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Úvod
Vstupní obrazovka při spuštění programu.
Po stisknutí tlačítka registrace, budete vyzváni k vyplnění registračního jména adresy
a kódu. V případě,že se nechcete registrovat můžete stisknout tlačítko pokračovat.
Poté se spustí program Stomedic v demo verzi, která je omezena pouze počtem
záznamů protetických prací.
V případě, že již jste zaregistrováni se otevře dialog pro přihlášení.

Dialog pro přihlášení. Zde zadáte své jméno a přihlašovací heslo. Poté se můžete
přihlásit, případně program opustit.
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Protetické práce
Formulář pro zadávání protetických prací.
Níže uvedená obrazovka je vstupním rozhraním pro zadávání provedených
protetických prací.
Karta v horní části obsahuje v poli "Provedené protetické práce" tři ovládací tlačítka
s jejichž pomocí lze libovolně vkládat, upravovat a mazat jednotlivé záznamy. Další
dvě tlačítka slouží k vyhledávání a filtraci jednotlivých záznamů.
V poli "Tiskové výstupy" je tlačítko vyúčtování drahých kovů pro tisk potvrzení o
vyúčtování drahých kovů.
V poli "Faktury" se lze tlačítkem vystavené faktury přepnout do karty fakturace.
V poli "Statistika" je tlačítko výstupy, které otevře dialogové okno pro volbu
statistických náhledů.

© 2021 Martin Roubec
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Provedené protetické práce
Níže uvedený panel zobrazuje tlačítka pro vkládání editaci a mazání záznamů.
Po stisknutí tlačítka "vložit nový záznam" se otevře nová karta pro vložení nového
záznamu. Tlačítko "upravit záznam" slouží k editaci již vytvořeného záznamu.
Editaci spustíte i dvojím poklikáním na záznam provedené práce. Tlačítkem "smazat
záznam"označený záznam vymažete.

"Karta pacienta a provedených protetických prací" slouží k zadávání údajů o
provedených zakázkách.
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Každá zakázka má automaticky přiděleno "číslo zakázky", které ji jednoznačně
definuje. Číslo zakázky lze nastavit libovolně v nastavení programu.

Pole "Základní informace" obsahuje údaje o tom, který technik protetickou práci
zhotovil, pro kterého lékaře byla vyrobena. Technika i lékaře vyberte z nabídky
roletového menu. Údaje o nich musí být před tím zadány do číselníku. Na konec
doplňte rok a měsíc ve kterém byla práce provedena.

V poli "Pacient" se vyplňují základní údaje o pacientovi. Pokud si v hlavním nastavení
programu vyberete možnost používat modul pacienti, budou se vložené údaje o
pacientech ukládat do databáze pro pozdější opětovné použití. Údaje lze zapisovat
do databáze pacientů buď během vytváření protetické práce vyplněním údajů v poli
pacient, nebo předem v číselníku pacientů a poté je pouze vybírat pomocí roletového
menu "najít pacienta".
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Vlastní práce se zadává z číselníku prací, výběrem kódu a názvu práce, tak jak ji
definuje zdravotní pojišťovna. Ke každé práci se zadává počet vyrobených kusů.
Podle stanovené ceny protetické práce z ceníku prací a podle počtu kusů program
vypočítá cenu. Jednotlivá zakázka může obsahovat několik prací.

Pokud práce obsahuje v použitém materiálu cenný kov, zadává se tento kov k práci
zvlášť. Kov se vybírá z číselníku kovů. Zadává se výběrem kódu, názvu kovu a
doplněním spotřebované hmotnosti kovu. Podle stanovené ceny kovu z ceníku kovů
a podle hmotnosti kovu program vypočítá cenu. Program umožňuje vést evidenci
kovu, i pokud si jej v plné výši, nebo z části dodá sám pacient. Hmotnost kovu v
gramech, dodaná pacientem se zapisuje přímo do pole tabulky ve sloupci
"Dod.pacient (g)".

3

Fakturace
Formulář pro vystavování faktur.
Níže uvedená obrazovka je vstupním rozhraním pro zadávání a tisk faktur.
Karta v horní části obsahuje v poli "Faktury" tři ovládací tlačítka s jejichž pomocí lze
libovolně vkládat, upravovat a mazat jednotlivé záznamy.
V poli "Tiskové výstupy" je tlačítko pro tisk faktury spřílohou dále tisk faktury bez
přílohy a export faktury do vybraného formátu. Součástí je *.pdf archiv.
Tisk
bez přílohy znamená, že dojde k vytištění samostatné faktury bez rozepsaných
protetických prací. Při tisku faktury s přílohou se faktura vytiskne včetně přílohy,
která obsahuje seznam fakturovaných prací. Formát zobrazení se dá nastavit v
nastavení tisku.
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V poli "Vyhledávání" lze otevřít dialogová okna pro vyhledávání a filtraci.
V poli "Statistika" je tlačítko výstupy, které otevře dialogové okno pro volbu
statistických náhledů.

