodnota
hmotnos (LEN EXPORT)
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)

nadradená tabu ka - "Zákazky"

Položky výrobku zákazky [~(I)~]
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1. Kód skladovej položky

max. 25 znakov. Ak skladová položka s daným kódom neexistuje a je zadaná d žka aj šírka,
program pri importe ponúkne vytvorenie nového plošného materiálu, ak je zadaná iba d žka,
ponúkne vytvorenie d žkového materiálu, inak je možné ru ne zada , o aký typ skladovej
položky sa jedná.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

max. 25 znakov

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kód príslušenstva
Kód
Názov
Popis
Množstvo
Dodrža kresbu
žka
Šírka
Kód hranovacej pásky A
Kód príslušenstva A
Hrúbka A
Kód hranovacej pásky B
Kód príslušenstva B
Hrúbka B
Kód hranovacej pásky C
Kód príslušenstva C
Hrúbka C
Kód hranovacej pásky D
Kód príslušenstva D
Hrúbka D
Prídavok na hranu s páskou
Hmotnos
Externé CNC príkazy

25. Neupravova rozmery dielca
26. Hrúbka/šírka
27. Výkres
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

íslo balíka
Kód príslušenstva 1
Množstvo príslušenstva 1
Balenie príslušenstva 1
Kód príslušenstva 2
Množstvo príslušenstva 2
Balenie príslušenstva 2

max. 25 znakov
max. 60 znakov
viacriadkový text
desatinné íslo
logická hodnota
viacriadkový text s rozmermi (ak je viac d žok, sú na samostatných riadkoch)
viacriadkový text s rozmermi (ak je viac d žok, sú na samostatných riadkoch) - nezadáva sa pri
importe dielca z d žkového materiálu, kedy sa šírka automaticky zis uje z parametrov skladovej
položky
max. 25 znakov
max. 25 znakov
rozmer (o túto hrúbku sa automaticky zmenší rozmer dielca na nárezovom pláne). LEN EXPORT
max. 25 znakov
max. 25 znakov
rozmer (o túto hrúbku sa automaticky zmenší rozmer dielca na nárezovom pláne). LEN EXPORT
max. 25 znakov
max. 25 znakov
rozmer (o túto hrúbku sa automaticky zmenší rozmer dielca na nárezovom pláne). LEN EXPORT
max. 25 znakov
max. 25 znakov
rozmer (o túto hrúbku sa automaticky zmenší rozmer dielca na nárezovom pláne). LEN EXPORT
rozmer (ak nie je zadaný, bude použitá hodnota z nastavenia programu)
hmotnos (LEN EXPORT)
viacriadkový text - tento údaj nie je možné v Optimiku priamo editova , je možné ho iba
naimportova (napr. z externého CAD programu). V takom prípade bude tento údaj pripojený k
exportnému súboru pre CNC pílu.
logická hodnota
rozmer (LEN EXPORT)
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)
malé celé íslo
max. 25 znakov
desatinné íslo
malé celé íslo (0=nebali , 1=bali spolu s dielcom, 2=bali samostatne)
max. 25 znakov
desatinné íslo
malé celé íslo (0=nebali , 1=bali spolu s dielcom, 2=bali samostatne)

nadradená tabu ka - "Výrobky zákazky"

Obchodní partneri [~(A)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov skupiny
Firma
íslo adresy
Názov
Ulica
PS
Obec

max. 30 znakov. Ak nie je zadaná, pri importe bude adresa priradená do aktuálnej skupiny.
max. 60 znakov
max. 20 znakov
max. 80 znakov
max. 60 znakov
max. 15 znakov
max. 40 znakov
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Štát
Iná dodacia adresa
Názov (dodacia adresa)
Ulica (dodacia adresa)
PS (dodacia adresa)
Obec (dodacia adresa)
Štát (dodacia adresa)
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
WWW
Poznámka
Identifika né íslo 1
Identifika né íslo 2
Identifika né íslo 3
Špecifikácia 1
Špecifikácia 2
Špecifikácia 3
Da 1
Da 2
Da 3
ava
Upozornenie
Adresa je aktuálna
Zapo íta z avu priamo do
ceny položky dokladu

