
 

 

Telefon E-mail IČO DIČ 

224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   1/6 

Polohovaný sklad (poziční, řízený) 

Pokud chcete, aby systém naváděl skladníky přesně ke zvolenému zboží, začněte 
zaznamenávat jeho umístění v rámci skladu. Práce s umístěním pomáhá organizovat a řídit 
práci ve skladu, který je členěn na sektory, regály, poschodí regálů atp. a konkrétní 
jednoznačně určené a označené pozice v nich. Umístění zboží se zadává do příjemky, je 
možné ho doplnit například v rychlém rozpisu. Podklady k výdeji ze skladu (balící listy) jsou 
pak pro efektivní práci seřazeny podle umístění zboží a navádí skladníky při práci. 

Výhody práce s umístěním ve skladu: 

• Skladník snadno najde zboží i ve skladu s mnoha položkami. 
• Zastupitelnost skladníka – zboží ve skladu snadno najdete i v případě, že je skladník 

nemocný nebo na dovolené. 
• Efektivní využití místa ve skladu – umístění zboží vyberete podle aktuálně volného 

místa ve skladu. Stejné zboží je možné umístit na více různých míst (př. odlišné šarže, 
datum expirace, evidenční číslo atp.). Při zadávání umístění do příjemky Vás program 
upozorní, že na vybraném skladovém místě, už je něco umístěno, jaké jsou jeho 
rozměry a nosnost. 

Podmínky pro práci s umístěním ve skladu: 

• Systematické pojmenování (popř. označení) umístění ve skladu. 
• Zadávání umístění zboží při příjmu na sklad. 
• Zaznamenávání přesunů mezi pozicemi v rámci skladu. 

Příjem na sklad - práce s umístěním zboží 

1) Parametry pro práci s umístěním 

Nastavte sklad, pro který chcete parametry nastavovat, na hlavní obrazovce jako 
Aktuální!!! Program tak umožňuje nastavit, které sklady zákazníka budou pracovat 
s umístěním, a které ne. 

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> Nastavte parametry SPECIFIKACE a 
SPECIF_UMISTENI na Ano (Parametry skladu – nastavují se pouze pro aktuální sklad!). 
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2) Vyplnění číselníku umístění 
Horní lištové menu Číselníky -> Ceník -> Umístění 

 
Vyplňte číslo skladu a možná umístění, která chcete evidovat (z nich se pak vybírá do 
příjemky). Př. jednoznačně identifikovaná paleta, hala_regál_police atp. K umístění je 
možné evidovat také jeho rozměry a nosnost. 
Vytvářet nová umístění (záznamy do číselníku) lze také při zadávání zboží do 
příjemky. 
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3) Vytvoření příjemky 

 
Vyplňte na kartě příjemky organizaci. 
 

 
 

V rozpisu tlačítkem  otevřete „Rychlý rozpis“, vyberete položky, jejich počet a 
zadáte jejich umístění (na F1 k výběru z číselníku Umístění – u umístění se zobrazuje 
počet kusů, které už v něm jsou -> zda je dané místo volné). 
 

 

mailto:zdenek.krejci@comsys.cz
http://www.comsys-sw.cz/


 

 

Telefon E-mail IČO DIČ 

224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   4/6 

Pokud do pole Umístění zadáte ručně údaj, který není v číselníku, pak se program 
zeptá, zda chcete založit nové Umístění -> Ano -> Vyplňte údaje o novém umístění ve 
skladu. 

 
 

 

Tlačítkem  vložíte řádek do příjmu. 

Tlačítkem  naplníte rozpis příjemky zvolenými řádky zboží. 

 

Změna umístění zboží v rámci skladu 

Jedním z předpokladů práce s umístěním ve skladu je, že nebude docházet k přesunům mezi 
pozicemi bez zaznamenání. 

Změnu pozice v rámci skladu provedete v rozpisu daného řádku příjemky -> změní se obsah 
pole Umístění. 
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Poziční inventura 

Slouží k tisku přehledu, kde a co přesně ve skladu leží.  

Sklad – Tisk -> Inventura, Stav skladu, Kritické zásoby -> Sestava č. 16. Zn-šarže-umístění 

Sestava umožňuje nastavit mnoho filtrů včetně filtru na značku tzn. tisk přehledu, kde všude 

ve skladu dané zboží najdete. Poskytne Vám mnoho dalších užitečných informací jako 

například šarži a datum expirace daného zboží. 

 

 

Výdej ze skladu - práce s umístěním zboží 

Pokud pracujete s umístěním zboží na skladě, pak se balící list, jako podklad pro výdej, seřadí 
podle umístění. 
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Při příjmu můžete zboží umístit ve skladu kamkoli, kde je zrovna volné místo a při jeho výdeji 
pak k němu balící list skladníka přesně navede. 
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