3.1

Faktury
Níže uvedený panel zobrazuje tlačítka pro vkládání editaci a mazání záznamů.
Po stisknutí tlačítka "vytvořit fakturu" se otevře nová karta pro vložení nového
záznamu. Tlačítko "upravit fakturu" slouží k editaci již vytvořeného záznamu.
Editaci spustíte i dvojím poklikáním na záznam provedené práce. Tlačítkem "smazat
záznam" označený záznam vymažete.

© 2021 Martin Roubec
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"Karta vystavení/úpravy faktury" slouží k zadávání údajů potřebných pro vystavení
faktury.

Pole dodavatel. Při vytváření nové faktury se vyplní pole "dodavatel", čili zástupce
laboratoře, který práci fakturuje zubnímu lékaři. Ve výběrovém okně "protetické práce
provedl / provedli" vyberte laboranty, kteří práci zhotovili.
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Pole pro vyplnění hlavičky faktury. Hlavička faktury dále obsahuje výběr lékaře
kterému je faktura určena. Tento je na faktuře označen jako odběratel. Lékaře
vybereme z roletového menu, kde jsou zobrazení všichni lékaři, kteří byli zadáni v
číselníku lékařů. Dále vyplníme rok a měsíc ve kterém byly protetické práce
zhotoveny. Číslo faktury a konstantní symbol nabízí program automaticky podle
nastavení programu.

V tomto poli vyplňte text, který chcete mít uveden na faktuře.

Jednotlivé protetické práce budou rozepsány v příloze faktury. Dole je také uvedena
celková suma za všechny fakturované práce.
Na závěr můžete fakturu uložit a okamžitě začít vytvářet novou, nebo pouze záznam
uložit a opustit dialogové okno. Popřípadě vše stornovat.

3.2

Export faktury
Tlačítko export faktury umožní převádět výsledné soubory faktur na soubory o
různých formátech. Pro vlastní ukládání a archivaci faktur v programu Stomedic je
použito ukládání do formátu *.pdf.
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PDF archiv
Úložiště souborů dříve vytvořených faktur ve formátu *.pdf.
Cestu k uloženým souborům lze zadat v nastavení Fakturace.
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EET
V programu Stomedic je možné data z vytvořených faktur automaticky zasílat do systému EET.

Nastavení EET
Nejprve je nutné správně nastavit parametry pro zasílání dat do EET. V hlavním nastavení
programu přejděte na záložku EET.

Všechna nastavení týkající se EET jsou ukládána pro právě přihlášeného uživatele/technika. Pokud
tedy například používáte fakturování na dvě firmy a do programu se pro potřeby fakturace přihlašujete
pokaždé jako jiný uživatel/technik, je nutné nastavit každému z nich správné údaje pro EET.
Možnosti nastavení:
Odesílat data na EET - zaškrtnutí znamená, že se budou data zasílat do EET. V modulu Faktury
budou v hlavní tabulce zobrazené sloupce obsahující speciální kódy BKP, FIK a datum EET
identifikující EET záznam.
Testovací provoz - pokus si přejete nejprve vyzkoušet jak zasílání do EET funguje můžete
zaškrtnout tuto volbu. Data budou zasílána na speciální testovací portál FÚ. Obdržený FIK kód
bude vždy končit textem "-TEST". Pozn: po otestování nezapomeňte volbu vypnout abyste pak již
pracovali v ostrém režimu.
Pouze ověření funkčnosti - po zasílání dat do EET je pouze zobrazeno, zda jsou zasílaná data ve
správném formátu.

© 2021 Martin Roubec
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Před odesláním zobrazit dotaz - tato volba zajistí zobrazení a odsouhlasení zasílaných údajů.
Doporučujeme na pár dní zapnout abyste věděli v jakém okamžiku a jaká přesně data se do EET
zasílají
Výběr typů úhrady - zde vyberte všechny typy úhrady, při jejichž použití budou data zasílána do
EET (standardně hotovostní platby)
EET certifikát - váš speciální certifikát, získaný z portálu FÚ. Postup získání EET certifikátu
naleznete například zde Jak vytvořit EET certifikát
Heslo k vašemu certifikátu zvolené při jeho získání
vaše DIČ
Číslo provozovny (vytváříte při generování EET certifikátu viz výše)
Identifikace pokladny - libovolný kód identifikující vaši pokladnu (počítač, na kterém je program
Stomedic)

Vytvoření faktury s odesláním do EET
Po nastavení EET bude v okně vytváření faktury zobrazeno zaškrtávací políčko pro zadání zda data z
faktury zaslat do EET či nikoli. Zaškrtávací box je předvyplněn podle vybraného typu úhrady faktury.
Je možné jej také ručně zaškrtnout/odškrtnout.

