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Vážený zákazníku 

 
Děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do našeho programu Pluto 8. Budeme rádi, 

když práce s programem potvrdí Vaší šťastnou volbu. 
Zájem naší firmy o Vás jako zákazníka nekončí prodejem programu. Jako 

profesionální firma jsme připraveni řešit Vaše připomínky a požadavky na rozšíření programu. 
Jsme si vědomi, že užívaný program není nikdy hotov. Proto jsme připraveni podle Vašich 
požadavků a potřeb praxe nabízet nové verze programu. Zrovna tak Vás budeme podporovat 
při práci s programem a řešení případných potíží formou bezplatné telefonní konzultace. 

I.  Úvodem 

Program PLUTO byl vytvořen na základě požadavků servisních společností pro 
revize a opravy HP a PV. Program je neustále aktualizován podle požadavků praxe a 
legislativy. 

Tato příručka má sloužit pro uvedení do problematiky práce s programem PLUTO a 
usnadnit začátky práce s ním. Nenahrazuje podrobný manuál a způsoby ovládání, které jsou 
popsány v elektronické nápovědě programu, ke které se dostanete stiskem klávesy F1 kdekoli 
v programu. 

Věříme, že Vám tato příručka umožní plné využití programu Pluto 8. 

1. Stručně o programu 
Program PLUTO je postaven tak, aby uživatel vypisoval co nejméně údajů a pokud 

možno pouze vybíral z připravených nabídek nebo kopíroval stávající záznamy. Proto byl 
program PLUTO vybaven nabídkami, které je nutné nastavit tak, aby vyhovovali právě Vám.  

Program lze rozdělit na několik oblastí. 
1. Katalogy a adresáře – slouží k vytvoření databáze zákazníků, servisních 

techniků, seznamů hasicích přístrojů, náhradních dílů, prací a opakujících 
se textů. 

2. Kontroly PV  - umožňuje zadávání kontrol požárních vodovodů a tisku 
dokladu o kontrole. 

3. Kontroly, údržba a opravy HP – umožňuje zadávání kontrol hasicích 
přístrojů, údajů o údržbě a opravě. Umožňuje tisknout  doklad o kontrole, 
doklad o údržbě a opravě a doklad o vyřazení HP z užívání.  

4. Kontroly PK – umožňuje zadávání kontrol požárních klapek, tisku 
dokladu o kontrole a sestavení kalkulačního listu. 

5. Kalkulace a fakturace – je určena pro snadné sestavení dodacího 
(kalkulačního) listu a v případě HP ji lze plně automatizovat. 
Z kalkulačního listu lze přenést údaje do faktury. Oba doklady je možné 
vytisknout.  

6. Sklad – v programu PLUTO je možné zavést libovolné množství skladů a 
program považuje každého technika za samostatný sklad. Sklad 
umožňuje standardní výdej a příjem materiálu zadávaný ručně ale 
především automatické přenosy výdeje a příjmu materiálu z údajů 
vygenerovaných v dodacím listu. Sklad u HP rozlišuje jejich stav (nový, od 
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opravy …). Součástí skladové evidence je sledování stavu zásob, 
sestavování objednávek a příjemek materiálu na sklad. 

7. Čárový kód  - umožní opatřit HP štítky s čárovým kódem a načítat 
kontroly pomocí čárových kódů. Tím dojde ke značené úspoře času. 

 
Program v řadě případů sám zajistí přenosy mezi formuláři a generování tiskopisů, 

které jsou cílem Vaší práce s programem. Ke správné funkci programu je proto nezbytné 
správné nastavení a pochopení přenosu informací. Proto se budeme především věnovat 
nastavení katalogů a vysvětlení přenosu údajů v programu.  

Následující popis je řazen tak, jak by jste měli postupovat při práci s programem. Při 
práci s formuláři využívejte nápovědu, kterou zobrazíte klávesou F1. Cílem této příručky není 
suplovat nápovědu, ale usnadnit zahájení práce s programem.  

2. Licenční podmínky 
Před instalací si prosím přečtěte tyto licenční podmínky. Pokračovat v instalaci je 

možné pouze souhlasíte-li s nimi.  
Autorská práva k programu Pluto (dále jen program) jsou vyhrazeny autorovi, 

podnikajícímu na základě živnostenského listu jako fyzická osoba pod jménem: Robert 
Rössler – Alkalis (dále jen autor) a jsou  chráněna zákonem. Autor  poskytuje uživateli právo 
k užívání programu Pluto na jednom počítači za každou zakoupenou licenci výhradně k účelu, 
který je stanoven touto licencí. 

Uživatel nemá právo provádět změny programu, připojených knihoven, kopírovat 
obrazovky nebo jejich částí včetně ikon. 

