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PVM 
—výrobní modul pro ekonomický systém POHODA 

Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování  

a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. 

Uživatelský návod a nastavení 
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ID skladu s kusovníky (výrobky) 

ID skladu se zásobami 

ID skladu s materiálem 

Adresář, kde se budou ukládat XML pro Pohodu 

Výchozí dodací termín 

Instance SQL serveru s Poho-

dou a PVM modulem 

Název databáze Pohody 

Název databáze Pohody 

Umístění Pohody Uživ. jméno a heslo do Pohody 

pro XML import 

Nastavení programu provedete v několika krocích. Nejprve 

upravte soubor  „PVM.INI“, ve kterém nastavíte tyto údaje: 

DBCON_V=Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=PVM;Data Source=(local)\pohodasql;Connect Ti-

meout=120 

DBCON_P=Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=StwPh_sys;Data Source=(local)\pohodasql;Connect Ti-

meout=120 

POHFILE=StwPh_12345678_2013 

S_K_IDS=1, 2, 3 

S_Z_IDS=1, 2, 3 

S_M_IDS=1, 2, 3 

POHOEXP=C:\PVMexport 

DEF_TERMIN=7 

DOC_CHECK=1 

V adresáři, kde se bude ukládat XML (C:\PVMExport) upravte soubor „POHODA.INI“ 

[XML] 

input_dir='C:\PVMExport' 

response_dir='C:\PVMExport\Response' 

database=StwPh_12345678_2013 

check_duplicity=0 

format_output=0 

XSLT_input= 

XSLT_output= 

action_after_processing=0 

move_to='C:\PVMExport\Done' 

Upravte soubor „POHODA.BAT“. Upravte umístění Pohody, přihlašovací jméno a heslo pro import do pohody. Uložte. 

@echo off 

echo Importuji do Pohody 

"C:\POHODA\Pohoda.exe" /XML "admin" "heslo" "C:\PVMExport\POHODA.ini" 

MOVE /Y C:\PVMExport\*.xml C:\PVMExport\Done\ 

echo Import dokončen 

 

   

V Pohodě povolte možnost Nastavení—Globální nastavení—Ostatní—Povolit použití volitelných parametrů. 

Základní nastavení programu 
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Nastavení práv uživatelů 

Provedete v Management Studiu v nastavení databáze PVM modulu.  Do řádků přidejte další uživatele, kteří mohou mo-

dul PVM používat. U Validity nechte „1“ pro platný účet. „R-Vyroba“ znamená možnost pracovat s daným skladem a  

agendou. „0“ = uživatel nemůže používat, „1“ právo pro čtení, „2“ možnost zápisu a editace 

Nastavení dílen 

Přidání, smazání a editaci dílen je možné pro-

vést opět pomocí Management Studia na data-

bázi PVM v tabulce „dbo.DILNY“.  

 

 

 

Nastavení automatického zjišťování nových objednávek 

Nastavení automatické kontroly nových objednávek a výdejek 

provedete přímo v programu PVM. Program pak kontroluje 

nově vytvořené objednávky v Pohodě a je schopen kontrolovat 

změny, které byly v Pohodě provedeny. Pokud je volba vypnutá, 

lze tuto kontrolu provádět ručně přes tlačítko „Aktualizace sta-

vu“. 
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Používání programu 

Spuštění a používání programu 

Program spustíte soubor PVM.EXE, výchozí umístění souboru je 

„C:\PVM\PVM.EXE“ Program je možno spouštět i přes síťovou adresu 

např.: „\\SERVER\PVM\PVM.EXE“ 

Pokud máte nastavena všechna práva, viz Nastavení, program se spustí. 

V opačném případě uvede důvody, pro které ke spuštění nedošlo.  

V případě korektního spuštění se objeví úvodní obrazovka. 

 

V horní polovině vidíme účetní jednotku, která je napojena na modul 

PVM, v dolní polovině pak sklady se kterými má PVM umožněno pra-

covat.  

Vlevo dole je pak tlačítko pro ruční aktualizaci dat z Pohody.  

!! Před ostrým provozem je nutno zkontrolovat správně zadaná uživatelská pole v Pohodě. !! 