Pokud je tedy položka zaškrtnuta, jsou po kliknutí na tlačítko Uložit (případně Uložit a nový záznam)
data z faktury odeslána do EET (pokud máte nastaveno, je předtím ještě zobrazen dotaz.
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Následné odeslání do EET
Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo data do EET odeslat (políčko pro odeslání dat nebylo
zaškrtnuto, dočasné problémy s internetovým připojením) můžete data z faktury dodatečně odeslat
z hlavní obrazovky modulu Faktury. Nejprve vyberte fakturu jejíž data chcete do EET odeslat a
klikněte na tlačítko

Storno faktury
Standardně je v programu Stomedic možné faktury libovolně upravovat či mazat. Po odeslání faktury
do EET jsou však tyto možnosti omezeny. Úprava faktury je omezena pouze na úpravu textu na
faktuře či změnu datumu faktury. Pokud potřebujete již odeslanou fakturu smazat bude vám
nabídnuta možnost vytvoření Storno faktury. Automaticky se pak vytvoří nová faktura s mínusovou
hodnotou a data budou automaticky odeslána do EET.

Zobrazení odeslaných faktur
Čísla faktur jsou pro rychlou orientaci rozlišené stylem písma

© 2021 Martin Roubec
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Normální písmo : vytvořená faktura nemá data odeslaná do EET
Tučné písmo : faktura již má data odeslaná do EET (možnosti úpravy a mazání jsou omezené)
Přeškrtnuté tučné písmo : stornovaná faktura (měla data odeslaná do EET)
Šedivé písmo : Storno faktura. Tučné nebo normální písmo podle toho zda je již odeslaná do EET

Tisk faktur s EET kódy
Všechny typy tisků faktur v programu zajišťují správné zobrazení EET kódů (BKP, FIK, datum)

výřez tisku faktury

4

Číselníky
Záložka číselníky slouží k vyplňování seznamů techniků, lékařů, ceníku
protetických výrobků a ceníku protetických kovů.
Karty techniků
Karty lékařů
Karty pacientů
Ceník protetických výrobků
Ceník protetických kovů

© 2021 Martin Roubec
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Karty materiálů

4.1

Karty techniků
Karta techniků slouží k vytváření seznamu zubních techniků pracujících v
laboratoři.

1.

© 2021 Martin Roubec
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Při stisknutí ikonky přidat technika se otevře karta technika. Karta technika slouží k
nastavení údajů o technikovi pracujícím v laboratoři.
Jako první se na kartě vyplní údaje pro přihlášení do programu. Přihlašovací
jméno a heslo. Zaškrtnete-li zobrazit heslo, dají se údaje z kolonky přečíst. V
opačném případě se zobrazují hvězdičky.
Další jsou informace o technikovi. Vyplňte kolonku pro jméno a příjmení a adresu
provozovny.
Ve skupině kolonek firma vyplňte název firmy IČO a DIČ firmy.
V kolonkách pro bankovní spojení vyplňte jméno bankovního ústavu a číslo účtu.
Ve skupině kontakty zadejte telefonní číslo do laboratoře případně e-mail.
Pokud před uložením zaškrtnete administrátorská práva, budou tato technikovi
přidělena.
Pro uložení a přidání nového technika stiskněte tlačítko uložit a nový záznam.
Pokud chcete technika pouze uložit do seznamu, stiskněte tlačítko uložit. Pokud
chcete zadávání zrušit stiskněte tlačítko storno.
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Upravit technika.
Nejprve označte záznam technika na kartě techniků.

Po kliknutí na ikonu se opět otevře karta technika a můžete všechny údaje na ní
pozměnit a opět uložit.

3.

Smazat technika.
Označte záznam technika a kliknutím na ikonu jej vymažte.

4. Vyhledávání

4.2

Karty lékařů
Karta lékařů slouží k vytváření seznamu zubních lékařů pro které pracuje
laboratoř.

1.

© 2021 Martin Roubec
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Při stisknutí ikonky přidat technika se otevře karta lékaře. Karta technika slouží k
nastavení údajů o lékaři pro kterého pracuje laboratoř.
Jako první se na kartě vyplní informace o lékaři. Vyplňte kolonku pro jméno a
příjmení popřípadě titul.
Ve skupině kolonek adresa zadejte adresu ordinace lékaře.
Ve skupině kontakty zadejte telefonní číslo lékaře případně jeho e-mail.
Ve skupině kolonek firma vyplňte název firmy IČO a DIČ lékaře.
Pro uložení a přidání dalšího lékaře stiskněte tlačítko uložit a nový záznam. Pokud
chcete lékaře pouze uložit do seznamu, stiskněte tlačítko uložit. Pokud chcete
zadávání zrušit stiskněte tlačítko storno.

2.

Upravit lékaře.
Nejprve označte záznam lékaře na kartě lékařů.

© 2021 Martin Roubec
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Po kliknutí na ikonu se opět otevře karta technika a můžete všechny údaje na ní
pozměnit a opět uložit.

3.

Smazat lékaře.

Označte záznam lékaře a kliknutím na ikonu jej vymažte.

4.3

Karty pacientů
Karta pacientů slouží k vytváření seznamu pacientů pro které jsou určeny
výrobky laboratoře.
Níže uvedená karta zobrazuje seznam pacientů, pro které laboratoř zhotovila protetické
výrobky. U každého pacienta se vpravo zobrazuje jeho adresa (pokud byla zadána). Ve
spodní části je seznam prací, které byly pro daného pacienta zhotoveny. Program
umožňuje kartu pacientů nepoužívat. Pokud chcete pracovat bez pacientů, zrušte
zaškrtnutí "používat databázi pacientů" v nastavení v záložce moduly programu.

