
Řešení výroby v IS OBIS

Postup práce se skládá z následujících kroků:

1. Vytvoření kalkulace výrobku a nabídky (viz. strana 2)

2. Přijetí objednávky, vytvoření rezervace výrobků pro zákazníka (strana 6)

3. Vytvoření výrobních zakázek a rozpočtů  (strana 7)

4. Odvádění výroby - fronta práce nebo odpis výroby čtečkou  (strana 11)

5. Ukončení výroby - příjem výrobku a expedice+fakturace (strana 13)

Blokový diagram jednotlivých kroků
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Ukázky postupů práce v IS OBIS
Vyberte pokusná data výroba výroba se přihlaste jako uživatel vyroba bez hesla. Pro tohoto uživatele je v 
datech nastavení používaných funkcí, filtrů apod.

Krok 1: Vytvoření kalkulace výrobku a nabídky
Modul Rozpočty slouží k vytváření kalkulací výrobků (kusovník, tech. postup) a dále pro vytváření nabídek 
pro zákazníky a rozpočtů výrobních dávek.

Založení nové kalkulace výrobku:

V záložce kapitoly/položky se následně přidá kapitola pro materiál a pro práce (lze případně spojit i do jedné 
kapitoly). Rozpočty lze také celé kopírovat a modifikovat varianty pomocí CTRL+C/V.
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Přidání kapitol rozpočtu a přidávání položek:

Vkládání materiálu ze skladových karet

Skladové karty podporují 2 měrné jednotky např. m/kg a lze použít jinou MJ pro kalkulaci resp. objednávku.
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Vkládání výrobních výkonů:

Je podobné jako vkládání materiálu, jen vybereme jinou kapitolu a vkládáme druhou ikonou z jiného číselníku. 
Opět lze filtrovat různé druhy výkonů, natavit ceny/náklady a měrné jednotky min/hod.

Vytvoření skladových karet výrobků z označených kalkulací:
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Při tvorbě karet lze zvolit možnost, která vytvoří nabídkovou kalkulaci výrobků pro zákazníka:

Karty výrobky budou v vytvořeny v druhu vyr, nabídková kalkulace v druhu nab.

Nabídka pro zákazníka:

Editace řádku a změna např. množství je pomocí klávesové zkratky F2. Pomocí CTRL+F2 lze přepnout tzv. 
autoeditaci okna - lze v buňce přímo psát.

Tiskový výstup nabídky:

Nabídku lze uložit do PDF nebo Excel/LibreOffice. Pomocí ikony ulož tisk se výstup zapíše do souboru na 
disk a v záložce dokumenty je pak k dispozici odkaz (z dokumentů např. odeslat přímo email)
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Krok 2: Přijetí objednávky, vytvoření rezervace výrobků pro 
zákazníka
Pokud zákazník pošle na základě nabídky objednávku zapíše se v modulu Rezervace (objednávka zákazníka v 
systému tzv. rezervuje výrobky na našem skladu).

Rezervace výrobků dle nabídky:

Přijatá objednávka je v rezervacích výrobků:

Obsahuje objednané výrobky (skladové karty výrobků)
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Krok 3: Vytvoření výrobních zakázek a rozpočtů
Z objednávky zákazníka (rezervace výrobků) se vytvoří tzv. výrobní zakázky, výrobní rozpočty (kalkulace 
výrobků vynásobené vyráběným množstvím) a případně i materiálové rezervace (materiál který potřebujeme 
pro výrobu požadovaných kusů výrobků).

Zde existují dvě varianty řešení podle charakteru výroby:

1. Vyrábí se na sklad, některé výrobky mohou být skladem a do výroby se objednává různý počet na 
doplnění této skladové zásoby. V tomto případě se nejprve na základě jedné nebo více rezervací na 
výrobky vytvoří tzv. výrobní objednávka, kde lze změnit požadované vyráběné množství, lze také 
nastavit minimální a optimální množství výrobků které mají být skladem. Na základě této objednávky 
do výroby se následně generuje výrobní zakázka.

2. Vyrábí se přesně objednané množství, které zákazník objednal (zakázková výroba) výrobky 
nezůstávají skladem, po ukončení výroby je komplet celé množství expedováno. V tomto případě je 
objednávka do výroby zbytečná a výrobní zakázka se generuje přímo z rezervace výrobků (tj. v 
množství dle objednávky zákazníka).

Varianta 1. výroba se na sklad - objednávka do výroby

Na základě rezervace výrobků se nejprve připraví objednávka do výroby ze které se následně generují podklady
pro výrobu.

Výrobní zakázky

Výrobní zakázku lze dle charakteru vytvořit dvěma způsoby:

1. Z jedné objednávky do výroby vznikne jedna objednávka a její položky jsou pak jednotlivé výrobky.

2. Pro každý výrobek v objednávce vznikne samostatná zakázka

Variantu 1. nebo 2. určuje zaškrtávací pole Rozdělit výrobní zakázky po výrobcích (viz. dále). Obě varianty 
lze použít jak pro výrobu na sklad tak pro zakázkovou výrobu přímo z rezervace.