Sekcie importu a exportu
max. 40 znakov
logická hodnota
max. 80 znakov
max. 60 znakov
max. 15 znakov
max. 40 znakov
max. 40 znakov
max. 1 riadok textu
max. 1 riadok textu
max. 1 riadok textu
max. 1 riadok textu
viacriadkový text
max. 1 riadok textu
max. 1 riadok textu
max. 1 riadok textu
max. 40 znakov
max. 40 znakov
max. 40 znakov
logická hodnota
logická hodnota
logická hodnota
desatinné íslo
max. 1 riadok textu
logická hodnota
logická hodnota

nadradená tabu ka - "Obchodní partneri"

Skladové položky [~(S)~]
1. Názov skladovej skupiny

max. 60 znakov. Ak nie je zadaná, pri importe bude skladová položka priradená do hlavnej
skupiny daného typu.

2. Kód
3. Typ

max. 25 znakov

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Názov
Popis
Merná jednotka
iarový kód
Minimálna zásoba
Nadspotreba
Farba
Materiál má orientovanú
kresbu
Hrúbka/šírka
Jednotková hmotnos
Upozornenie
Predajná cena
Cena

17. Zásoba

malé celé íslo : 1=plošný materiál, 2=d žkový materiál, 3=hranovacia páska, 4=iný materiál
alebo tovar, 5=operácia alebo služba
max. 60 znakov
viacriadkový text
max.6 znakov
max. 20 znakov
desatinné íslo
desatinné íslo v rozsahu 0,00 - 300,00 (%)
celé íslo
logická hodnota, má význam len pre plošný materiál
rozmer, má význam len pre typy 1-3
hmotnos
max. 1 riadok textu
desatinné íslo
desatinné íslo (exportuje Aktuálnu cenu - FIFO, importuje ako Po iato nú cenu - okrem
plošných a d žkových materiálov)
desatinné íslo (exportuje Aktuálnu zásobu, importuje ako Po iato nú zásobu - okrem plošných
a d žkových materiálov)
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18. Nadspotreba hranovacej
pásky (d žka na každú hranu)
19. Interná poznámka
20. íslo dodávate a
21. Skladová položka je aktuálna
22. Obrázok

Sekcie importu a exportu
rozmer (má význam iba pre typ 3)
viacriadkový text
max. 20 znakov
logická hodnota
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)

nadradená tabu ka - "Skladové skupiny"
ak skladová položka s takýmto kódom už existuje, nebude pri importe presko ená, ale aktualizovaná !

Formáty plošných a d žkových materiálov [~(PV)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parameter
žka
Šírka
Odrezok
Predajná cena
Cena
Zásoba
Interná poznámka
Neobmedzená zásoba
Použi v nárezovom pláne
Ve kos

max. 60 znakov
rozmer
rozmer
logická hodnota
desatinné íslo
desatinné íslo (exportuje Aktuálnu cenu - FIFO, importuje ako Po iato nú cenu)
desatinné íslo (exportuje Aktuálnu zásobu, importuje ako Po iato nú zásobu)
viacriadkový text
logická hodnota (nemôže by povolená pre odrezky)
logická hodnota
1 znak (A-D)

nadradená tabu ka - "Skladové položky"

Aktualizácia skladových zásob [~(S-upd)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kód skladovej položky
Parameter formátu
žka formátu
Šírka formátu
Odrezok
Aktuálna hodnota (FIFO)
Predajná cena
Aktuálna zásoba
Neobmedzená zásoba
Použi v nárezovom pláne
Ve kos

max 25. znakov
max. 60 znakov (iba pre plošný/d žkový materiál)
rozmer (iba pre plošný/d žkový materiál)
rozmer (iba pre plošný/d žkový materiál)
logická hodnota (iba pre plošný/d žkový materiál)
desatinné íslo (ak nie je zadaná, hodnota skladovej položky/formátu nebude zmenená)
desatinné íslo (ak nie je zadaná, hodnota skladovej položky/formátu nebude zmenená)
desatinné íslo (ak nie je zadaná, hodnota skladovej položky/formátu nebude zmenená)
logická hodnota (nemôže by povolená pre odrezky)
logická hodnota
1 znak (A-D)