© 2021 Martin Roubec

22

Stomedic

Přidat pacienta.
Panel obsahuje tlačítka pro přidání, editaci a vymazání pacienta. Samostatně je tlačítko
se symbolem dalekohledu pro vyhledávání.

Formulář pro přidání pacienta.
Karta pacienta slouží k zadání informací o pacientovi. Zadává se jméno a příjmení, kód
pacienta, rodné číslo a adresa.
Tlačítka v zápatí umožňují uložení a okamžité vyvolání nového záznamu popř. pouze
uložení nebo storno.

© 2021 Martin Roubec
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Ceník protetických výrobků
Ceník protetických výrobků.
Ceník umožňuje pro jednotlivé práce udržovat tři různé ceníky A,B,C a ceník
kalkulovaný. Kalkulovaná cena je k dispozici pouze ve verzi Business. Ve verzi
professional není nutné vyplňovat ani pole čas.
Cenu je možné zapisovat přímo do okénka tabulky, nebo při zadání nové práce.
Program umožňuje udržovat tři různé ceny pro jednu práci. V kartě lékařů je možné
každému lékaři nastavit jiný ceník, podle kterého mu budou práce účtovány.

© 2021 Martin Roubec
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Tlačítka pro přidání, editaci a vymazání záznamu.

Tlačítka pro automatické přecenění a import cen.

Tlačítka pro vyhledávání, filtraci a tisk.

Přidání / úprava protetického výrobku
- u každého výrobku je možné kromě jeho názvu zadat také tři různé ceny výrobku
- procentuální mzda technika se používá při výpočtu mzdy
- přiřazení materiálu se využívá při automatickém výdeji na skladě a nebo při cenové
kalkulaci

© 2021 Martin Roubec
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4.5

Ceník protetických kovů
Ceník protetických kovů.
Ceník umožňuje pro jednotlivé práce udržovat tři různé ceníky A,B,C a ceník
kalkulovaný. Kalkulovaná cena je k dispozici pouze ve verzi Business. Měrnou
jednotkou je cena za gram (Kč/g).
Cenu je možné zapisovat přímo do okénka tabulky, nebo při zadání nového kovu.
Program umožňuje udržovat tři různé ceny pro jeden kov. V kartě lékařů je možné
každému lékaři nastavit jiný ceník, podle kterého mu budou kovy účtovány.
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Tlačítka pro přidání, editaci a vymazání záznamu.

Tlačítka pro automatické přecenění a import cen.

Tlačítka pro vyhledávání, filtraci a tisk.

Níže uvedené obrázky ukazují způsob vyplnění formuláře při zadání nového
protetického výrobku.
Postupně se vyplní kód, název a ceny A, B, C.
Propojení se skladem je pouze ve verzi Business.
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Karty materiálu
Karty materiálu
Databáze materiálu umožňuje evidenci veškerého materiálu laboratoře a jeho případné
napojení na modul skladu.

4.7

Přecenění výrobků a kovů
Formulář pro hromadné přecenění.
Jako první vyberte v roletovém menu "hromadné přecenění sloupce" sloupec ceníku
ve kterém má dojít k přecenění.
Poté je možno zvolit několik parametrů pro přecenění.
V roletovém menu "základ převzít ze sloupce" si můžete vybrat jiný sloupec ze
kterého budou ceny převzaty.
Označíte-li "přecenit o určitý počet procent" zvednete, nebo snížíte (přidáním
znaménka -) ceny o požadované procento.
Označíte-li "přecenit o určitý počet Kč" zvednete, nebo snížíte ceny o pevně
stanovenou částku.
Poslední volba umožňuje zaokrouhlit ceny. Stupeň zaokrouhlení vyberete z
roletového menu.
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Import cen
Data některých číselníků lze snadno naplnit díky automatickému importování
záznamů (tlačítko

)

Formulář pro import dat z externích zdrojů
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Postup importu:
Výběr zdroje dat
- schránka Windows - vstupní data jsou vybírána přímo ze schránky Windows. Ve
schránce se data musí nacházet v textovém tvaru kdy jednotlivé sloupce jsou od sebe
oddělené tabulátorem. Tento typ zdroje dat se hodí např. pro import dat z programu
MS Excel, kdy stačí označit potřebné množství buněk a tyto uložit do schránky.
- textový soubor - jakýkoli textový soubor ve kterém jsou data (jednotlivé sloupce
mohou být oddělené např středníkem)
- ODBC připojení - pokročilé připojení jakékoli databáze přes speciální ODBC
ovladače.
Připojení
- schránka Windows - je potřeba pouze určit zda se v prvním řádku uloženého textu
nachází názvy jednotlivých sloupců

© 2021 Martin Roubec
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- textový soubor - v tomto případě je nutné definovat název textového souboru a
identifikaci jednotlivých sloupců (oddělovač sloupců, oddělovač textu, znak pro konec
řádku)

