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1. Úvod
Vážení uživatelé,
Tato uživatelská příručka Vás seznámí se softwarovým produktem Memoria (dále jen produkt), jehož výrobcem
je firma Stanislav Černý. Produkt je určen pohřebním službám pro vedení kompletní kancelářské agendy, která
je spojena s provozem pohřebních služeb. Produkt je navrhnut tak, aby uspokojil i ty nejnáročnější uživatele.
Nyní uvedeme několik základních faktů k produktu:
1. Program není navržen pro účely účetnictví (tzn. nelze s ním provádět účetní operace). Nicméně veškeré
tiskové výstupy, jsou klíčovým vstupním podkladem pro účetnictví (objednávky, faktury, příjmové a
výdajové doklady, skladové karty atd.)
2. Produkt má jednoduché intuitivní ovládání, které zvládne i úplný začátečník na počítači.
3. Produkt je spoluvytvářen pohřebními ústavy, což znamená, že je programován na základě konkrétních
požadavků pohřebních služeb.
4. Verze, kterou jste obdrželi na CD s tímto manuálem není zdaleka verzí finální. Program je neustále vytvářen
dál, opět na základě připomínek pohřebních služeb, které jsou již uživateli tohoto programu. Při zakoupení
produktu se tedy i Vy stáváte autorem dalších úprav.

MEMORIA 3.0

Uživatelský manuál

5. Nyní Vám v základním schématu načrtneme strukturu produktu Memoria
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Legenda ke struktuře programu Memoria:
1.

Ceník služeb
V tomto katalogu, uživatel zadává vlastní ceník poskytovaných služeb. Jednotlivé položky lze dělit do
skupin, pro jednoduché přidávání nových položek, ale zejména pro rychlé vyhledávání a orientaci
v položkách. Katalog je provázán na katalog ‚SJEDNÁVÁNÍ‘. Položky, které jsou v tomto katalogu se
vkládají a zobrazují do objednávky objednavatele pohřbu.

2.

Sklad
Tento katalog umožňuje zadávat ceník materiálu a zboží.
Katalog je obdobně jako CENÍK SLUŽEB navázán na katalog SJEDNÁVÁNÍ a i jeho položky se
vládají do objednávky objednavatele pohřbu, nebo jako položky do přímého PRODEJE.

3.

Adresář
Adresář je koncipován tak, aby umožňoval funkce telefonního seznamu, databanky kontaktů a přehledu
o ostatních pohřebních službách. V instalované verzi je již předem nadefinována valná část pohřebních
služeb v České Republice, některá krematoria a hřbitovy. Adresář je provázán na katalogy
SJEDNÁVÁNÍ a PRODEJ ZBOŽÍ. Toto provázání je vytvořeno pro případ, že pohřební služba zařizuje
subdodávku pro jinou pohřební službu.

4.

Skladby
Tento katalog je určen pohřebním službám, které již při sjednávání pohřbu nebo obřadu vybírají se
zákazníkem hudbu, která se bude při rozloučení hrát. Katalog je provázán na SJEDNÁVÁNÍ. Položky
obsažené v katalogu SKLADBY se vkládají do objednávky pohřbu.

5.

Sjednávání
Tento katalog je určen pro práci s objednavateli pohřbu. Logicky je tento katalog nejpoužívanější
z celého programu. Na tento katalog je vázáno největší množství databází. Z tohoto katalogu se tisknou
nejdůležitější tiskové výstupy.

6.

Prodej zboží
Katalog je určen pro prodej zboží koncovým zákazníkům. Z tohoto katalogu se tisknou nejdůležitější
tiskové výstupy.

7.

Pokladna
Pod tímto názvem se skrývá evidence příjmových a výdajových dokladů vzniklých na základě plateb ze
sjednání nebo prodeje, a dále je možné vytvářet samostatné doklady v téže číselné řadě.

8.

Faktury
Všechny vystavené faktury ze sjednání a prodeje se evidují v tomto katalogu, a dále je možné vytvářet
samostatné faktury a dobropisy v téže číselné řadě.

9.

Prodejky (paragony)
Katalog pro evidenci prodejek za hotové, které se mohou vystavovat v přímém prodeji.

MEMORIA 3.0

Uživatelský manuál

2. Instalace
2.1 Co je zapotřebí ke spuštění programu
S programem Memoria lze pracovat na všech osobních počítačích, které mají nainstalovaný operační systém
Microsoft Windows 9x nebo XP.
Pro práci s programem Memoria je potřeba aby Váš počítač splňoval následující technické parametry:
- Počítač kompatibilní s IBM PC s procesorem min. pentium 100 MHz nebo vyšším
- Operační paměť ( RAM ) min. 32 MB
- Pevný disk ( Harddisk ) obsahující min 100 MB volného místa
- Disketovou mechaniku 3,5"
- Microsoft Windows 9x nebo XP
- Myš
- Laserová, případně inkoustová tiskárna
- Doporučená sestava:
- Počítač s procesorem Intel Pentium 500 MHz
- Operační paměť 64 MB a více
- Grafický mód SVGA 800 x 600 High Color

2.2 Jak provést instalaci
Program Memoria je distribuován na CD disku
Pro instalaci programu Memoria:
1. Spusťte Microsoft Windows 9x nebo XP
2. Vložte CD mechaniky.
3. Při standardní instalaci Windows se automaticky spustí instalace programu. Nestane-li se tak spusťte na CD
program SETUP.EXE.
4. Tímto oknem se spustila instalace programu Memoria.

5. Nyní je aktivní uvítací okno
programu Memoria. Pokračujte
stisknutím tlačítka DÁLE.
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6. Instalační program Vás nyní upozorní, že je nutné
před počátkem kopírování souborů ukončit
všechny běžící programy. V případě, že jsou
nějaké programy spuštěné – vraťte se do
WINDOWS a všechny běžící programy ukončete!
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7. Právě teď Vás instalační program vyzval
k přečtení licenčních podmínek. Pro
pokračování instalace je nutné s ujednáním
souhlasit. Pokračujte stisknutím tlačítka
ANO.

8. V tomto okně zadejte jméno uživatele a firmy na kterou
bude program Memoria registrován.

10.

Zde Vám instalátor nabízí výběr programové skupiny do
které bude program zařazen. I v tomto případě
doporučujeme zanechat přednastavenou volbu a
pokračovat stisknutím tlačítka DÁLE.

