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PVM (Pohoda Výrobní Modul) 
Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. 

 Klíčové vlastnosti 

 Pokrytí celého procesu zakázkové a skladové výroby z jednoho 

místa - od vyřizování přijatých objednávek přes zaplánování a změ-

ny výroby po objednávky a nákup materiálu a služeb.  

 Významné zefektivnění práce s existujícími daty v Pohodě - 

namátkou detailní zobrazení struktury složených zásob (kusovníků) 

grafickou formou („strom“) s možností tisku úrovní, přehledu, cenové 

kalkulace. Výhled bilance skladových zásob se započítáním všech 

vstupujících dokladů (přijaté a vydané objednávky, výroba, spotřeba, 

…). Možnost automatického generování objednávek dle materiálo-

vých potřeb. 

 Dodatečné kontrloní mechanismy pro Pohodu 

- např. automatické upozornění výrobním modulem, pokud právě 

ukládanou přijatou objednávku není možné vykrýt ze skladu ani re-

zervacemi z plánované výroby. 

 Propojení s databází Pohody je online, náhled nad daty probíhá 

v reálném čase bez nutnosti cokoliv exportovat nebo aktualizovat. 

Výstup z výrobního modulu do Pohody (výrobní listy, vydané objed-

návky, …) je realizován automatickým exportem přes XML rozhraní, 

zaručujícím kompatibilitu i v budoucích aktualizacích a verzích Poho-

dy. 

 Modul plně využívá definice složených zásob z databáze Pohody, ty 

ovšem umí efektivněji zobrazit a provádět nad nimi další výpočty. 

 Grafická reprezentace „stromu“ kusovníku umožňuje snadnou kontro-

lu správnosti výrobního postupu daného výrobku nebo polotovaru. 

 Kusovník je možno vytisknout ve formě úrovní (stromu), nebo jako 

přehled s nasčítaným množstvím dle jednotlivých materiálů a služeb 

(interní a externí práce = kooperace). 

 Ke kusovníku je možno vygenerovat cenovou kalkulaci, je možno 

zvolit nákupní nebo skladové ceny. 
 

 

 

 Analýza jedné nebo více přijatých objednávek na úrovni jednotlivých položek, zobrazení okamžitého skladového stavu zásoby, zobrazení bilanč-

ní tabulky. Bilanční tabulka započítává všechny plánované skladové doklady, které se zásobou budou manipulovat, a zobrazuje časový průběh 

stavu zásoby  

 včetně vyznačení období nedostatku. 

 Možnost manuálního nebo automatického vložení do výrobního plánu. 

www.upes.cz 

Polotovary a výrobky - složené 

zásoby (kusovníky) 

Vyřizování přijatých objednávek 
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 Možnost změny doby zahájení a ukončení výroby (výběrem 

z kalendáře nebo vizuálně přetažením myší), změny množství 

proti objednávce. 

 Schválení a tisk výrobního postupu. 

 Realizace výroby. Při nedostatku polotovarů (složených zá-

sob) jakékoliv úrovně umí modul automaticky zaplánovat jejich 

výrobu a předřadit ji před výrobu finálního výrobku. 

 Sledování výrobní kapacity pracovišť. 

 

 

 

 

 Výhled na denní stavy všech zásob při započítání plánované výroby a spotřeby. 

 Vyznačení nedostatečného množství (0, nebo stanovený minimální limit na zásobě) a zobrazení doporučeného množství pro nákup. 

 Možnost automatického generování dodavatelských objednávek s doporučeným množstvím pro nákup, možnost slučování stejných položek a 

požadovaného data dodání nebo rozpadu na více řádků. 

 

 

 

 Základní licence pro 1 uživatele včetně školení a instalace 17.000,- Kč bez DPH 

 Každý další uživatel 5.000,- Kč bez DPH 

 Součástí je manuál v tištěné a elektronické formě 

 Možnost úprav na míru 

 

 

 

 

 

 Pohoda E1 

 Nainstalován .NET 4.0 

 Server na kterém běží Pohoda musí splňovat kritéria pro instalaci uvedených společností Stormware, s.r.o. 

Výrobní plán 

Požadavky 

Cena a licence 

Výpočet materiálových potřeb 