Po tomto importe sa automaticky vygeneruje príjemka pre všetky potrebné položky.
Pre dosiahnutie požadovaného stavu skladových zásob bude pri importe automaticky vytvorená príjemka pre odpovedajúce
skladové položky (alebo formáty - v prípade plošných a d žkových materiálov). Ich množstvá budú vypo ítané z rozdielu
medzi aktuálnou a požadovanou zásobou.
Tento import môžete využi napríklad vtedy, ak skladovú evidenciu vediete v inom programe a potrebujete s ním zosúladi
skladové zásoby evidované v Optimiku.

Príslušenstvo [~(O)~]
1. Kód
2. Typ

max. 25 znakov

3. Názov
4. Merná jednotka
5. Prídavná hrúbka

max. 60 znakov

malé celé íslo : 1=plošný materiál, 2=d žkový materiál, 3=hranovacia páska, 4=iný materiál
alebo tovar, 5=operácia alebo služba
max. 6 znakov
rozmer

-

Položky príslušenstva [~(OP)~]
1. Kód skladovej položky

max. 25 znakov
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2. Množstvo na jednotku
príslušenstva

Sekcie importu a exportu
desatinné íslo

nadradená tabu ka - "Príslušenstvo"
do príslušenstva, ktorá už bolo v programe použité, nie je možné importova

alšie položky

Výrobky [~(V)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov skupiny
Kód
Názov
Popis
Cena
Obrázok

7. Výkres

max. 60 znakov. Ak nie je zadaná, pri importe bude výrobok priradený do aktuálnej skupiny.
max. 25 znakov
max. 60 znakov
viacriadkový text
desatinné íslo
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)

nadradená tabu ka - "Skupiny výrobkov"

Parametre výrobkov [~(VP)~]
1. Kód

max. 10 znakov. Ak takýto parameter v evidencii parametrov ešte neexistuje, bude automaticky
vytvorený. Ak však parameter s týmto kódom už v aktuálnom výrobku existuje, import bude
stornovaný !

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

max. 30 znakov

Názov
Typ
Kód skladovej položky
Kód príslušenstva
Jednotková cena
Rozmer
Po et kusov

malé celé íslo (-1=rozmer,0=po et kusov, 1-5=zhodné s typom skl, položky)
max. 25 znakov
max. 25 znakov
desatinné íslo
rozmer (len pre parameter typu "rozmer", "plošný materiál" a "hranovacia páska")
malé celé íslo (len pre parameter typu "po et kusov")

nadradená tabu ka - "Výrobky"

Položky výrobku [~(VI)~]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kód parametra (materiál)
Kód
Názov
Popis
Množstvo
Úprava množstva

max. 10 znakov (ak nie je zadaný tento kód, musí by zadaný kód skladovej položky)

Kód parametra (po et kusov)
Dodrža kresbu
žka
Šírka
Kód parametra (páska A)
Hrúbka A
Kód parametra (páska B)
Hrúbka B
Kód parametra (páska C)
Hrúbka C
Kód parametra (páska D)
Hrúbka D
Prídavok na hranu s páskou
Hmotnos