9.

Nyní máte možnost změnit cílovou složku,
kam bude program Memoria nainstalován.
Doporučujeme zanechat přednastavenou
volbu a v instalaci pokračovat.

11. Program Vám právě nabídl kontrolu před
samotným kopírováním souborů na pevný
disk Vašeho počítače. Pokud chcete měnit
nějaké nastavení pomocí tlačítek zpět je
opravte. V případě, že je vše v pořádku
pokračujte tlačítkem DÁLE
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14. Právě probíhá kopírování souborů na Váš pevný disk. Indikátor Vám ukazuje v jaké fázi instalace se
program právě nachází. Pokračujte dle pokynů na obrazovce.

15. Kopírování souborů právě skončilo. Pro dokončení
instalace zadejte volbu ANO, RESTARTOVAT
POČÍTAČ, vyjměte CD z mechaniky a stiskněte tlačítko
DOKONČIT.

3. První spuštění a nastavení programu.
Po instalaci se vytvořila programová skupina Memoria 3.0. Zároveň se vytvořila na pracovní ploše ikona
programu. Ikona má design červeného písmena M. Vaše verze programu má v sobě přednastavená data abyste
ihned mohli testovat funkce programu. Program Memoria je po nainstalování do Vašeho počítače je spuštěn
v režimu DEMOVERZE. Tato demoverze je plně funkční, avšak je omezena tvorba objednávek. Po zaplacení
programu Vám bude demoverze odblokována a můžete ihned začít pracovat s daty, které jste si vytvořili.
ÚVODNÍ OBRAZOVKA PROGRAMU MEMORIA
Sjednávání

Prodej

Skladby
Fakturace

Ceník
materiálu

Pokladna

Adresář

Ceník služeb
Prodejky
(paragony)

Aktuální
rok

Ukončení
programu

Při prvním spuštění je uživatel dotázán na číslo pobočky, tento údaj bude použit ve všech číselných řadách. Číslo
v řadě se automaticky skládá z aktuálního roku, čísla pobočky a pořadového čísla dokladu.
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Program je nutno nejprve připravit k jeho užívání. Jako první tedy nastavíme údaje o Vaší firmě.
1.

Na úvodní obrazovce programu zadejte nabídku
„Nastavení –Program...“. Zobrazí se toto okno:

2. Nyní označte kliknutím myši řádek OBECNÉ
Po zobrazení tohoto okna začněte přepisovat vložené
údaje a nahraďte je údaji o vlastní firmě. Pro přechod
uvnitř okna mezi jednotlivými řádky můžete použít
klávesu „Tabelátor“. Údaje, které právě zadáváte
jsou identifikační znaky každého dokumentu, který
budete tisknout.

3. Pokud máte vyplněná políčka, přejděte na řádek
ÚČETNÍ
I v tomto okně zadejte údaje, které jsou zde
požadovány. Údaje o bankovním účtu jsou zobrazeny
na faktuře. Na faktuře se zároveň zobrazí délka
splatnosti a konstantní symbol. Údaje o výši DPH
jsou volně přepisovatelné, pro případ, že by byla výše
DPH změněna.

4. Poslední informace o firmě je její LOGO
Zde je možné vložit obrázek ve formátu BMP. Logo
se tiskne na většině tiskopisů.
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Právě jste dokončili základní identifikační znaky o Vaší firmě. Nyní přikročíme k nastavení jednotlivých
tiskopisů. Zadejte v kolonce SJEDNÁVÁNÍ.
5. V tomto okně se nastavuje předvolba textů
použitých při vytváření faktury jako horní a
dolní text.
Nyní si ukážeme jak se tyto texty nastavují.
Nejprve se zaměříme na horní text. Stiskněte
tlačítko „Upravit...“, které je umístěno vedle
volby „Přednastavený horní text faktury“.

Nejprve se pozorně seznamte s funkcí panelu nástrojů, který Vám umožní text editovat.
Otevřít soubor
RTF

Tisk na
tiskárnu

Uložit
soubor RTF

Zpět

Typ písma
Vložit text
ze schránky

Vyjmout text do
schránky
Kopírovat text
do schránky

Odrážky

Velikost písma

Styl textu
Zarovnání
odstavce

Nastavování
odsazení

Po seznámení s funkcí tohoto textového editoru můžete změnit text, který bude umístěn na faktuře nad
položkami. Pochopitelně pokud text na tomto místě mít nechcete, můžete jej vymazat. Po ukončení úpravy textu
změny uložíte stisknutím křížku v pravém horním rohu.
Stejným způsobem můžete upravovat text pod položkami. Pochopitelně musíte se přepnout do úpravy textu
vedle volby „Přednastavený dolní text faktury“.
6. V položce „Objednávka“ se nachází nastavení tohoto základního tiskopisu.
Zde v tomto okně můžeme upravit vzhled
objednávky tak aby Vám maximálně vyhovovala.
Začneme od spodní části okna. Zde se nachází řádek
NÁZEV TISKOPISU. V tomto řádku si můžete
zvolit název dokumentu. Používané názvy
u pohřebních služeb jsou: OBJEDNÁVKOVÝ LIST,
SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POHŘBU atd. Další
možností je výběr, zda se má tisknout výše DPH
u jednotlivých položek vkládaných do objednávky.
Dokonce je možno vybrat, zda se mají tisknou
položky objednávky a pokud ano, jaká má být
velikost fontu.
Objednávka obsahuje také horní a dolní text, jeho nastavení je identické jako u faktury v bodě 5.
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7. Nastavení upomínky.
Dalším krokem je nastavení textu v upomínce, která
může být součástí sjednávání. Zde je text již upraven tak
aby byl univerzálně použitelný. V případě, že chcete mít
text na upomínkách jiný změňte jej v tomto okně.

8. Naprosto stejným způsobem pokračujte v nastavení předvolených textů u faktur z prodeje jako v bodě 5.

9. Nastavení dokladu tiskopisu faktury.
Toto nastavení je velice podobné jako u objednávky.

10. Pokladna.
Nastavení předvoleného textu u pokladního dokladu a
stvrzenky je možné nastavit různý, podle toho z jaké
agendy byl doklad vystaven.