Tato pole se musí korektně vytvořit přes Volitelné parametry v IS Pohoda. 
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Vytvoření kusovníku (výrobku) provede v Pohodě 

v agendě Zásoby. Vytvoříte novou zásobu s typem 

„Výrobek“ a do položek výrobku vložíte odpovída-

jící materiály v daném množství. 

Uvnitř výrobku přitom může být i další výrobek 

(polotovar). S takto víceúrovňovými zásobami 

umí PVM pracovat. Do výrobku rovněž můžeme 

přidat interní nebo externí práce. Více informací 

viz. oddíl „DÍLNY“ ((kódy PR….) a parametry ex-

terní služba). 

 

 

 

 

 

 

Následně takto zadané výrobky uvidíte v modulu PVM.  

Vyberte výrobek, který chcete podrobně zobrazit. 

 

 

Otevře se okno s kusovníky a přehledným zobrazením: 

materiálu 

polotovaru 

externí  

interní práce. 

 

 

 

 

Můžete zde rovněž vytvořit předběžnou kalkulaci na výrobek a to 

buď v nákupních cenách (cena Nákup v pohodě) nebo ve skladové 

ceně (vážená nákupní cena v Pohodě).  Z tohoto kusovníku lze tisk-

nou přehled úrovní a přehled komponent výrobku. 

 

Zadání výrobku v Pohodě a zobrazení kusovníku v PVM 



 

Firmadat s.r.o. | Havlíčkova 1280 | 765 02 Otrokovice | Czech Republic | tel.: +420 571 112 089 | ucetni -program-pohoda.cz 
www.firmadat.cz 

Vytvoření objednávky provedete přímo v Pohodě v 

agendě „přijaté objednávky.“ Kliknete na tlačítko no-

vý, vložíte název firmy a do položek dokladu přidáte 

výrobek (výrobky) v odpovídajícím množství. 

V modulu PVM pak klikněte v menu „Výroba“ na  

„Přijaté objednávky“. Zde uvidíte řádky přijatých ob-

jednávek. Tyto jednotlivé řádky můžete analyzovat, v 

případě potřeby „Vložit do výrobního plánu“. 

Lze zde také označit předběžně řádek objednávky k 

výrobě „V.“ toto pole je v pohodě označeno jako 

„Vyrobit“. 

Vyberte výrobek který chcete vyrobit 

a klikněte na „Vložit do Výrobního 

plánu“. 

Z přijatých objednávek již pak tento 

řádek vypadne a objeví se jen v agen-

dě „Výroba—Výrobní plán“. Zde 

zůstávají všechny výroby i po je-

jich dokončení.  

Zadané zakázky 

Schválené zakázky 

Vyrobené zakázky 

 

Přepnutím na kalendář je možné mě-

nit data zahájení a ukončení výroby. 

Filtr zakázek 

výrobního plánu 

Vytvoření objednávky (výrobní zakázky)  
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Schválení výrobního plánu provedete tak, že otevřete danou výrobní zakázku, nastavíte datum zahájení a ukončení, může-

te změnit množství k výrobě a stisknete tlačítko „Schválit“. Tímto se dostane daná zakázka do materiálových potřeb pro 

výrobu. 

Při schválení výrobní zakázky rovněž uvidíte, zda je dostatek materiálu a výrobní postup. Tedy nejprve výroba polotovarů a 

následná kompletace. Jsou zde taktéž zobrazeny „CHYBY“, tedy nedostatečné množství zásob/materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po schválení výrobku, který nemá všechny materiály 

v dostatečné výši skladem, je třeba přejít do agendy  

„Výrobky—materiálové potřeby“. 

 

 

Schválení výrobního plánu 
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V agendě Materiálové potřeby lze kontrolovat, zda je skladem dostatečné množství zásob s ohledem na časovou linii a bu-

doucí požadavky na výrobu. Kliknutím na tlačítko „Vypočítat“, zjistíte aktuální požadavky na materiálové potřeby. 

TIP: Pokud chcete hledat v určitém sloupci, klikněte na hlavičku sloupce a začněte psát text. Chování je podobné jako v Pohodě. 

Po spočítání materiálových potřeb klikněte na tlačítko „Objednat“ k vygenerování vydaných objednávek za Vašimi dodava-

teli. 

Zde lze rozdělovat a slučovat  jednotlivé řádky objednávek. Upravit, kolik kusů materiálu na který den objednat apod. 