max. 10 znakov

max. 25 znakov
max. 60 znakov
viacriadkový text
desatinné íslo
malé celé íslo - 0=množstvo sa nemení, 1=vynásobí sa vybraným parametrom typu "po et
kusov", 2=k množstvu sa pripo íta hodnota parametra
logická hodnota
viacriadkový text s rozmermi (ak je viac d žok, sú na samostatných riadkoch)
viacriadkový text s rozmermi (ak je viac d žok, sú na samostatných riadkoch)
max. 25 znakov
rozmer (LEN EXPORT)
max. 25 znakov
rozmer (LEN EXPORT)
max. 25 znakov
rozmer (LEN EXPORT)
max. 25 znakov
rozmer (LEN EXPORT)
rozmer
hmotnos (LEN EXPORT)
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21. Externé CNC príkazy

viacriadkový text - tento údaj nie je možné v Optimiku priamo editova , je možné ho iba
naimportova (napr. z externého CAD programu). V takom prípade bude tento údaj pripojený k
exportnému súboru pre CNC pílu.

22.
23.
24.
25.

Neupravova rozmery dielca
Kód skladovej položky
Kód príslušenstva
Výkres

logická hodnota

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

íslo balíka
Kód príslušenstva 1
Množstvo príslušenstva 1
Balenie príslušenstva 1
Kód príslušenstva 2
Množstvo príslušenstva 2
Balenie príslušenstva 2

malé celé íslo

max. 25 znakov (ak nie je zadaný tento kód, musí by zadaný kód parametra)
max. 25 znakov
Názov skupiny\Názov obrázku (ak v ase importu takýto obrázok v databáze neexistuje, záznam
zostane bez priradeného obrázku)
max. 25 znakov
desatinné íslo
malé celé íslo (0=nebali , 1=bali spolu s dielcom, 2=bali samostatne)
max. 25 znakov
desatinné íslo
malé celé íslo (0=nebali , 1=bali spolu s dielcom, 2=bali samostatne)

nadradená tabu ka - "Výrobky"

Inštrukcie pre editáciu parametrov a presun výrobku do aktuálnej zákazky [~(X)~]
1. Kód výrobku
2. Po et kusov
3. Parametre

max. 25 znakov

4. Kód výrobku v zákazke
5. Názov výrobku v zákazke

max. 25 znakov (nepovinný údaj - ak nie je zadaný, kód bude zistený z prenášaného výrobku)

malé celé íslo
viacriadkový text - tvar riadku : "Kod parametra|Kod skl.pol.|Kod oper.|Rozmer alebo Po et"
(skladová položka a operácia musia existova .)
max. 60 znakov (nepovinný údaj - ak nie je zadaný, názov bude zistený z prenášaného výrobku)

ak ešte neexistuje žiadna zákazka, bude automaticky vytvorená nová ...
presun výrobku do zákazky sa vykonáva až na záver importu,
takže nie je možné týmto spôsobom sú asne naimportova výrobky [~X~] a ich prípadné dopl ujúce položky [~I~]

Zjednodušený import dielcov priamo do nárezových plánov [~(II)~]
1. Kód materiálu (skladovej
položky)
2. Zákazka
3. Výrobok
4. Kód dielca
5. Názov dielca
6. Po et kusov
7. Dodrža kresbu
8. žka
9. Šírka
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kód hranovacej pásky A
Kód hranovacej pásky B
Kód hranovacej pásky C
Kód hranovacej pásky D
Prídavok na hranu s páskou
Externé CNC príkazy

16. Neupravova rozmery dielca

max. 25 znakov. Ak existuje nevypo ítaný nárezový plán pre tento materiál, dielec bude
importovaný do ho.V opa nom prípade bude dielec importovaný do nového nárezového plánu.
max. 25 znakov
max. 25 znakov
max. 25 znakov
max. 60 znakov
celé íslo
logická hodnota
viacriadkový text s rozmermi (ak je viac d žok, sú na samostatných riadkoch)
viacriadkový text s rozmermi (ak je viac d žok, sú na samostatných riadkoch) - nezadáva sa pri
importe dielca z d žkového materiálu, kedy sa šírka automaticky zis uje z parametrov skladovej
položky
max. 25 znakov
max. 25 znakov
max. 25 znakov
max. 25 znakov
rozmer
viacriadkový text - tento údaj nie je možné v Optimiku priamo editova , je možné ho iba
naimportova (napr. z externého CAD programu). V takom prípade bude tento údaj pripojený k
exportnému súboru pre CNC pílu.
logická hodnota