11. Dalším krokem je nastavení objednávky pohřbu.
Tato objednávka specifikuje detaily pohřbu.
V tomto formuláři můžete upravit jednotlivé položky
této objednávky. Jedná se o názvy položek. Programem
jsou přednastaveny ty názvy, které se vyskytují
nejčastěji.
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12. Důležitým nastavením jsou CESTY.
Zde se nastavují cesty kam se mají ukládat vkládaná
data a kam se má ukládat záložní kopie.
Program automaticky nabídne složku programu
MEMORIA kde jsou implicitně umístěna data. Po pole
CESTA PRO ZÁLOHOVÁNÍ doporučujeme nastavit
disketovou mechaniku pro zálohování na diskety.
Diskety doporučujeme měnit minimálně jednou za
dva měsíce a zálohovat denně!

Po každé nové reinstalaci programu je nutné
tyto cesty znovu nastavit!!!
Program Vám umožňuje si nastavit i přímé spouštění
Vašich programů přímo z Memorie. V tomto případě
máme nastaven textový editor a Adobe Acrobat.
Nastavení provedete v tomto okně
Přidání dalšího programu do příslušenství je velmi
jednoduché. Po stisknutí tlačítka přidat se zobrazí toto
okno

Nejprve zadáte do řádku „Popisek“ název programu, který přidáváte a potom v řádku „Cesta“ zadáte cestu ke
spuštění programu.

Posledním nastavením programu Memoria je „Mazání
katalogů“. Toto nastavení použijete v případě, že chcete
smazat celé databáze. Postup je jednoduchý. Zaškrtnete
databázi, kterou chcete smazat a stisknete tlačítko
„Smazat data“.
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4. Šablony sjednání
Součástí menu „Nastavení“ jsou šablony, které se zde definují. Jedná se o nástroj pro výrazné zjednodušení při
sjednávání opakujících se typově stejných druhů pohřbů. Při vytváření šablon mějte na paměti, že po použití
šablony při sjednávání bude možné jakoukoliv položku měnit, mazat a přidávat nové včetně změn cen. Díky
těmto šablonám je možné zrychlit vlastní sjednání až několikanásobně.
Vytváření šablony se velice podobá vkládání položek do jednotlivých sjednání o kterém se dozvíte v kapitole 10.

Pozor, po vložení položky do šablony se tato položka stává součástí šablony to znamená, že změníte-li cenu
v ceníku tak se nezmění v šabloně a musíte ji změnit i zde.
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5. Nastavení sladů a ceníků
V tuto chvíli máte nastaveny parametry pro správnou funkci programu. Nyní musíte vytvořit ceník služeb, sklad
materiálu a sklad zboží. Všechny sklady jsou koncipovány naprosto identicky, což znamená, že naučíte-li se
ovládání jednoho skladu, umíte automaticky ovládat i ostatní.
Nyní si nastavíte sklad materiálu.
Otevřete sklad materiálu a zobrazí se toto okno:

Přidání nové položky
stiskněte tlačítko „Přidat“, v levém horním rohu
okna. Program přesune aktivní záznam do spodní
části okna. Na tomto místě je nyní vytvořena
položka „Nový záznam“, která je modře prosvícena.
Pro tvorbu položky je nutno přejít na záložku
„Záznam“, která je umístěna mezi záložkou
„Přehled“ a „Pohyb“.

3. Nyní je program připraven k zadání nové položky.
Popis jednotlivých polí
1.

2.
3.

4.

Kód – do tohoto pole se zapisuje interní
značení materiálu či služby na základě
konkrétního
značení
jednotlivých
pohřebních služeb.
Popis – zde se zadává popis právě přidávané
položky. Můžete zadat jakýkoliv název.
Výrobce – pro řádnou skladovou evidenci je
nutné, aby na skladových kartách byl uveden
výrobce. Toto pole slouží k identifikaci
výrobce položky, kterou právě přidáváte.
Skupina – každý materiál můžeme začlenit do skupin. V demoverzi jsou
pro cvičné účely vytvořeny tyto skupiny: květinová výzdoba, rakve a
příslušenství a vybavení do rakve. Chcete-li přidat další skupiny,
stiskněte další tlačítko „Katalog“ viz obr. Po stisku tlačítka se otevře
okno, které umožní přidávat, rušit, nebo přejmenovávat názvy
jednotlivých skupin.
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Minimální množství na skladě – v tomto poli se zadává počet, při kterém má program hlásit, že položka se
kterou je pracováno dochází. Např. zadáte-li počet 3, jakmile počet kusů na skladě klesne na tuto hodnotu,
program automaticky nahlásí, že počet kusů u této položky klesl na Vámi zadanou výši.
Cena 1 až 4 – zde se zapisují prodejní ceny materiálu bez DPH
DPH – pro samostatný prodej ze skladu je nutné vybrat sazbu DPH.
Jednotka – zde se zapisuje jednotková míra vkládané položky, např. ks, km, hod. atd.
Zámek - toto pole zaškrtněte a dojde k uzamčení tohoto záznamu. Tímto lze předcházet nechtěnému přepisu
položky. Položku je možno dále upravovat až po opětovném odemčení záznamu.

Pozn.: V dolní části okna se nacházejí základní statistické údaje, které se vážou ke konkrétní položce –
viz obr.
Příjem a výdej materiálu
Pokud máte vytvořenou položku musíte ji přidat do skladu, abyste mohli vést přesné skladové hospodářství.
Skladové hospodářství v programu je určeno především pro interní potřebu pracovníků pohřebních služeb.
Program je samozřejmě schopen vytisknout skladovou kartu, která je v souladu se zákonem o účetnictví.
Postup při zadávání počtu kusů na skladě:
1. V okně sklad materiálu přejděte do záložky pohyb.
2. V pravém dolním rohu stiskněte tlačítko „Přidat/Odebrat“.
3. V nově otevřeném okně v poli „Operace“ vyberte, zda do skladu přidáváte, či ubíráte počet kusů.

Pozn.: Program automaticky odebírá počet kusů na skladě při
běžné práci se zákazníkem. Tzn. pokud zákazník např. koupí rakev
PN9M, program automaticky tento typ rakve odečte z aktuálního
stavu na skladě.
Popis jednotlivých polí:
1. Doklad – zde se zadává číslo dokladu, na základě kterého provádíte příjem materiálu nebo zboží.
2. Počet – zde se zadává počet právě přidávaných kusů na sklad
3. Celková cena – zde se zadává celková nákupní cena, za kterou byl materiál pořízen.
Pozn.: Pole „Doklad“ a „Celková cena“ není nutné zadávat. Pokud ale budete chtít do účetnictví zadávat
skladové karty z programu Memoria, musí tato pole být vyplněna.
Přecenění položek
Pro rychlou úpravu cen je vytvořen modul, který umožní změnu ceny podle předem určeného koeficientu.