Označením více řádků před stiskem tlačítka „Objednat“ dojde k vygenerování více objednávek souhrnně, rozděleny dle 

dodavatelů. Objednávky jsou následně importovány do Pohody a lze s nimi dále pracovat. Na jejich základě pak můžete v 

pohodě vytvářet příjemky na sklad. (Sklady—příjemky—přenos—Vydané objednávky). 

 

Po přijetí objednaných zásob na sklad je možné schválenou výrobní zakázku vyrobit. Viz Výroba ve Výrobním plánu. 

 

 

Kliknutím na tlačítko „Objednat“ 

vygenerujete do Pohody Vydané 

objednávky z označených řádků 

Materiálové potřeby 
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Vlastní dokončení výroby provedete v agendě „Výrobní plán—Výroba“. Stiskem vyrobit dokončíte výrobu. Do pohody se 

vygenerují výrobní listy do agendy „Výroba“ a dojde ke spotřebě materiálů a polotovarů. Aby výroba byla v pořádku zapsá-

no do Pohody, je nutné mít volnou licenci pro XML import a nesmí na serve-

ru být rozinstalována nová verze Pohody s nedokončenou instalací. Toto se 

projevuje tak, že při spuštění Pohody se nabízí dokončení aktualizace. 

 

 

Následně lze vykrýt přijatou objednávku v Pohodě. 

Tímto je proces výroby dokončen. 

Stiskem vyrobit se otevře  

potvrzovací okno 

 

Po naskladnění materiálu klikněte na „ sklad. Stavy“ 

Dojde k přepočtu zásob (jen pokud bylo dříve ne-

dostatečné množství pro výrobek. 

Výroba ve výrobním plánu 
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Pokud chcete plánovat jednotlivou vytíženost pro dílny, je třeba vytvořit ve 

skladu Pohody kartu s typem služba, která bude mít jeden z těchto kódů: 

PR61 
PR104 
PR59 
PR60 
PR60-1 
PR611 
PR612 
PR615 
PR616 
PR97 

 

 

 

 

 

 

Chování je shodné jako u běžného výrobku, 
jen při dokončení výroby se otevře okno s 
výběrem dílen, kde vyberete odpovídající 
dílnu. V přehledu „Výroba—Dílny“ lze pak 
zobrazit vytížení jednotlivých dílen v určitém 
období. 

 

 

 

 

Zobrazení vytíženosti dílen, 

výběr rozsahu 

 

 

 

 

Přehled práce v dílnách—náhled 

V samotném kusovníku se detekují typy položek takto: 

RelSkTyp=1 (KARTA) ... materiál 

RelSkTyp=3 (SLUŽBA) a VPrExterni=1 ... externí práce  

RelSkTyp=3 (SLUŽBA) a VPrExterni<>1 ... interní práce (ta 
vstupuje do těch dílen, ale musí být současně nazvaná viz 
výše) 

U verze pro Pohodu SQL se rozlišuje interní a externí práce 
ne volitelným parametrem VPrExterni, ale kódem zásoby. 

U externí práce je musí kód zásoby začínat na EXTW…… 

Interní jsou všechny ostatní 

 

KOD „PR61“ pro dílny 

Dílny 
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V menu Sklady—Vydané objednávky najdete přehled vydaných nevykrytých objednávek. 

V agendě Sklady - zásoby lze sledovat aktuální stavy na skladech. Otevřením zásoby lze pak vyvolat bilanční tabulku, tedy 

budoucí pohyby na kartě. 

Bilanční tabulku lze zobrazovat jak pro ma-

teriál, produkty, tak i výrobky a polotovary. 

 

 

Vydané objednávky 

Zásoby a bilanční tabulka 
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Děkujeme za zakoupení našeho softwaru. Velmi si vážíme důvěry, že jste se rozhodli pro naše řešení. 

V případě jakýchkoliv námětů nás neváhejte kontaktovat. Rádi s Vámi projdeme Vaše podněty a pokusíme se systém ještě 

více přizpůsobit Vašim požadavkům.   

 

FIRMADAT 

 

HOTLINE: 

PROJEKTY, SERVIS 
Centrální hotline: +420 571 112 089 
info@firmadat.cz 

www.firmadat.cz 

www.ucetni-program-pohoda.cz 

 

 

 

 

Děkujeme 
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