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Prechod na FIFO spojený s odstávkou skladu 

V tomto dokumente Vám ponúkame návod, ako si zjednotiť skladové karty a pre 

jeden druh materiálu (tovaru) na každom sklade mať len jednu skladovú kartu, 

na ktorú bude robiť pracovník MTZ príjem v rôznych cenách.   

 

Špecifikácia nasadenia funkcie FIFO v module MTZ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pred začatím práce spojenej s centralizáciou skladových kariet odporúčame: 

Skladové karty, ktoré majú nulový zostatok a stále sú aktívne (zaradené 

v evidencii skladových kariet) vyradiť a to: 

➢ Manuálne - jednotlivo (cez administrátorskú úroveň) 

Priebežné vyradenie každej karty samostatne – možné vykonávať súbežne 
viacerými užívateľmi na jednotlivých pobočkách/ oblastiach. 
(Zabezpečí: Správa ciest) 

➢ Programovo – hromadne  

Spustením skriptu sa hromadne vyradia všetky skladové karty, ktoré budú 
spĺňať podmienku Množstvo na karte = 0. 
(Zabezpečí: ICP)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uvedený, nižšie popísaný, spôsob prechodu na programom 

riadené vyskladňovanie zásob metódou FIFO, je spojený s 

dočasnou „odstávkou“ fungovania modulu MTZ a s nutnosťou 

dohratia záznamov spätne. 

 

Výhody: 

- Prísnejší režim, ktorým sa zabezpečí potreba vyčistenia skladu v kratšom 
čase. 

- Skladová evidencia pracuje nad centrálnou kartou. 
- Centrálna karta stráži a nedovolí užívateľom vytvoriť rovnakú tovarovú 

kartu na jednom sklade. 
- Vyskladňovanie zásob je stavané na dátumovej chronológii. 

 
Nevýhody: 

- Dočasná odstávka skladu s nutnosťou dohratia záznamov spätne. 
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POSTUPNOSŤ KROKOV 

1. Naimportovanie  centrálneho číselníka materiálov na základe podkladov od 
Správy ciest   
(Zabezpečí: ICP) 

2. KONTROLY do stanoveného obdobia na prechod: 

• Kontrola konečných stavov po pobočkách a za celý podnik  

• Prevody MTZ do OE, kontrola rozpisu analytických činností, vykonané 
prípadné opravy 

• Vytlačenie uzávierkových zostáv 
 (Zabezpečí: Správa ciest) 

Poznámka: 

Uzávierku je potrebné vykonať dôkladne najmä preto, že po zavedení funkcie 

FIFO nebude možné vykonávať opravy spätne do obdobia z pred nasadenia 

funkcie.  Uvedené úlohy je potrebné vykonať ešte v starom režime t.j. bez 

aktivovanej funkcie FIFO. 

3. Aktivácia (zapnutie) funkcie FIFO a spustenie konverzie existujúcich kariet 
v systéme ORIS.  
(Zabezpečí: ICP) 

4. Zlúčenie všetkých skladových kariet v rámci jedného druhu materiálu na jednu 
cieľovú kartu. Cieľové karty sa vytvoria ako nové karty s nulovým 
množstvom v počiatočnom stave a dátumom poč. stavu.  Každej novej 
karte bude povinne pridelené číslo materiálu a názov z číselníka materiálov. 
Bez zaradenia karty podľa  číselníka materiálov nebude možné novú kartu 
uložiť - program vypíše hlásenie. 
 

 
 

Následne bude potrebné vykonať prevody materiálov v rámci každého závodu 

(resp. skladu na závode) cez doklad Výdajka/Prevod, ktorý umožní užívateľom 

vykonať prevody na cieľovú kartu tak, aby nedošlo k priemerovaniu cien, ale 

aby ostali zachované podmienky pre metódu FIFO. Príjemky - prevodky, ktoré 

budú vygenerované na tejto cieľovej karte musia byť radené časovo podľa:  

a.) dátumu vytvorenia „zdrojovej“ skladovej karty (nachádza sa v časti poč. stav) 

– ak zdrojová  skladová karta nebude obsahovať v pohyboch žiadne príjmy, 
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b.) dátumu poslednej príjemky „zdrojovej“ skladovej karty - ak zdrojová skladová 

karta obsahuje v pohyboch príjmy materiálu. 

Prevody – príjmy sa budú vykonávať „od najstaršieho k najnovšiemu“. 

(Zabezpečí:  Správa ciest) 

5. Po ukončení prevodov  vykoná každý závod: 

• Vytlačenie uzávierkových zostáv - nových stavov na zlúčených kartách. 

• Porovnanie nových stavov na kartách so stavmi po uzávierke  – teda 
pred prevodmi. 

• Vyradenie nulových skladových kariet, ktoré vznikli po vykonaní 
prevodov. 

(Zabezpečí:  Správa ciest) 

6. Po ukončení úloh uvedených v bode 6 nahlási závod koordinátorovi MTZ 
ukončenie prác a čaká na pokyn koordinátora, ktorý mu oznámi termín ostrej 
prevádzky.  
(Zabezpečí: Správa ciest) 

7. Po oznámení všetkých závodov, že práce v bode 6 boli ukončené, vykoná ICP 
vytvorenie nového benkalora na naftu a pripojenie zlúčených kariet. Ukončenie 
tejto práce oznámi koordinátorovi MTZ.  
(Zabezpečí: ICP) 

8. Koordinátor MTZ oznámi závodom začiatok ostrej prevádzky funkcie FIFO. Od 
tohto momentu bude možné začať s nahrávaním skladových dokladov. 

 

 

Upozornenie: 

Vyčistenie skladových karát v IS Oris je podmienkou na prechod do 

nového webového prostredia modulu iOris Skladové hospodárstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