Postup přecenění položek:
1. V poli „Popis“ je zobrazena aktuální položka. Zároveň v poli „Původní cena“ je zobrazena aktuální cena
položky.
2. Nyní je nutno zadat koeficient, kterým chcete ceny upravit.
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V poli „Nová cena“ se zobrazí cena položky, která je přeceněna Vámi definovaným koeficientem.
Pokud se změnou ceny souhlasíte, stiskněte tlačítko „Zapsat“ a nová cena bude zařazena do databáze.

Pozn.: Jestliže stisknete tlačítko „Vše“, provedete přecenění všech položek v databázi.
Řazení položek
Položky ve skladu můžete vyhledávat a řadit podle několika zadání.
1. Řazení
a) výchozí – seřadí položky podle pořadí ve kterém byly vkládány do skladu
b) popis – seřadí položky podle abecedního pořadí
2. Hledat – umožní vyhledávat položky podle počátečních písmen v názvu
3. Filtr – filtrování položek je provedeno podle jejich začlenění do jednotlivých skupin
Pozn.: Tento způsob řazení a vyhledávání položek je totožný se skladem zboží a ceníkem služeb.
Řazení

Zapnutí a vypnutí
filtru

Hledání v položkách

Ceník služeb

Ovládání ceníku služeb je podobné jako u skladu materiálu. Rozdíl je pouze v zadávání nových položek
(záznam).
Popis jednotlivých polí:
1. Kód – interní značení položek
2. Popis – název vkládané položky
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Skupina – začlenění položky do skupin
Jednotková cena – cena položky bez DPH
Jednotka – Specifikace položky
DPH – výše DPH zadávané položky

Výše DPH je stanovena následovně:
Snížené = 5%, Základní = 19%, Žádné = 0%
V případě, že dojde ke změně výše DPH, lze tuto změnu provést v „Nastavení“ v kolonce „Firma –
účetní“.
7. Zámek – zamkne položku proti náhodnému přepisu
Pozn.: V ceníku služeb je také záložka „Pohyb“. Tato záložka Vám umožní sledovat, které služby jsou nejvíce
využívány zákazníky.

POZOR!!!
Na základě poznatků již stávajících uživatelů doporučujeme vytvořit si jako poslední tyto položky:
1 Dodaná rakev dle typu – tato položka bude sloužit při zadání typu rakve do objednávky zákazníka.
U této položky nechte v poli jednotková cena nulovou částku.
2 Individuální květinová výzdoba katafalku – tato položka je určena pro objednání věnců, kytic, stuh
atd. V žádném případě tato položka není určena pro záznamy typu „Stálá květinová výzdoba obřadní
síně“. Tato položka specifikuje individuální přiobjednávky zákazníka. Podobně jako v předchozím
případě se v poli „Jednotková cena“ ponechá nulová hodnota.
Stejný postup je nutno zvolit i u položek, které zajišťujete u jiných dodavatelů. Zejména se jedná
o položky, které mají individuální cenu pro každého zákazníka. Např.:
1. Zajištění autobusu pro odvoz smutečních hostí
2. Dechová hudba
3. Církevní služby
4. Výkop hrobu atd.

Program Memoria je vybaven modulem, který
Vám umožní zadávat cenu přímo v objednávce.
TIP: Doporučujeme Vám vypsat si všechny
poskytované služby, které pro Vás zajišťují jiní
dodavatelé. Tyto položky je vhodné umístit do
ceníku služeb za sebou. Tímto způsobem
docílíte větší kontroly při úpravě cen a získáte
lepší přehled.

6. Adresář
Adresář slouží jako databáze pohřebních služeb a
krematorií. Tato databáze byla vytvořena na
základě podkladů, které byly shromážděny v roce
1998. Adresář by měl být používán jako telefonní
seznam, ale zároveň je propojen s databází
sjednávání. Tato návaznost je určena zejména
pohřebním službám, které poskytují své služby
menším pohřebním službám.
Postup ovládání adresáře:
Po spuštění adresáře se zobrazí toto okno:
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I v tomto případě jsou ovládací tlačítka stejné jako v předchozích databázích.
Funkce ovládacích tlačítek:
1. Přidat – přidá další kontakt do adresáře
2. Opravit – opraví stávající záznam
3. Zrušit – smazání záznamu z databáze
4. Hledat – vyhledávání záznamu podle zadaných kritérií
I. Řazení položek podle klíčového slova
V pravé horní polovině je pole „Řazení“. Po spuštění adresáře je v tomto poli uvedeno „Výchozí“, tzn. že v tuto
chvíli je databáze seřazena podle toho, v jakém pořadí byly položky zadávány.
Další možnosti řazení:
a) název – seřadí položky abecedně podle obchodního názvu
b) sídlo – seřadí položky abecedně podle ulic
c) město – seřadí položky abecedně podle města
II. Řazení položek podle filtrovacích podmínek
V tomto případě je možné vyhledávat položky podle skupin. Program má nadefinovány tyto základní skupiny:
a) hřbitovy
b) krematoria
c) patologie
d) pohřební služby
e) policie
Příklad 1:
Pokud chcete vyfiltrovat např. krematoria, která jsou uložena v databázi:
1. Aktivujte filtr stisknutím tlačítka se symbolem rozsvícené žárovky.
2. V následujícím okně zadejte „Krematoria“ a stiskněte tlačítko „Nastav“.
3. Nyní je zobrazen seznam krematorií, která jsou v databázi uložena.
Pozn.: Okraje okna jsou žlutě zabarvena. Toto žluté zvýraznění signalizuje, že je právě aktivován filtr. Pro
ukončení činnosti filtru stiskněte tlačítko se symbolem zhasnuté žárovky.
III. Vyhledávání položek v databázi podle klíčového slova
Příklad 2:
Vyhledání informací o pohřebních službách v Praze
1. Stiskněte tlačítko „Hledat“.
2. Do okna „Hledání“ v poli „Hledání v položce“ zadejte „Město“.
3. Do pole „Text“ napište slovo „Praha“ a stiskněte tlačítko „ANO“.
4. Program vygeneruje a seřadí pohřební služby se sídlem v Praze.
Příklad 3:
Vyhledání informací o pohřebních službách které sídlí na ulici Palackého
Postup je stejný jako v předchozím případě s rozdílem, že do pole „Hledání v položce“ zadáte „Sídlo(adresa)“ a
do pole „Text“ napíšete „Palackého“. Výsledkem je opět seřazení vyhledávaných subjektů, které sídlí na ulici
Palackého.