- ODBC připojení - je potřeba vybrat ODBC ovladač a nastavit připojení (tlačítko
"Nový").
Parametry importu:
po úspěšném připojení dat (jakýmkoli způsobem) je zobrazen náhled na vlastní data s
možností propojení sloupců. Toto propojení je velmi důležité a určuje která data ze
kterého zdrojového sloupce se naimportují do kterého cílového sloupce. Proto je nutné
věnovat tomuto nastavení zvýšenou pozornost.
Po výběru zdrojového a cílového sloupce se jednotlivá propojení uloží tlačítkem "přidat
propojení"
Po kliknutí na tlačítko "Pokračovat" je spuštěn vlastní import dle nastavených
parametrů.
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Nastavení
Formulář pro nastavení programu.
Hlavní nastavení programu
Registrace
Zálohovat databázi
Obnovit data ze zálohy

5.1

Hlavní nastavení programu
Hlavní nastavení programu.
Chování programu
Fakturace
EET
Tisk
Prot. práce
Ceníky
Sklad
Databáze
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Chování programu
Základní chování programu (jazyk, měna apod)

5.1.2

Fakturace
Fakturace
V kartě fakturace se nastavují implicitní hodnoty, které budou použity při vytváření
jednotlivých faktur. Všechny hodnoty si zde může nastavit každý uživatel podle svých
potřeb.
Nové číslo faktury. Zde se nastaví číslo první vytvořené faktury ( zde například
2009001 značí první fakturu v roce 2009). Při vytváření dalších faktur si již program
pokaždé vytvoří další číslo faktury automaticky.
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Konstantní symbol.
Text na faktuře, je text automaticky zobrazovaný v hlavičce každé faktury.
Splatnost na faktuře. Zde se automaticky nastaví doba splatnosti. Na faktuře se
zobrazí datum, které bude aktuální v době splatnosti. Např. zadáte-li splatnost 21 dní,
bude na faktuře vytvořené 1.6.2009 uvedeno datum splatnosti 22.6.2009.
Celkovou fakturovanou částku zaokrouhlovat na vybrané hodnoty.
Po uložení faktury nabídnout tisk. Pokud zaškrtnete tuto nabídku budete po uložení
faktury automaticky dotázání, zda si ji přejete vytisknout.
Po uložení faktury uložit do archivu jako soubor PDF. Pokud zaškrtnete tuto nabídku
bude po uložení faktury soubor faktury automaticky uložen do archivu a to ve formátu
PDF.
Umístění PDF souborů. Zde má uživatel možnost buď využít nastavenou cestu pro
ukládání archivních faktur ve formátu PDF, nebo si cestu může změnit podle svých
potřeb.
Vybrat více techniků. Pokud zaškrtnete tuto nabídku budete mít možnost zaznamenat
do faktury práce více techniků.
Po provedení nastavení vše uložte stisknutím tlačítka "uložit". Poté si ji bude program
pamatovat Vaše nastavení.
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EET
V programu Stomedic je možné data z vytvořených faktur automaticky zasílat do systému EET.
Všechna nastavení týkající se EET jsou ukládána pro právě přihlášeného uživatele/technika. Pokud
tedy například používáte fakturování na dvě firmy a do programu se pro potřeby fakturace přihlašujete
pokaždé jako jiný uživatel/technik, je nutné nastavit každému z nich správné údaje pro EET.
Možnosti nastavení:
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Odesílat data na EET - zaškrtnutí znamená, že se budou data zasílat do EET. V modulu Faktury
budou v hlavní tabulce zobrazené sloupce obsahující speciální kódy BKP, FIK a datum EET
identifikující EET záznam.
Testovací provoz - pokus si přejete nejprve vyzkoušet jak zasílání do EET funguje můžete
zaškrtnout tuto volbu. Data budou zasílána na speciální testovací portál FÚ. Obdržený FIK kód bude
vždy končit textem "-TEST". Pozn: po otestování nezapomeňte volbu vypnout abyste pak již
pracovali v ostrém režimu.
Pouze ověření funk čnosti - po zasílání dat do EET je pouze zobrazeno, zda jsou zasílaná data ve
správném formátu.
Před odesláním zobrazit dotaz - tato volba zajistí zobrazení a odsouhlasení zasílaných údajů.
Doporučujeme na pár dní zapnout abyste věděli v jakém okamžiku a jaká přesně data se do EET
zasílají
Výběr typů úhrady - zde vyberte všechny typy úhrady, při jejichž použití budou data zasílána do EET
(standardně hotovostní platby)
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EET certifik át - váš speciální certifikát, získaný z portálu FÚ. Postup získání EET certifikátu
naleznete například zde: Jak vytvořit EET certifikát
Heslo k vašemu certifikátu zvolené při jeho získání
vaše DIČ
Číslo provozovny (vytváříte při generování EET certifikátu viz výše)
Identifik ace pok ladny - libovolný kód identifikující vaši pokladnu (počítač, na kterém je program
Stomedic)

5.1.4

Tisk
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Prot. práce
Nastavení protetických prací.
Nové číslo protetické práce. Zde si nastaví uživatel číselnou řadu pro číslování
protetických prací. Při vytváření protetických prací program toto číslo automaticky
přiřadí k vytvářené práci. Každá práce má své jedinečné číslo, kterým je označena.
Například pokud nastavíte číslo protetické práce na 2009001 bude první práce
uložena pod tímto číslem. Každá další vámi vytvořená práce bude potom
automaticky očíslována 2009002, 2009003...atd.
Pokud zaškrtnete výběr: "umožnit výběr ceníku při vyplňování prot. práce" program
Vám umožní měnit výběr ceníků přímo při vytváření nové protetické práce.
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5.1.6
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Ceníky
Nastavení modulů programu.