-

Zjednodušený import formátov pre nárezové plány [~(NF)~]
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1. Kód materiálu (skladovej
položky)

max. 25 znakov. Ak existuje nevypo ítaný nárezový plán pre tento materiál, dielec bude
importovaný do ho.V opa nom prípade bude formát importovaný do nového nárezového
plánu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

max. 60 znakov

Názov formátu
žka
Šírka
Odrezok
Po et kusov
Neobmedzená zásoba
Použi v nárezovom pláne

rozmer
rozmer
logická hodnota
celé íslo
logická hodnota (nemôže by povolená pre odrezky)
logická hodnota

Vysvetlivky :
Max. XX znakov
text s maximálnou d žkou XX znakov
Logická hodnota
Áno/Nie, 1/0, +/- - pod a vybraného formátu
Dátum
dátum vo vybranom formáte
Viacriadkový text
text na viacerých riadkoch, pri om jednotlivé riadky sú oddelené znakom LF (LineFeed, $0A). V prípade, ak text
obsahuje viac riadkov (t.j. nachádza sa tu aspo jeden znak LF), je uvedený v úvodzovkách.
Malé celé íslo
íslo s rozsahom 0-32000
Rozmer
desatinné íslo vyjadrujúce d žku. Merná jednotka (mm, cm, dm, m, palce, stopy) je definovaná vo vybranom
formáte
Hmotnos
desatinné íslo vyjadrujúce hmotnos . Merná jednotka je definovaná v nastavení programu ...
LEN EXPORT
tento údaj má význam len pre export. Pri pokuse o import je položka ignorovaná - jej hodnota je vypo ítavaná
programom ...
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1. Vyberte databázu
S programom Optimik je dodávaná databáza DEMO, v ktorej sú ukážkové údaje a ktorú môžete využi pri úvodnom
zoznamovaní sa s programom. Ak chcete za serióznu prácu, vytvorte si najskôr vo vybranej zložke (1) novú databázu,
do ktorej budete zadáva Vaše reálne údaje - kliknite do Menu-Databáza-Nová (2) a zadajte jej názov. Ak ste doteraz
používali pôvodný program Optimik 2.36c, môžete všetky existujúce údaje prenies do novej databázy kliknutím do
Menu-Databáza-Nová z pôvodného programu Optimik ...
V zozname (3) sa nastavte na požadovanú databázu a kliknite na tla idlo "Otvor" (4).

2. Zadajte materiál
Po otvorení novej databázy je potrebné najskôr zada materiál, ktorý používate pri výrobe. Kliknutím na tla idlo (1)
otvorte modul "Sklad" a v paneli (2) vyberte typ materiálu, ktorý chcete do programu prida . Po kliknutí na tla idlo (3) sa
otvorí samostatné okno, v ktorom zadajte všetky informácie o materiáli a následne aj o jeho formáte. V prípade potreby
zadajte alšie formáty kliknutím na tla idlo (4).
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3. Vytvorte prvú zákazku
Otvorte modul "Zákazky" (1) a kliknite (alebo sa nastavte kurzorom myši) na panel (2) pre zobrazenie "vyskakovacieho"
zoznamu, v ktorom vytvoríte Vašu prvú zákazku (3).