Zadávání nových položek nebo oprava stávajících záznamů
Po spuštění adresáře je na prvním místě v databázi položka, která specifikuje údaje o distributorovi programu.
Na této položce si můžete vyzkoušet zadávání či opravy tohoto záznamu. Najeďte na položku M.O.D. – Jaroslav
Egrt, tak aby byla modře prosvícena. Přejděte do záložky „Záznam“. V záložce „Záznam“ jsou následující pole:
1. Název – do tohoto pole se zadává název firmy, tak jak chcete, aby se zobrazila v přehledu vložených
záznamů
2. Skupina – začlenění subjektu do skupiny
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Záložka „Záznam“ je dále dělena na další 3 záložky:
a) záložka „Obecné“
1. pole „Majitel“ – zadání příjmení a jména majitele firmy

POZOR!!!
V poli „Majitel“ je zaškrtávací okénko
„Nabízet“. Po instalaci programu není toto
pole zaškrtnuto u žádného záznamu.
V případě, že s konkrétním podnikatelským
subjektem máte obchodní styk, tzn. že mu
vystavujete faktury za poskytnuté služby, je
nutné okénko zaškrtnout. Zaškrtnutím
docílíte toho, že se Vám tento subjekt
zobrazí při vkládání objednavatele do
objednávky a faktury.

2. Identifikační pole – sídlo, město, PSČ, IČO, DIČ
b) záložka „Kontakty“
V této záložce se zadávají kontaktní údaje u
zvoleného subjektu.

c)

záložka „Poznámky“
V této záložce se zadávají údaje pro bližší
specifikaci subjektu, jeho činnosti a dalších
údajů.

Po vyplnění všech polí je záznam hotov a lze ho kdykoliv vyvolat pro další potřebu. Adresář nabízí i další funkci
– tisk adresních štítků. Tuto funkci najdete na záložce „Tisk štítků“. Pokud zobrazíte tuto záložku, objeví se
seznam všech vložených záznamů.
Pro tisk štítků program nabízí 2 varianty:
1. tisk adresního štítku pro konkrétní subjekt nebo více subjektů - v tomto případě je nutné u zvoleného
subjektu zaškrtnout pole „Tisk“
2. označení všech subjektů v databází za účelem např. rozeslání nabídky vlastních služeb – v tomto případě je
nutno stisknout tlačítko „Vybrat vše“.
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Pokud jste dokončili některou z těchto 2 variant, je
třeba zadat typ štítku, který chcete vytisknout.
Program nabízí 2 rozměry štítku, které jsou
nejpoužívanější a zároveň není problém tyto
samolepící štítky koupit v jakékoli prodejně
s kancelářskými potřebami. Po zadání rozměru
štítku stiskněte tlačítko „Tisk“. V náhledu se
zobrazí podoba štítku. Zde můžete provést
kontrolu a v případě, že je vše v pořádku stiskněte
tlačítko „Tisk“ – symbol tiskárny. Pro ukončení
náhledu stiskněte tlačítko „Zavřít“.

7. Skladby

Databáze je určena pro přehled reprodukovaných
ale i živě hraných skladeb. Je členěna na 2
záložky:
1. přehled – zobrazení všech vložených skladeb
2. záznam – specifikace jednotlivých skladeb

V záložce „Záznam“ jsou následující pole:
a) kód – interní značení skladeb
b) název – název či popis skladby
c) autor – jméno autora skladby
d) délka – minutáž skladby
e) skupina – začlenění skladby do skupiny

Třídění, řazení a vyhledávání položek je řešeno pomocí filtrovacích kritérií fulltextového vyhledávání a
abecedního řazení dle zadání uživatele.
TIP: Použití pravého tlačítka myši
Ve všech databázích v záložce „Přehled“ je možné použít pravé tlačítko myši pro zobrazení editačních nástrojů.
Příklad:
Označte skladbu “Má vlast“ tak, aby byla modře prosvětlena, umístěte kurzor myši na označenou skladbu a
stiskněte pravé tlačítko myši. Zobrazí se tato nabídka:
1. Přidat záznam – vloží nový záznam do databáze
2. Opravit záznam – přejde do záložky „Záznam“ a umožní změnu vložených údajů
3. Zrušit záznam – smaže označený záznam z databáze

MEMORIA 3.0

Uživatelský manuál

8. Ovládání tiskového náhledu
V následují části jsou vysvětleny funkce tiskového náhledu.
1. Otevřete ceník služeb.
2. Stiskněte tlačítko tisk.
3. Nyní je otevřen tiskový náhled, ve kterém můžete zkontrolovat tiskovou sestavu před tiskem.
Popis funkcí jednotlivých tlačítek
3

5

6

8

1.

1

2

4

7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Další stránka – v případě
vícestránkového textu zobrazí
následující stranu
Předchozí stránka – v případě
vícestránkového textu zobrazí
předchozí stranu
Zvětšení zobrazení – až do
velikosti zobrazení 200%
Zmenšení zobrazení – až do
velikosti zobrazení 50%
Aktuální zobrazení
Nastavení tiskárny
Tisk – vytiskne dokument
Zavřít – ukončí činnost
tiskového náhledu

9. Prodej

Tato databáze je určena pro přímý prodej zboží, jako jsou např. ozdobné vázy, urny, svítilny, svíčky atd.
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Postup při prodeji zboží
1. Spusťte databázi „Prodej“.
2. Přidejte nový záznam pomocí tlačítka „Přidat“.
3. Přejděte do záložky „Záznam“.
4. Vyplňte datum vystavení pomocí interního kalendáře.
5. Vyplňte identifikační údaje o kupujícím.
TIP: V případě, že se jedná o stálého odběratele, můžete využít propojení s databází adresář a vložit
identifikační údaje o odběrateli přímo. Tlačítko pro vkládání odběratele z adresáře je umístěno v pravém
dolní rohu – symbol otevřená kniha.
Postup při vkládání odběratele z adresáře:
a) stiskněte tlačítko „Adresář“
b) po zobrazení okna „Adresář“ vyberte požadovaný subjekt
c) stiskněte tlačítko „Vložit adresu“, které je umístěno v pravém horním rohu vedle tlačítka „Zapnutí filtru“
6.
7.