5.1.7

Sklad
Nastavení týkající se skladu a šarží

Používat šarže materiálu - v modulu Sklad budou zobrazené šarže.
Při výdeji pouze výběr z existujících šarží - program umožňuje zadávat nové šarže také při výdeji ze
skladu. Pokud bude toto políčko zaškrtnuté, je nové šarže možné do programu zadávat pouze pří
vytvoření příjmového skladového pohybu
Při uk ládání prot.práce automatick y doplnit šarže - při uložení práce se program pokusí doplnit k
výdeji materiálu ze skladu také jeho šarže (výběrem nejstarších nenulových šarží). Pokud to možné
nebude, zobrazí se okno pro zadání šarží.
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5.1.8

Databáze
Nastavení databáze. Na uvedené záložce je možné nastavit cestu pro uložení
souborů databáze. Je doporučeno minimálně jednou měsíčně provést kontrolu
databáze. Po zaškrtnutí volby "naplánovat kontrolu databáze" je třeba program
restartovat, protože změny se projeví až poté.

5.2

Registrace
Registrace
Po zakoupení programu Vám budou přiděleny: 1. Registrační jméno
2. Registrační adresa

© 2021 Martin Roubec
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3. Registrační kód
Přidělené údaje vyplňte do registračního formuláře přesně (záleží na velikosti
písmen). Poté Vám budou zcela zpřístupněny všechny funkce podle typu zakoupené
licence.

5.3

Zálohovat databázi
Zálohovat databázi
Tlačítko zálohovat databázi Vám umožní provést zálohu uložených dat do jednoho
souboru, ze kterého je možné data v případě zhroucení systému znovu načíst do
programu. Data jsou programem implicitně ukládána do souboru v adresáři c:
\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Stomedic\data\arciv. Název
souboru je například ve tvaru stom2009-06-17 21-08-21.cab. Z názvu souboru je
patrné kdy byl vytvořen (stom rok-měsíc-den hodina-minuta-sekunda). Stisknutí malé
černé šipky na okraji ikony pro zálohu databáze Vám umožní vybrat si vlastní cestu
pro umístění záložního souboru. Doporučujeme provádět týdenní zálohu dat.

5.4

Obnovit data ze zálohy
Obnovit data ze zálohy
Při stisknutí tlačítka "Obnovit data ze zálohy" Vám program umožní vybrat si záložní
soubor z archivu. Po výběru souboru zvolte otevřít. Poté se program zeptá zda má
být skutečně restartován. Zadáte-li ano, proběhne restart, přičemž dojde k obnovení
databáze ve stavu v jakém byla v době vytvoření záložního souboru. Název souboru
je ve tvaru např. stom2009-06-17 21-08-21.cab. Z názvu souboru je patrné kdy byl
vytvořen (stom rok-měsíc-den hodina-minuta-sekunda).

6

Vyhledávání
Vyhledávání dat
Tlačítka s obrázkem dalekohledu slouží pro vyhledávání jednotlivých záznamů v
různých databázích programu.
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Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář pro vyhledávání.

Vyhledávání ve sloupci. Z roletového menu "hledat ve sloupci" si vyberete
požadovaný sloupec databáze ve kterém proběhne vyhledávání.

Do pole "hledaný text" zadáte text pro vyhledání. Zatržení volby "hledej přesně"
zajistí vyhledání textu v přené podobě v jaké byl zadán. Zatržení volby "rozlišuj
velikost písmen" zohlední při vyhledávání velikost písmen.

7

Tisk
Ovládací panel tisku.
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První tři tlačítka ovládají velikost rozložení stránky na obrazovce. Zobrazit celou
stránku, 100%, k okrajům.
Další umožňuje změnit a nastavit procentuelně velikost okna.
Otevřít report
Tlačítko uložit jako, umožňuje uložení tiskové sestavy v různých formátech.
Tlačítko odeslat jako, otevře mailového klienta a umožní odeslání tiskové sestavy ve
zvoleném formátu.
Následující čtyři tlačítka umožní otevřít tiskovou sestavu v aplikacích MSoffice Excel,
Word další pak v PDF prohlížeči a prostřednictvím internetového prohlížeče.
Tlačítka s navigačními šipkami slouží pro procházení mezi jednotlivými stránkami
tiskové sestavy.
Předposledním tlačítkem lze přepnout do módu nastavení tiskárny.
Poslední tlačítko spouští tisk.

