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SKLAD ron SoFTwArE
Systém je určen pro vedení skladu, fakturaci zboží a služeb, sledování zakázek a objednávek zákazníků.  

Dále obsahuje moduly, jako jsou pokladna, evidence pošty a etikety. Díky uvedeným funkcím má program 

široký okruh použitelnosti. Tento způsob vedení skladového hospodářství přináší úsporu času a tím i peněz. 

Zvyšuje spolehlivost a omezuje chybu lidského faktoru.



SKLAD ron SoFTwArE

Program SKLAD využijete jako samostatnou aplikaci pro vedení skladového hospodářství nebo jako 

součást stravovacího systému či systému pro evidenci zakázek. Ve stravovacím systému je vhodný k prodeji 

doplňkového sortimentu v kantýně. V zakázkovém systému se používá pro výdej materiálu na jednotlivé 

zakázky a pro naskladnění finálních výrobků.

PoDniKEjTE S PřEhLEDEm
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Naše proDukTy používají SpolečNoSTi S TiSíci Nebo jeN DeSíTkami 
ZaměSTNaNců. implemeNTací v růZNých oborech DokaZujeme 
variabiliTu a komplexNoST Našeho řešeNí (auTomobilový průmySl, 
STavebNicTví, eNergeTika, plyNáreNSTví, voDohoSpoDářSTví, 
ZDravoTNicTví, fiNaNce a baNkovNicTví, STáTNí Správa…).

mÁmE SPoKojEnÉ zÁKAznÍKY
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 + bauer gear moTor Slovakia
 + heTTich čr
 + liNaSeT
 + liNDab
 + mÖlNlycke healTh care 

kliNipro

VYbrAnÉ rEFErEncE

 + ShimaNo cZech republic
 + STaTuTárNí měSTo karviNá
 + STroje a mechaNiZmy



SKLAD 
inFormAcE o ProDUKTU

____________________________________________________________
PoKLADnA

modul poklaDNa nahrazuje standardní počítačovou pokladnu 
pro prodej zboží. Navíc její funkčnost lze rozšířit. vyšší komfort 
vám zajistí například scanner čárového kódu nebo tiskárna 
účtenek.

 + přímý prodej zboží, příjem plateb a vystavování účtenek
 + jednoduchá a přehledná tlačítka, uživatelsky 

konfigurovatelná
 + nastavení pokladny dle vašich představ a požadavků
 + průběžná, denní a měsíční uzávěrka pokladny
 + libovolné množství pokladen
 + podpora práce s dotykovou obrazovkou
 + podpora čárových kódů
 + možnost připojení pokladní zásuvky, zákaznického displeje, 

scanneru čárového kódu, váhy

PoDniKEjTE S PřEhLEDEm

 + výběr poklaDNích kompoNeNT
 + poDpora čárových kóDů
 + využíváNí přeNoSNých TermiNálů pro 

příjem a výDej Zboží
 + mNožSTví DaTových můSTků (imporT  

a exporT DaT) Na jiNé SySTémy

VýhoDY nAšEho řEšEnÍ



SKLAD
inFormAcE o ProDUKTU

____________________________________________________________
moDULY

objeDNávky
program eviduje přijaté a vydané objednávky. můžete je třídit  
a snadno dohledat podle zadaných kritérií. objednávky obsahují 
množství potřebných dat — základní údaje o objednávce, 
odběratel/dodavatel, fakturační údaje, položky objednávky, 
zodpovědná osoba.

ZakáZky
modul ZakáZky umožňuje evidovat práci zaměstnanců na 
jednotlivých zakázkách. propojením skladového hospodářství  
s modulem ZakáZky vám umožní sledovat ziskovost jednotli-
vých zakázek.

mobilNí TermiNály
pomocí přenosných čteček čárového kódu bTh můžete provádět
příjmy a výdeje zboží ve skladu bez omezení pohybu. při syn-
chronizaci dat s počítačem jsou data přenesena do databáze.

____________________________________________________________ 
SoUČÁSTi SYSTÉmU SKLAD

 + Software SklaD
 + volitelné příslušenství — scannery čárových kódů, tiskárny, 

váhy, dotykové obrazovky
 + analýza a implementace požadavků zákazníka
 + školení uživatelů a administrátorů
 + implementace propojení do nadřazeného systému

PoDniKEjTE S PřEhLEDEm
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 + okamžiTá iNformace o mNožSTví Zboží Na SklaDě
 + vaZby Na Naše SySTémy jíDelNa a ZakáZky
 + moDulariTa a koNfigurovaTelNoST SyST ému
 + uživaTelSký eDiTor SeSTav a grafů
 + exporTy DaT Do excelu, pDf a Dalších formáTů

rozhoDUjÍcÍ VLASTnoSTi
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roN Software, spol. s r.o.

rudé armády 2001

733 01  karviná - hranice

ron SoFTwArE, SPoL. S r.o.

tel.: +420 596 312 827

tel.: +420 603 102 448

fax.: +420 596 309 036

e-mail: software@ron.cz

e-mail: objednavky@ron.cz

web: www.ron.cz


