Jak zadat požadavek na Zakázkovou úpravu?
Jak to funguje?
a) Víte naprosto přesně, co chcete a umíte na to napsat zadání.
Pošlete nám zadání, ve kterém přesně specifikujete, co potřebujete. My Vaše zadání
naceníme a pošleme Vám ho k odsouhlasení. Jakmile obdržíme objednávku, pustíme se do
úprav a úpravy Vám předáme k dohodnutému termínu.
b) Víte naprosto přesně, co chcete, ale neumíte na to napsat zadání. Domluvíme se na termínu,
kde se s Vámi telefonicky spojíme a vyslechneme si, co potřebujete. Zadání zpracujeme a
poté Vám ho pošleme k odsouhlasení, že jsme si rozuměli. Vzhledem k tomu, že zadání
připravíme my, jedná se o placenou službu, za kterou účtujeme 1300,- Kč bez DPH za
hodinu. Jakmile obdržíme objednávku, pustíme se do úprav a úpravy Vám předáme
k dohodnutému termínu.

Co o Vás budeme potřebovat?
1)
2)
3)
4)

Co nejlépe popsat to, co potřebuji
Budou se vytvářet nebo ovlivňovat data pro Intranet?
Budou se sbírat data z HW/SW terminálů?
Vzor včetně popisu hodnot, resp. odkud hodnoty pocházejí, způsob výpočtu hodnoty
(jednoduše A + B = C, nebo v případě složitějších výpočtů a vztahů mezi nimi přiložte výpočty
do sešitu Excelu)
5) Pokud se mají data zobrazovat v novém sloupci – popište umístění, třídění
6) Přidat screenshoty z programu (např. umístění nového tlačítka)
7) Pokud má být výstup tisková sestava, specifikujte její umístění (z jaké části programu ji chcete
zavolat, např. načtená data, zakázky apod.) a jaká data se mají zobrazovat včetně popisu
odkud se mají zobrazovaná data načítat.

Malá nápověda.
Jak pořídit screenshot?
Je to snadné. Stiskněte klávesu „PrtSc“, potom spusťte program Malování (standardní součást
Windows) a dejte „Vložit“. V Malování potom můžete provést úpravy vzhledu, hodnot apod.
Jak to mám popsat co nejlépe?
Jeden obrázek vydá za sto slov… Pokud to je možné, vezměte si papír A4, tužku a zhruba
namalujte, jak si představujete vzhled, tiskovou sestavu, vztahy hodnot. Výsledek naskenujte a
přidejte k zadání.
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Vzorový příklad zadání Zakázkové úpravy:
1

Požadavky na úpravu polí na kartě zakázky

Požadavek je na kartě zakázky vypočítávat některá uživatelská pole. Na kartu zakázky přidat tlačítko
„Vlastní výpočet“, které by na stisknutí provedlo všechny definované výpočty.

1.1

Výpočet celkové ceny a předpokládané ceny celkem

Volitelné číselné pole 3 „Celková cena“ počítat dle vzorce:
„Celková cena“ = počet kusů série x jednotková cena + příprava výroby + příprava předlohy + jiné
Počítat na 4 desetinná místa
Stávající pole „Předpokládaná cena celkem“ počítat dle vzorce:
„Předpokládaná cena celkem“ = Celková cena / kurz, zaokrouhlení na 2 desetinná místa, ta bude stále
v EUR. Pokud to bude možné, pole přejmenovat na „Suma v €:“
Pole „Kurz“ sa automatický vyplní hodnotou 1,00000 při vytvorení novej zákazky, potom sa ručne
opraví, ak bude potřebné.
Stávajíci pole „Mena“ sa automatický vyplní voľbou EUR při vytvorení novej zákazky, potom sa ručne
zvolí iná mena zo zoznamu, ak bude potrebné (EUR, CZK, USD, PLN, GBP, CHF, HUF). Toto pole nesúvisí
s polím „Předpokládaná cena celkem“ ale s „celkovou cenou“, preto by bolo fajn, ak by bola možnosť
posunúť, alebo aspoň priblížiť to pole k voliteľným textovým poliam. Na tento účel by nám úplne stačilo
textové pole, do kterého by sme ručne vypisovali názov meny.
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1.2

Výpočet data na kartě zakázky
-

Dátum plnenia – datum doplněné jednorázovým importem starých zakázek
Požadovaný dátum – ručně vyplněné datum
Termín dodávky – dopočítat jako Požadovaný dátum – 3 dny
Termín sietotlače – dopočítat jako Termín dodávky – 3 dny

Vzor výpočtu polí na zakázce je v xls:

Vyron - rozloženie
polí v nabídce zákazka.xlsx
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Tisková sestava

Požadavek je přidat novou tiskovou sestavu, která se bude jmenovat „Seznam zakázek Časy a Termíny“.
Data pro tiskovou sestavu budou získány z těchto polí Zakázky:

Návrh tiskové sestavy:
Formát tiskové sestavy je A4, na výšku. Tisková sestava bude dostupná v sekci Zakázky. Sestava
obsahuje standardní identifikaci naší firmy vlevo nahoře, vpravo nahoře bude datum tisku. Dále bude
obsahovat:
1. Kód zakázky
2. Č. objednávky
3. Název
4. Termín sietotlače
5. Termín dodávky
6. Požadovaný datum
7. Zákazník

Příklad vzhledu tiskové sestavy:
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