7.1

Tisk faktury
Tisková sestava faktury.
Tento náhled ukazuje příklad tisku faktury společně s přílohou k faktuře, která
obsahuje seznam fakturovaných prací:
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7.2

Drahé kovy
Náhled tisku potvrzení o vyúčtování drahých kovů.
Tento náhled ukazuje příklad tisku vyúčtování spotřeby drahých kovů:
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7.3

Stomedic

Uživatelské tiskové sestavy
Tiskové sestavy, které je možné přímo v programu Stomedic upravovat a měnit jejich vzhled.
Je také možné vytvářet nové tiskové sestavy, ale tato činnost již vyžaduje určité pokročilejší IT
znalosti (práce s tabulkami a datovými sloupci)
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Při otevření okna s tiskovými sestavami je automaticky proveden import nových tiskových sestav z
webu.

8

Statistika
Volba statistických výstupů.
Tento panel slouží pro tvorbu statistických přehledů. Ve vybraném období umožňuje
sledovat
a graficky znázornit:
Spotřebu materiálu
Spotřebu protetických kovů.
Četnost jednotlivých protetických prací.
Četnost jednotlivých protetických prací pro daného lékaře
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Filtrace
Výběr a filtrování dat.
Tlačítko pro vyvolání dialogového okna pro vkládání, nebo mazání filtrů.

Po kliknutí na tlačítko "filtrovat záznamy" je zobrazeno okno pro tvorbu/úpravu filtru. Po
vytvoření filtru a stisku tlačítka "filtrovat" je pak filtr aplikován na zobrazená data.
Po opětovném stisknutí hlavního tlačítka "zrušit filtr" jsou opět zobrazené všechny
záznamy tabulky.

Okno pro tvorbu / úpravu filtru:
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Filtr se skládá z jedné nebo několika filtrovacích podmínek. Záznamy databáze jsou
pak vybírány podle toho, zda dané podmínky splňují či nikoli. Jednotlivé filtrovací
podmínky mohou mít mezi sebou vztah:
- "a zároveň" (obě takto spojené podmínky musí být splněny)
- "nebo" (alespoň jedna z takto spojených podmínek musí být splněna).
Příklad:
Filtrovací podmínka 1: Cena kovu>100
Filtrovací podmínka 2: Lékař=Novák
Pokud bude mezi podmínkami vztah "a zároveň", budou vybrané záznamy které jsou
vytvořeny na lékaře "Novák" a zároveň mají cenu kovu větší než 100. Pokud bude mezi
podmínkami vztah "nebo", budou vybrané všechny záznamy u nichž je cena kovu
vyšší než 100 nebo jsou vytvořené na lékaře "Novák".
Jednotlivé podmínky se tedy skládají z:
Spojení : vztah mezi jednotlivými podmínkami (pokud celý filtr obsahuje pouze jednu
podmínku, nebere se na nastavené spojení ohled)
Sloupec z tabulky: určuje kterého sloupce v tabulce se podmínka týká
Operátor: matematický operátor (=, <, >, <>, <=, >=) a operátor "podobné"
Hodnota: hodnota se kterou se porovnávají data z tabulky
Operátor
Pokud je použit matematický operátor (=, <, >, <>, <=, >=), je nastavená hodnota
přesně porovnávaná s daty v tabulce
Příklad:
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Cena kovu=100 (všechny záznamy s cenou kovu přesně 100)
Cena kovu<>100 (všechny záznamy s cenou kovu jinou než 100)
Cena kovu > 100 (všechny záznamy s cenou kovu vyšší než 100)
Pacient=Novák (všechny záznamy s pacientem jehož jméno je Novák)
Pokud je použit operátor "podobné" (tento operátor lze aplikovat pouze na textové
sloupce tabulky, nikoli numerické), musí se pro úspěšný výběr záznamu z tabulky
nastavená hodnota nacházet na kterémkoli místě ve sloupci tabulky.
Příklad:
Lékař "podobné" Novák (vybere jak záznamy s lékařem se jménem Novák tak i se
jménem Nováková)
Lékař "podobné" Nov (vybere záznamy s lékařem Novák, Nováková, Nováček, Nový
apod.)
Lékař "podobné" ene (vybere záznamy s lékařem v jehož jménu se na kterémkoli místě
vyskytuje text "ene". Tzn i např Alena Benešová)
Vlastní tvorba filtru:
- Nejprve zvolte sloupec z tabulky (pokud nejde o první podmínku filtru je nejprve nutné
zvolit spojení podmínek)
- Vyberte operátor (textové sloupce mají navíc i možnost operátoru "podobné")
- Vložte hodnotu (při výběru sloupce, který je napojen na některý číselník (např lékaři,
technici) je možné po kliknutí na tlačítko
vybrat hodnotu ze zobrazené tabulky)
- Stiskem tlačítka "Vložit řádek" se podmínka přidá do filtru
Jednotlivé podmínky lze z filtru odstranit tlačítkem
Vytvořený filtr lze volitelně uložit pro budoucí rychlé aktivování. Pro uložení napište název
filtru do "uložit filtr jako".
Po kliknutí na černý trojúhelníček u hlavního tlačítka filtru jsou uložené filtry nabídnuty ke
spuštění.
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Kontakt
Kontakty pro zákazníky
Dotazy k programu, případné objednávky a mnoho dalšího naleznete na stránkách
výrobce www.stomedic.cz
Pro připadné dotazy, neváhejte využít uvedených kontaktů.
Uvítáme také Vaše připomínky, které nám umožní dále zlepšovat náš software.

