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Přehled základních ikon 
Tyto ikony naleznete v oknech pro práci se zakázkami, pozicemi a objednávkami. 

 

Plus značí přidání. 

Minus značí mazání. 

Tužka znamená editaci. 

Čtyři čtverce jsou přepočítání (pozice/zakázky). 

Tiskárna značí tisk (export do PDF). 

Složka se šipkou slouží k exportu dat v elektronické podobě. 

Tři řádky s tečkou jsou pro Sady dílů. 

Vytvoření zakázky 
Po přihlášení do programu stiskněte ikonu zakázek. Druhá zleva (různě vysoké sloupce). 

 

 

Otevře se vám přehled zakázek 

 



Kliknete na ikonu „plus“ pro přidání nové zakázky. 

V okně „nová zakázka“ vyplníte potřebné údaje a stiskněte OK. 

 

Zakázka se vám objeví v přehledu zakázek. Vaše nová zakázka je označená. Nyní klikněte na záložku 

pozice. 

V okně přehledu pozic, klikněte na ikonu „plus“, abyste mohli zadat novou pozici. 

Otevře se okno, ve kterém zadáte údaje pro výpočet nové pozice. 

Pro přesnější nastavení otvírky, použijte parametry, které se nacházejí pod tlačítkem „Vlastnost“. Zde 

si můžete zapnout/vypnout doplňkové prvky (mikroventilace, západka, atd.) nebo zpřesnit zadání 

dané otvírky. 



 

Po stisknutí tlačítka OK se zahájí výpočet. O průběhu výpočtu jste informování ve spodní části okna 

s přehledem pozic. Můžete zadávat další pozice, program je bude řadit do fronty ke spočítání. Dokud 

probíhá výpočet, nesmíte zavřít okno zakázek! 

Můžete také využít tlačítko “Další pozice“. Aktuálně zadaná pozice se předá k výpočtu a okno se 

zadáváním zůstane otevřené pro zadávání další pozice s nastavením předchozí pozice. Po poslední 

pozici nutné stisknout „OK“. 

Po zadání všech pozic, vyčkejte skončení výpočtu.  

Nyní si můžete zakázku uložit do PDF (ikona tisku) nebo si ji takto vytisknout. PDF se uloží v obou 

případech do složky Dokumenty. 

Takto můžete vytvořit několik zakázek a následně přikročit k tvorbě objednávky. 

Vytvoření objednávky 
Pokud máte otevřené jiné okno, např. přehled zakázek, tak ho zavřete. 

Klikněte na ikonu objednávek (ikona krabice, první zleva) 



 

Objeví se vám přehled objednávek. 

 

Stisknutím tlačítka „plus“ založíte novou objednávku. Po stisknutí tlačítka (pokračovat) se objednávka 

založí. 



 

Do takto vytvořené objednávky můžeme přes jednotlivé záložky přidávat buď celé zakázky, jednotlivé 

díly nebo Sady dílů. 

Na příslušné záložce stiskneme „plus“, objeví se okno s hledáním/výběrem daného objektu (zakázky, 

díly, pozice). 

Přidání dílu do objednávky 
Na záložce Díly v Objednávce stiskneme tlačítko „plus“. 

 



Objeví se okno pro výběr dílu. V něm můžeme vyhledávat. Zadáme hledané označení a stiskneme 

ikonu lupy nebo klávesu „enter“. Pro výběr dílu můžeme použít i záložky „Oblíbené díly“. 

 

Upravíme množství a stiskneme tlačítko Vybrat. 

Pokud chceme přidávat více dílů najednou, abychom stále nemuseli provádět návrat do přehledu dílů 

a načítat okno s přidáním, můžeme využít funkci Vybrat & další. Po stisknutí tohoto tlačítka se díl 

přidá, ale zůstane otevřené okno pro výběr dalšího dílu. Pozor, že přidávané díly se zobrazí, až když 

zadáte poslední díl a stisknete tlačítko Vybrat. 

Na záložce díly se zobrazuje celkový počet dílů z výše zmíněných zdrojů. Zde můžeme přes tlačítko 

editace upravit požadované množství. 

Tisk nebo export objednávky provedeme opět na záložce s přehledem všech objednávek. 
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