Přejděte do záložky „Položky“ a stiskněte tlačítko „Přidat“.
Otevře se okno, ve kterém je zobrazen sklad zboží.

Popis funkcí okna „Přidání zboží“
Pozn.: V okně „Přidání zboží“ jsou zobrazeny všechny položky, které obsahuje sklad zboží. Pro načtení pouze
části vložených položek je určeno pole „Skupina“, které umožní načtení pouze vybrané skupiny zboží.
V případě, že je požadováno opětné zobrazení všech položek, je nutno stisknout tlačítko „Vše“, které je umístěno
vedle pole „Skupina“.
Označte zboží, které chcete přidat do objednávky odběratele a stiskněte tlačítko „Vložit a pokračovat ve
vkládání“, které umožní po zadání počtu kusů vložení položky do objednávky a přejde zpět do okna „Přidání
zboží“.
TIP: Tlačítko „Vložit a pokračovat ve vkládání“ se používá pokud je do objednávky vkládáno více
položek. Tlačítko „OK“ se používá při vkládání poslední položky, nebo při vkládání pouze jedné položky
a po zadání počtu kusů ukončí přidávání dalších položek.
Při vkládání položky do objednávky se může při zadání počtu kusů zobrazit varování, které informuje
o aktuálním počtu kusů zboží na skladě. Toto varování se zobrazuje v případě, že počet zboží klesne na
minimální zůstatek, který byl nadefinován ve skladu zboží v záložce „Záznam“.
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Přidání platby a vystavení pokladního dokladu.

Na záložce “Platby“ zvolte tlačítko „Přidat“. Na záložce „Záznam“ můžete upravit datum, typ platby a částku.
Máte-li jistotu, že všechny údaje jsou správné, máte možnost vystavit „Příjmový pokladní doklad“, který se
automaticky zařadí do číselné řady pokladny.
Po vložení položek přejděte do záložky „Faktura“.
Pro vystavení faktury stiskněte tlačítko „Vystavit
fakturu“. Proběhne automatické vyplnění polí.
Faktura se automaticky přidá do seznamu faktur
i s číselnou řadou. Dále můžete změnit datum
vystavení faktury pomocí interního kalendáře.
Datum splatnosti bude automaticky přepočítán
podle Vámi nastavené doby splatnosti. Zároveň
můžete změnit datum zdanitelného plnění.
V poli „Platba“ zadáte, zda se jedná o platbu
v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.
Pokud je platba prováděna jiným způsobem, např.
dobírkou, lze do pole vstoupit a změnit jej.
Další možností je úprava textů, které jsou zobrazeny na začátku či konci faktury. Program automaticky načte
text, který byl předdefinován v nastavení programu. V případě, že chcete text změnit, stiskněte tlačítko
„Upravit“, které je umístěno napravo od textového pole. Otevře se tiskový editor ve kterém je možno text
upravit. Pokud jste dokončili zadávání všech náležitostí faktury, stiskněte tlačítko tisk.
Nechcete-li vystavovat fakturu, ale pouze „paragon“ stiskněte tlačítko „Vystavit paragon“. Formulář vypadá
podobně jako faktura, ale číselná řada je použita z evidence paragonů a na tiskovém výstupu nemusí být uveden
odběratel.
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10. Sjednávání
Databáze sjednávání je nejpoužívanější částí
programu Memoria. Tato databáze je určena pro
vyřízení náležitostí s objednavatelem pohřbu.
Obsahuje největší množství tiskových výstupů.
V následujícím postupu bude popsán průvodce
přidáním nového záznamu.

Demoverze obsahuje vyplněné záznamy. Pro další
záznam stiskněte tlačítko „Přidat“.

Zde si můžete vybrat jestli použijete pro vytvoření nového sjednání některou z vytvořených šablon nebo si
vytvoříte sjednání bez položek a služby a materiál přidáte po jednotlivých položkách. Následně program přejde
automaticky do záložky „Záznam“. V levé polovině okna jsou pole, která specifikují údaje o pohřbu či kremaci.
V prvním poli zadáme pomocí kalendáře datum pohřbu. Poté zadáme místo, kde se bude rozloučení konat.
Pozn.: Místo rozloučení lze rozšiřovat pomocí tlačítka „Katalog“, které je umístěni pod polem „Místo“.
Následuje zadání času pohřbu.
TIP: Časy pohřbů jsou rozděleny po půlhodinách. V případě, že se pohřeb koná např. v 11:45, lze do pole
vstoupit a údaj opravit.

POZOR!!!
Při vkládání nového času do pole je nutno zachovat mezi hodinami a minutami dvojtečku. Identifikační údaje
o objednavateli pohřbu se zadávají v záložce „Objednavatel“. V případě, že je objednavatelem jiná pohřební
služba, lze identifikační pole vyplnit pomocí tlačítka „Adresář“ (symbol otevřená kniha), které je umístěno
v pravém dolním rohu vedle pole „DIČ“.
Pozn.: Pole „Vztah k zemřelému“ má předdefinovány základní příbuzenské vztahy.mezi objednavatelem a
zemřelým. Tyto vztahy lze podle potřeby upravovat
nebo rozšiřovat pomocí tlačítka „Katalog“, které je
umístěno vpravo od tohoto pole.
Pozn.: Identifikační znaky objednavatele pohřbu jako
jsou r.č. a č. OP nemusí být vyplněna. Tato pole jsou
zde vytvořena na přání stávajících uživatelů, nicméně
doporučujeme vyplňovat obě pole pro případnou
identifikaci objednavatele při vymáhání pohledávky
soudní cestou.
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Identifikační údaje o zemřelém se zadávají v záložce „Zemřelý“. V této záložce je třeba upozornit na pole
„Místo“, do kterého se zadává místo úmrtí. Pro vytvoření adresáře míst úmrtí použijte opět tlačítko „Katalog“,
umístěné vpravo od tohoto pole. V poli „Zdravotní pojišťovna“ je nadefinován seznam zdravotních pojišťoven,
které v současné době fungují v ČR. V případě založení nové ZP nebo stávající ZP je možno adresář rozšířit či
zúžit.
Vkládání položek do objednávky
1.
2.
3.
4.

