
WinShop Std. – evidence expirace 

 

Systém WinShop Std. umožňuje rozšíření vlastností ceníkové katry o příznak „Sledovat 
Expirace“. Takto označené položky při příjmu zboží vyžadují vyplnění pole DATUM EXPIRACE. Pro 
zápis položek s expirací platí pravidlo, že na jednom řádku příjemky může být evidováno pouze jedno 
datum expirace. Z tohoto pravidla vyplývá, že v případě existence dvou datumů expirace stejného 
zboží na jedné faktuře dodavatele musejí být pořízeny dva zápisy tohoto zboží do příjemky, vždy s 
jedním datumem expirace. 
 
Při výdeji ze skladu systém WinShop Std. předpokládá, že je zboží vyskladňováno metodou FIFO a 
tedy v pořadí dle datumu expirace. Za těchto okolností je vždy aktuální zásoba porovnána 
s posledními příjmy a výstupem je rozdělení zásob dle jednotlivých expirací. Na základě tohoto 
rozdělení lze hlídat blížící se termíny EXPIRACE a na základě této informace přijímat další opatření 
(přecenění části zásob apod.). 
 

Obr. 1 – MENU příjem, agenda pro sledování expirací 

 

 

 

  



Obr. 2. Nová vlastnost ceníkové karty – Sledovat expirace 

 

Obr. 3. Zjištění stavu expirací na skladové kartě 

 

 



 

Korekce chybných výdajů zboží s evidovanou expirací. 
Pro zajištění správnosti předpokládané struktury zásob zboží se sledovanou expirací je do celého 
řešení implementován i nástroj pro korekci chybných výdejů zboží v rozporu s pravidly FIFO. 
Nástroj umožní korekci výpočtu zásob zboží dle jednotlivých expirací tím, že v uživatelském rozhraní 
umožní vložit korekční doklad pro opravu stavu jednotlivých expirací. Nástroje lze využít například po 

inventurách pro srovnání stavu jednotlivých expirací. 

Korekční tabulka se vyplňuje automaticky v případě převodu zboží s nastaveným sledováním expirací. 

Dochází tím k přeevidování jednotlivých expiraci ze skladu zdrojového na sklad cílový.   

Obr. 4. vkládání údajů do korekční tabulky expirací 

 

 

 



Obr. 5.  Zápis datumu expirace k položkám při příjmu 

 

Tiskový výstup je v MENU SKLAD – TISKOVE SESTAVY 

  



Algoritmus vychází z porovnání aktuálního množství zboží v evidence a porovnává toto množství s 

posledními příjemkami , s jejich zaevidovaným datumem spotřeby a se započtením korekcí. Rozdíl je 

informací o expirovaném množství. 

 

 