4. Zadajte dielce
Do novej zákazky pridajte výrobok (1) a všetky jeho dielce (2). Potom sa už iba nastavte na vybraný dielec/materiál (3) a
kliknite na tla idlo (4), ím sa spustí výpo et nárezového plánu pre všetky dielce z tohto materiálu a zákazky.
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5. Váš prvý nárezový plán je hotový :-)
Po dokon ení výpo tu sa automaticky otvorí modul "Nárezové plány" (1). Tu nájdete vypo ítaný nárezový plán (2) spolu
so zoznamom použitých formátov materiálu (3) a dielcov, ktoré boli v pláne umiestnené (4).
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Doplnkové moduly
Automatický režim
Tento modul Vám umožní používa Optimik® v tzv. automatickom režime. To znamená, že program sám naimportuje
údaje o zákazke, jej výrobkoch a dielcoch z vybranej zložky. Po importe automaticky vytvorí a vypo íta nárezové plány
pre všetky tieto dielce a obrázky a údaje nárezových plánov automaticky vyexportuje do vybranej zložky. Automatický
režim tak umož uje efektne využi Optimik® pre iné aplikácie. Týmto spôsobom je v sú asnosti zabezpe ené prepojenie
napr. s on-line systémom eRozrys od firmy NeronIT.
Automatický režim môžete aktivova a nastavi v okne "Nastavenie programu" :

Automatický režim je aktívny
Potvrdením tejto vo by sa zapne automatický režim, tzn. že program bude sám importova údaje o zákazkách z textových
súborov *.JOB, sám pre ne vytvorí nárezové plány, vypo íta ich a vyexportuje. Textové súbory *.JOB majú rovnakú
štruktúru ako *.CSV (popísané v kapitole "Import a export údajov"), jediným rozdielom je to, že môžu obsahova údaje iba
o jedinej zákazke.
Automaticky importova súbory *.JOB zo zložky
Vyberte zložku, z ktorej bude program automaticky importova súbory *.JOB. Ak pri automatickom spracovaní vznikne
chyba, program zmení príponu súboru na "___" a vytvorí tu alší súbor v tvare "pôvodný názov.log", v ktorom vypíše
chybové hlásenia. Ak celý proces prebehne bez chyby, program zmení príponu súboru na "OK".
Automaticky vypo íta nárezové plány a exportova ich do zložky
Tu vyberte zložku, do ktorej majú by uložené exportné súbory s vypo ítanými nárezovými plánmi. Tu budú uložené súbory
s obrázkami nárezových plánov (v tvare "pôvodný názov - íslo plánu - íslo tabule.PNG") a textový súbor s údajmi o
nárezovom pláne (v tvare "pôvodný názov - íslo plánu.CSV").
Exportova plány aj pre CNC pílu
Potvr te túto vo bu, ak chcete pre automaticky vypo ítané nárezové plány vytvori aj exportné súbory pre vybranú CNC
formátovaciu pílu. V takom prípade bude v zložke pre export vytvorená podzložka s rovnakým názvom, ako má importný
súbor a do tejto podzložky budú uložené všetky potrebné súbory.
Po exporte spusti aplikáciu
Ak potvrdíte túto vo bu, po úspešnom naimportovaní, výpo te a exportovaní zákazky, bude automaticky spustený
(otvorený) vybraný súbor (aplikácia).

Štruktúra *.JOB súboru
V podstate sa jedná o štandardný textový CSV súbor s informáciami o zákazke, jej výrobkoch a dielcoch. Popis
štruktúry súboru môžete nájs v kapitole "Import a export údajov". Okrem štandardných sekcií (Z/ZV/I) tu môže by
špeciálna sekcia [~(Ini)~], v ktorej môžete zmeni parametre rezania pre jednotlivé materiály zákazky, napríklad :
[~(Ini)~]
1;Buk-1;Rezanie CNC
1 = povinný údaj
Buk-1 = kód materiálu (ak nie je zadaný, platí to pre všetky materiály importovanej zákazky)
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Rezanie CNC = názov skupiny parametrov rezania

Opakovaný import rovnakej zákazky
Ak potrebujete opakovane vypo íta plány pre rovnakú zákazku (napr. po zmene materiálu alebo jej dielcov),
manuálne nevymazávajte ani neprepisujte žiadne súbory. Optimik si totiž z pôvodných súborov potrebuje na íta
potrebné informácie pre korektné vymazanie všetkých predchádzajúcich súborov a zložiek, ako aj samotnej zákazky
a jej plánov v programe.
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