Přejděte do záložky „Položky“.
Stiskněte tlačítko „Přidat“.
Otevře se okno s ceníkem služeb.
Kurzorem označte položku, kterou budete vkládat jako první a stiskněte tlačítko „Vložit a pokračovat ve
vkládání“. V dalším okně zadejte počet a stiskněte „ANO“. Program opět zobrazí okno s ceníkem služeb a
tímto způsobem můžete vkládat další položky do objednávky.
POZOR!!!
U položek, které jsou uvedeny
bez prodejní ceny postupujte
stejným způsobem jako u
ostatních položek. Prodejní cena
bude vložena až po zařazení
položek do objednávky.

Pro ukončení vkládání stiskněte u poslední vkládané
položky tlačítko „OK“. V tuto chvíli jsou položky
vloženy do objednávky a program provedl součet
položek a výši DPH. Celková částka je zobrazena ve spodní liště a to bez DPH a včetně DPH.
5.

Pro zadání prodejní ceny u položek, které mají dosud nulovou hodnotu, proveďte tento postup:
a) označte kurzorem položku s nulovou hodnotou a stiskněte tlačítko „Opravit“
b) otevře se okno „Editace záznamu“, ve kterém lze změnit počet, cenu, výši DPH i popis samotné
položky
c) po provedení změn stiskněte tlačítko zapsat

6.

Pro vložení rakve a příslušenství ze skladu materiálu do objednávky je nutné dodržet následující postup:
a) kurzorem označte položku dodání rakve dle nabídky
b) přepněte na záložku materiál
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c) stiskněte tlačítko „Přidat“
d) zobrazí se sklad materiálu
e) zadejte typ požadované rakve a stiskněte tlačítko „Vložit a pokračovat ve vkládání“

Tímto způsobem vložte do objednávky případné
příslušenství k dodanému typu rakve, např.
madla, vybavení, rubáš atd. Pro ukončení
vkládání stiskněte tlačítko „Zpět“, nebo u
poslední vkládané položky stiskněte tlačítko
„OK“.

7.
8.

Nyní přejděte zpět na záložku „Služby“.
Položka, která byla právě zpracována, se vlevo
označí zaškrtnutím.
Položku „Individuální květinová výzdoba
katafalku“ zadáte stejným postupem jako
v bodě 7.

Tisk objednávky a zpracování příjmu zálohy
Po vložení položek do objednávky je možno vytisknout formulář objednávky. Přejděte na záložku „Záznam“ a
stiskněte tlačítko „Tisk“. Zobrazí se tiskový náhled, ve kterém můžete objednávku zkontrolovat a poté
vytisknout. V případě, že objednavatel skládá při sjednání pohřbu zálohu, je nutno přejít před tiskem objednávky
do záložky „Platby“ a zadat výši skládané částky. Po zadání částky a úpravě textu lze vytisknout příjmový
pokladní doklad stisknutím tlačítka „Vystavit“. Nyní je možno vytisknout objednávku, ve které již bude zahrnuta
výše složené zálohy. Tisk objednávky je uveden výše.
Přidání platby a vystavení pokladního dokladu.
Postupujte obdobně jako v prodeji. Nejprve zadejte datum, typ platby a částku. Potřebujete-li vystavit pokladní
doklad, stačí pouze na záložce „Záznam“ stisknout tlačítko „Vystavit.“ a doklad se automaticky zařadí do číselné
řady pokladny.
Tisk faktury
Pro vystavení faktury stiskněte tlačítko „Vystavit“. Proběhne automatické vyplnění polí. Proběhne automatické
vyplnění polí. Faktura se automaticky přidá do seznamu faktur i s číselnou řadou. Dále můžete změnit datum
vystavení faktury pomocí interního kalendáře. Datum splatnosti bude automaticky přepočítán podle Vámi
nastavené doby splatnosti. Zároveň můžete změnit datum zdanitelného plnění. V poli „Platba“ zadáte, zda se
jedná o platbu v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Pokud je platba prováděna jiným způsobem, např.
dobírkou, lze do pole vstoupit a změnit jej.
Další možností je úprava textů, které jsou zobrazeny na začátku či konci faktury. Program automaticky načte
text, který byl předdefinován v nastavení programu. V případě, že chcete text změnit, stiskněte tlačítko
„Upravit“, které je umístěno napravo od textového pole. Otevře se tiskový editor ve kterém je možno text
upravit. Pokud jste dokončili zadávání všech náležitostí faktury, stiskněte tlačítko tisk.
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Tisk ostatních formulářů
Pro tisk ostatních formulářů je nutno přejít na
záložku „Další formuláře“, kde požadovaný
formulář aktivujete stisknutím příslušného tlačítka.

Dodací list
Dodací list je zejména určen pro zpracování květinové výzdoby.
Postup při vyplňování dodacího listu:
a) stiskněte tlačítko dodací list
b) v rámečku „Záznam“ stiskněte tlačítko, které je umístěno v poli „Služby“ a zadejte volbu „Květinová
výzdoba katafalku“
c) v poli zboží je nyní zobrazen vložený materiál
d) vyberte požadovanou položku.
e) do pole text zadejte text stuhy
f) pro přidání dalšího záznamu stiskněte tlačítko se symbolem „+“, které je umístěno v pravém dolním rohu
g) označte kurzorem právě přidaný řádek
h) stiskněte znovu tlačítko v poli „Zboží“ a zadejte další položku
i) opět doplňte text stuhy

Pro vkládání dalších
obdobným způsobem.

položek

postupujte

Tisk dodacího listu aktivujete stisknutím tlačítka
„Tisk“.

Dotazník pro řečníka

Vyplňte potřebné údaje a vytiskněte.
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Předání oblečení

Postup při vyplňování formuláře:
a) zadejte pohlaví zemřelého – zobrazí se nabídka oblečení
b) zaškrtněte políčko u oblečení, které předává objednavatel pohřbu
Pozn.: V případě, že objednavatel zároveň s oblečením předává i další předměty, např. paruka, zubní
protéza atd., zaškrtněte políčko „Jiné“ a do otevřeného textového pole vepište předávané předměty.
Poté formulář vytiskněte.