První varianta je vhodná pokud je dodávka zákazníkovi řešena najednou jako celá dodávka. Druhá varianta je 
pak typická pro sériovou výrobu, kde není třeba výrobky "svazovat" do jedné výrobní zakázky a naopak je 
potřeba sledovat a plánovat výrobky nezávisle na sobě.

7



Vytvoření výrobní zakázky dle objednávky do výroby:

V dialogu lze zvolit zda má pro každý výrobek vzniknout samostatná výrobní zakázka nebo bude celá výroba 
sloučená do jedné zakázky a jednotlivé výrobky budou jako tzv. položky zakázky. Dále nechat vygenerovat 
výrobní rozpočty (tj. kalkulace vynásobené vyráběným množstvím) a následně z nich nechat vytvořit 
materiálové rezervace pro výrobu.

Funkce vytvořila samostatné zakázky, výrobní rozpočty a rezervace materiálů na výrobu:

Vytvořené výrobní zakázky = co výrobek to jedna zakázka:
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Vytvořené výrobní rozpočty:

Obsahují plánované časy a náklady, pomocí tiskové sestavy se pak vytisknou výrobní lístky s čárovými kódy 
pro odpis výroby.

Položky výrobního rozpočtu jsou vynásobené vyráběným množství:

Položky materiálových rezervací = materiál potřebný k výrobě požadovaného množství výrobků:
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Varianta 2. zakázková výroba - výrobní zakázka přímo z rezervace

Druhá varianta pro zakázkovou výrobu je jednodušší. Funkce generování výr. zakázek a rozpočtu se spouští 
přímo z rezervace výrobků (objednávka zákazníka). Typicky lze také spojit vyráběné výrobky do jedné 
zakázky.

Výrobní zakázka - jedna pro celou objednávku

Zakázkové položky:
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Výrobní kalkulace jsou samostatně po výrobcích ale na jednu zakázku:

Krok 4: Odvádění výroby (fronta práce nebo odpis výroby čtečkou)
Pro odpis výroby se používají dvě metody.

• fronta práce: práci řeší mistr přímo v PC v OBISu pomocí vytvoření tzv. výrobních úkolů (fronta 

práce) z rozpočtu a následné překlopením hotové práce do výkonů výrobních pracovníků

• pomocí čteček čárových kódů: v tomto případě se výrobní rozpočet vytiskne s čárovými kódy, je 

připojen k výkresu a tyto kódy odepisují přímo výrobní pracovníci na specializovaném terminálu ve 
výrobě pomocí čtečky.

Varianta 1: Fronta práce

Pro vybraný rozpočet výrobní dávky se spustí funkce lok. menu, druh úkolů bude výroba a řešitel (účet mistra).
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Fronta práce - vygenerované úkoly na zakázku

Vygenerované úkoly obsahují požadovanou práci, plánovaný čas a je možno je přiřadit jednotlivým 
pracovníkům výroby. Následně lze pomocí funkce zápis práce odvádět výrobu, případně modifikovat skutečně 
odpracovaný čas.

Úkoly lze různě filtrovat např. na zakázku/výrobek/pracovníka/nepřiřazená práce atd. a získat tak přehled o tom
co je hotové, čeká na výrobu apod.

Varianta 2: Odpis čtečkou čárových kódů

Tato varianta jednodušší a lze ji automatizovat. Z výrobního rozpočtu se vytiskne tisková sestava s čárovými 
kódy (výrobní lístky). Tento list se připojí v průvodce nebo výkresu a ve výrobě pak pracovníci přímo zapisují 
hotovou práci.
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Report výrobního lístku s čárovými kódy

Na terminálu ve výrobě je pak běží zakázkový jednoduchý software, který umožňuje zapsání odvedené práce. 
Pracovník se může identifikovat sejmutím čárového kódu nebo pomocí RFID čipu. Odvedená práce se inhed 
zapisuje do výkonů zakázky výrobku.

Krok 5: Ukončení výroby - příjem výrobku a expedice+fakturace
Po ukončení výroby se přijme hotový výrobek na sklad a následuje výdej (expedice+dodací list) a fakturace.

Příjem hotového výrobků může dělat uživatel v OBISu funkcí lok. menu v zakázkách, nebo příjem vytvoří 
přímo terminál odvádění práce ve výrobě po zapsání poslední operace (např. výstupní kontrola).

Pokud neřešíme skutečný odpis zpracovaného materiálu na výrobu, může tato funkce zároveň vytvořit výdejku 
materiálu dle výrobního rozpočtu (tj. plánovaného kusovníku).
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Funkce na příjem výrobku ze zakázky

Výdejka výrobku, dodací list a faktura

Na základě původní objednávky zákazníka (rezervace výrobku v kroku 2) a pak vytvoříme výdejku výrobku, ze
které se tiskne dodací list a následně generuje faktura. Z vytvořené výdejky se pak generuje vydaná faktura.
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