11

Sklad
Modul Skladu je dostupný pouze ve verzi Business.
Sklady se používají pro sledování toku materiálu v laboratoři. Každý technik může mít přidělen vlastní
sklad a sledovat svoji spotřebu materiálu na jednotlivých zakázkách. Dále sklady umožňují sledovat
objem finančních prostředků investovaných do materiálu. Ceny materiálů ze skladu se přímo
promítají do kalkulovaných cen protetických prací jež tyto materiály obsahují. To umožňuje při
kalkulaci ceny protetické práce co nejpřesněji stanovit podíl ceny materiálu na ceně výrobku.
Kdykoliv je možné zjistit kolik kusů daného materiálu se spotřebovalo na kterou zakázku a kolik jej
má zbývat na skladě. Stejně tak je možné okamžitě zjistit kolik peněz se utratilo za jaký materiál.
Sklady společně s kalkulací dávají majiteli stomatologické laboratoře dobrou možnost jak efektivně
řídit svoji laboratoř.
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11.1

Stomedic

Nová položka

Tlačítkem
je možné vytvořit novou skladovou položku. K této položce lze pak vytvářet
příjmové či výdajové pohyby.
Položku na skladě je možné vytvořit přiřazením materiálu a případně i ceny za MJ.

11.2

Nový pohyb
Každé skladové položce je možné přidat její pohyb na skladě. Jde o příjem a nebo výdej na sklad.

Tlačítkem

lze tento pohyb položky vytvořit.

Vytvoření pohybu položky:
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Kromě typu pohybu (příjem, výdej) je nutné také uvést přijímané či vydávané množství. Případně pak
cenu a šarži materiálu.
Výdajový pohyb skladové položky je také automaticky vytvořen při uložení protetické práce, která
obsahuje výrobky či kovy, které jsou napojené na některý materiál (viz napojení prot.výrobků na
materiál a napojení kovů na sklad)

11.3

Šarže
Šarže se používají pro detailní rozlišení materiálu procházejícím skladem.
Práci se šaržemi je nutné nejprve zapnout v hlavním nastavení programu.
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V modulu Sklad je pak možné vidět jednotlivé šarže materiálu

U každého nového pohybu skladové položky je možné zapsat i šarži
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Šarže jsou pak vidět v hlavním modulu Sklad
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Šarže a zadávání protetických prací
Pokud jsou u protetických výrobků či kovů uvedené i materiály jsou po uložení protetické práce tyto
materiály automaticky odepisovány i ze skladu.
Pokud není v hlavním nastavení zaškrtnuto automatické doplňování šarže při ukládání prot.práce je
zobrazeno okno zadání šarží pro materiály právě ukládané protetické práce.

Automatické doplnění šarží
Pokud je to možné, budou šarže doplněné od nejstarší nenulové šarže uvedené u skladové položky.
Pokud množství materiálu je větší než množství dostupných šarží, je zobrazeno výše uvedený okno
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pro výběr šarží.

12

Cenová kalkulace
Pro cenovou kalkulaci se stanovují tzv. minutové náklady. V první řadě je to minutový náklad na
mzdy. Ten se stanoví tak, že se pro každého technika stanoví fond pracovní doby. To je počet minut,
které technik odpracuje během roku. Každému techniku se přiřadí také jeho roční mzda. Výpočtem
se získají náklady na minutu práce technika. Dále stanovíme minutový náklad na odpisy. Pro
výpočet použijeme plánovanou výši odpisů na daný rok, kterou podělíme ročním fondem pracovní
doby. Stejným způsobem získáme minutový náklad na ostatní výdaje, kde bude uvedena především
plánovaná částka za roční spotřebu materiálu, mimo kovů označených jako ZUM (zvláště účtovaný
materiál), částka za sociální i zdravotní pojištění a podobně. Součtem všech minutových nákladů
stanovíme celkové minutové náklady. V záložce zisk se vyplňuje výše plánovaného ročního zisku.
Jako poslední se doplní údaj o výši výdajů na přímý materiál (ZUM). Program vypočítá plánovanou
výši zisku v % což je vlastně výše marže o kterou je potřeba navýšit cenu za protetickou práci. Tato
vypočtená výše zisku slouží jako ukazatel pro stanovení skutečné míry zisku, kterou si stanoví
uživatel podle svého uvážení manuálně. Spuštěním kalkulace se změní hodnota cen v kalkulovaném
ceníku. Ceny v ostatních cenících zůstávají zachovány. Kalkulace společně se sklady dávají majiteli
stomatologické laboratoře dobrou možnost jak efektivně řídit svoji laboratoř.
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