Dopis pro objednavatele

Tento formulář je určen pro případ, že chcete objednavateli pohřbu sdělit zprávu. Program automaticky vyplní
adresu.
Do pole „Věc“ zadejte předmět zprávy. Poté stiskněte tlačítko „Upravit text“ a do otevřeného editoru vepište
samotné sdělení. Činnost editoru ukončíte stisknutím křížku v pravém horním rohu. Po zpracování textu jej
můžete vytisknout.
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Objednávka pohřbu

Tento formulář je určen pro bližší specifikaci pohřbu zemřelého. Pro vyplnění jednotlivých polí klikněte na
rámeček u příslušné položky a do otevřeného textového pole vepište Vaše poznámky.
Pozn.: Položky, které nejsou zaškrtnuty, nebudou zobrazeny na tiskovém výstupu tohoto formuláře.
Matriční list
Tento formulář je určen k tisku formuláře pro matriku.
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Rakvenka
Tento formulář je určen k tisku tzv. rakvenek s údaji o zemřelém a pohřbu, tento výstup se přikládá k rakvím.

Doklad o zpopelnění

11. Archiv
Přechod do nového období (kalendářní rok) je v programu Memoria zajištěn tak aby bylo možno nahlížet i do
starších období. Při přechodu do nového roku je uživatel dotázán jestli požaduje data z loňského roku archivovat
a založit nové období. Při kladné odpovědi jsou data přesunuty do archivu a program začne všechny doklady
číslovat od začátku. S daty z předchozích období je možné pracovat, když v menu „Archiv“ zvolíte požadované
období.

12. Program






Zálohování
Zálohování pouze skladů
Načtení ze zálohy
Načtení pouze skladů
Konec

zálohuje všechny data do archivního souboru.
zálohuje pouze skladové položky a šablony
umožňuje načtení zálohovaných dat.
umožňuje nečtení pouze skladových položek
ukončí činnost programu.
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13. Pomoc



Pomoc
O programu

otevře nápovědu, která roztříděna dle jednotlivých sekcí programu Memoria.
informace o autorovi, distribuční firmě a telefonické spojení na uživatelskou
podporu.

14. Problémy
Pokud se vyskytnou problémy při běhu programu, např. že se zobrazí chybové hlášení, stiskněte tlačítko „OK“,
program vypněte a znovu zapněte. Pokud tento postup nelze provést, stiskněte klávesovou zkratku
CTRL+ALT+DELETE a v otevřeném okně označte položku Memoria a stiskněte tlačítko „Konec úkolu“. Poté
počítač restartujte. V případě, že počítač nereaguje na žádný z těchto příkazů, stiskněte tlačítko RESET na skříni
počítače.

15. Závěrem
Z důvodu dalšího vývoje programu Memoria není možné nadále rozšiřovat tiskovou podobu tohoto manuálu.
Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste si opatřili softwarový produkt ADOBE ACROBAT READER,
který je distribuován zcela zdarma. Každá další úprava programu Memoria bude popsána v tomto programu.
Zároveň Vám doporučujeme, vždy když obdržíte novou verzi programu Memoria, si přečíst soubor
„O programu“, který je umístěn v programové skupině Memoria. V tomto souboru budou popsány všechny
změny a vylepšení nové verze.

Vážený zákazníku autoři programu se těší na Vaše podměty a připomínky k tomuto
programu a na další vzájemnou spolupráci.

Názvy programových produktů, firem apod., použité v tomto manuálu, mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

MEMORIA 3.0

Uživatelský manuál

16. Zákon o DPH z 1.5.2004
Změny v zákoně o DPH si vyžádali také úpravy a přidání několika nových funkcí. Zákon vyžaduje vystavování
daňových dokladů za zálohové platby do patnácti dnů od převzetí finančního obnosu. Na faktuře je nutné vyčíslit
z této přijaté zálohy základ, sazbu a DPH.
1.

vystavení daňového dokladu

-

možnost vystavení pouze na zálohovou platbu
v tiskové podobě dokladu je poznámka s odkazem na příslušný příjmový doklad
založená samostatná číselná řada pro tyto doklady, jednotná pro sjednání i prodej

2.

faktura

3.

nová agenda vydaných daňových dokladů včetně tisku seznamu.
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17. Zálohování od 14.01.2007
původním záměrem zálohování dat a skladů, byla snaha co nejbezpečněji uchovat cenná data pro případ
poškození počítače nebo jiný druh jejich ztráty. Jako nejúčinnější metoda byl zápis dat na diskety, které se
průběžně vyměňovaly.
Vývoj šel výrazně dopředu a doba pokročila k jiným druhům zařízení, na kterých je možná data zálohovat, např.
přenosné disky, flash a podobně. Aby bylo možné zálohy jednoduše ukládat a udržovat v nich řád, byl program
přizpůsoben takto:
Nastavení cesty pro zálohování v nastavení programu zůstává, ale přebírá trochu jinou funkci. Určuje pouze
přednastavenou cestu pro zálohování, tato cesta se dá libovolně měnit přímo při samotném aktu zálohování.

Při zvolení požadavku na zálohování v menu „Program“, budete požádáni o potvrzení místa, kam bude záloha
umístěna. Místo můžete měnit podle libosti a to ve standardním okně používaném ve Windows. Program Vám
také předdefinuje název souboru, v kterém bude záloha umístěna.

Název souboru obsahuje slovo „Záloha“, za kterým následuje kód pobočky a rok, který je zálohován. V závorce
je aktuální datum a čas v pořadí rok, měsíc, den, hodina a minuta, z důvodu řazení, tak aby nejnovější záloha
byla na konci.
U zálohy pouze skladů je postup obdobný, pouze nabízený název souboru začíná slovem „Sklady“, číslem
pobočky, za kterým následuje závorka s údaji o aktuálním datumu a čase.
Název souboru je před uložením změnit. Doporučuji název nechat, protože při načítání ze zálohy program
v první fázi nabídne pouze soubory, které začínají slovem „Záloha“, respektive „Sklady“. Použijete-li jiný název
musíte při načítání ze zálohy použít změnu v položce „Soubory typu:“
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Při načítání souborů ze zálohy buďte velmi opatrní a předem uvažte důsledky, myslete na to, že se vždy
vrátíte k historickým datům a dojde ke ztrátě údajů od poslední zálohy. Tuto akci provádějte pouze při
úplné ztrátě dat, nebo jiného stejně závažného důvodu.
Pozor, při načítání archivních dat z předchozích let se musíte v době načítání nacházet v příslušném
archívu.
Zálohování a načítání pouze skladů jde jenom z aktuálního roku.

