
WinShop Std. – evidence jatečních zvířat, dohledatelnost masných výrobků 

 

Popis nastavení pro zajištění dohledatelnosti masných výrobků. 

V ceníkové kartě zaškrtněte parametr – SARZE 

 

V případě, pokud je ceníková karta nastavena jako vážené zboží a zároveň je nastaven parametr 

šarže, vyžaduje systém v základních pohybech (příjem, dodací listy, výdejky, prodej a ruční výroba 

formou bourání ) při vybrání položky zadání aktuální šarže (ušní známky) suroviny a nebo výrobku. 

Základem pro pozdější práci se šaržemi je primární zadání informací o jatečním zvířeti ( před 

samotným naskladněním). Informace o jatečním zvířeti se zadávají do číselníku v MENU - PŘÍJEM 

 



 

V číselníku lze požadovanou šarži vyhledat jejím zadáním do spodního vyhledávacího okna. 

 
Klávesou F2 lze založit nový záznam o zvířeti, kombinací kláves CTRL + ENTER lze otevřít již existující 

záznam pro editaci. 



 
obrazovka záznamu obsahuje všechny základní údaje o zvířeti. Tlačítko 

  /  označuje jednotlivá zvířata (suroviny) za zcela zpracované a 

vyexpedované ze systému. Takto označená zvířata již nejsou nabízena ve výběrech pro expedice. 

Funkcionalita – vážení a tisk vážených etiket. 

V prodejním terminálu lze využít přepínač (tisk etiket na vážené zboží), který po stisku nastaví pro 

zpracovávanou surovinu šarži a pokladnu nastaví jako váhový terminál s tiskem etiket. Terminál 

komunikuje s knihovnou VAHAPANEL (WELMEC). 

 

Nastavení etiket: 

systém umožňuje nastavení etiket pro tisk několika způsoby.  

Nastavení typu „0“. 

etiketa se nastaveuje v nastavení tiskárny, v části pokladní bloky v edit boxu ETIKETA. 

Nastavení typu „1“ 

Nastavení se provádí v číselníku skupin jako Etiketa pro tisk na pokladně. Etikety je potřeba umístit 

do adresáře Etikety_skupiny. Při tisku se použije etiketa nastavená pro skupinu, do které patří 

vybrané zboží 

Nastavení typu „2“ 

Nastavení se provádí v číselníku odběrateků v části Nastavení, Etikety pro tisk na pokladně. Pokud 

bude na pokladně vybrán odběratel před tiskem etiket, bude použita etiketa nastavená v číselníku 

odběratelů. 

 



 

 



 

 

 

 



Tisk Etiket na pokladně 

 

Po stisku tlačítka a výběru šarže je po každém zvážení položky na danou položku vytištěna etiketa. 

V etiketě lze nastavit jednotlivé pole z vybraného záznamu číselníku jatečních zvířat. Typickými údaji 

na etiketě jsou název položky, šarže, chovatel, druh masa, váhový EAN, váha, cena 

Zrušení funkce pokladny - jako váhový terminál s tiskem etiket – lze provést opětovným stiskem 

přepínače (tisk etiket na vážené zboží) – červené písmo na tlačítku znamená VYPNUTO, zelené 

ZAPNUTO. 

 

 

 

 



 

Každá navážená položka zůstává v seznamu položek pokladny a lze ji (včetně zaznamenané šarže) 

volbou ostatní funkce převést do dokladů (příjem, výdej, dodací list). 

Práce se šaržemi v ostatních pohybových agendách. 

V dodacích listech, výdejkách, příjemkách a na pokladně při přímém prodeji se vybraná položka, 

vážená s nastavenou vlastností ŠARŽE po výběru dotazuje na použitou šarži. Po výběru je informace 

zapsána do položkové poznámky. 

 



 

Z položkové poznámky lze šarži tisknout na dokladech 

 

 



Dohledatelnost 

V případě potřeby lze po zadání šarže v číselníku jatečních zvířat, po otevření nalezeného záznamu 

pomocí tlačítka HLEDEJ získat seznam dokladů, ve kterých byla hledaná šarže použita. Výstup je 

možné zobrazit v náhledu a nebo exportovat do XLS souboru pro další využití 

 

 

 