Je výslovně zakázáno dekompilovat, nebo jinak zkoumat zdrojový kód programu. 
Uživatel nesmí poskytnout program třetí osobě. Pronajímat jej, prodávat jej nebo 

jinak komerčně využívat. 
Autor má právo pořizovat a zpracovávat prostřednictvím programu záznamy a 

informace pro potřeby provádění vlastních servisních prací. Vytvářet tiskové sestavy 
prostřednictvím programu pro svou potřebu a potřebu svého zákazníka. 

Uživatel má právo na bezplatnou poradenskou službu týkající se užívání programu 
Pluto. Poradenská služba se poskytuje výhradně telefonicky nebo e-mailem. 

Uživatel má právo rozmnožovat uživatelskou příručku programu Pluto a to v tištěné i 
elektronické podobě. 

Autor ručí za to, že program pracuje v souladu s uživatelskou dokumentací a nese 
záruku po dobu 3 let na program a 6 měsíců na nosič a dokumentaci a to ode dne  zakoupení 
programu Pluto. 

Autor neručí za škody způsobené užíváním programu jinak, než je výslovně 
uvedeno, zejména za škody způsobené chybnou obsluhou, hardwarem a neoprávněným 
zásahem. 

3. Obsah dodávky 
Program Pluto si může stáhnout z našich stránek na adresa www.alkalis.cz/pluto. 
V případě zakoupení plné verze od nás obdržíte e-mailem certifikát, který vám 

umožní zadat své nacionálie zobrazované v protokolech. 
 

http://www.alkalis.cz/pluto
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4. Požadavky na PC a příslušenství 
Program Pluto lze provozovat na počítači IBM PC a kompatibilním s procesorem 

Intel i3 a vyšším, 4 GB paměti RAM a 30 MBa volného místa na harddisku pro program a 10 – 
200 MBa pro data s ohledem na množství zaznamenaných kontrol.  

Pluto je databázový produkt, jehož výkon je značně ovlivněn velikostí paměti RAM a 
přístupovou rychlostí na harddisk.  

Pro svůj chod vyžaduje program 32 nebo 64 bitové prostředí Windows. Výrobce 
zaručuje jeho správné chování v prostředí Windows XP, Windows 7, Windows 8 a Windows 
10. 

5. Kontakt na výrobce programu 
V případě nesnází nebo dalších požadavků jsme připraveni přijímat Vaše dotazy a 

náměty 24 hodin denně na telefonech: 603 487 526, 603 490 249, a 411 130 156.  Nebo nás 
kontaktujte e-mailem na adrese: alkalis@alkalis.cz. 

6. Charakteristika programu 
Program byl vytvořen jako plně 32 bitová aplikace pro prostředí Windows. Pracuje 

jako síťová aplikace s využitím SQL serveru Interbase 6.01 firmy Borland. Program se 
instaluje samostatně na každou pracovní stanici, na které bude spouštěn a využíván. Spolu 
s ním je nutné nainstalovat další dva programy. Pro práci s databází BDE a pro přístup k SQL 
serveru Interbáse Client. 

Program využívá výhradně data zadávána prostřednictvím vlastních formulářů. Ta 
jsou uložena v souboru PLUTO8.GDB – databáze programu. Databáze PLUTO8.GDB je 
společná pro všechny uživatele a obsahuje všechna zadávaná data. Databáze je vždy 
instalována na server. Uživatelé k ní nepřistupují přímo, ale prostřednictvím programu, 
kterému se říká SQL server. SQL server je nutné instalovat na stejný počítač jako soubor 
PLUTO8.GDB. 

II.  Instalace 

1. Než začnete instalovat 
Z našich stránek www.aklalis.cz/pluto stáhněte  

• SetupKompletPluto8.exe – plná instalace programu Pluto 8, která provede 
novou instalaci programu včetně dat. PŮVODNÍ DATA PŘEPÍŠE 

• SetupUpgradePluto8.exe – instalace novější verze programu Pluto 8 pro 
stávající uživatele programu. 

 
Před vlastní instalací si podrobně přečtěte instalační a licenční podmínky.  
Přesvědčte se o způsobilosti Vašeho PC k provozu programu. 
Pokud je vše v pořádku, souhlasíte s licenčními podmínkami a Vaše PC je způsobilé 

pro užívání programu, můžete provést instalaci. 

mailto:alkalis@alkalis.cz
http://www.aklalis.cz/pluto
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2. Instalace 
Pokud již program PLUTO 8 máte, instalujte pouze Upgrade programu PLUTO 8. 

Při instalaci Kompletní verze pravděpodobně ZTRATÍTE SVÁ DATA. 
 

2.1 Instalace Kompletní verze 
Stáhněte si instalační soubor KompletPluto8.exe z odkazu:  
 www.alkalis.cz/pluto8/SetupKompletPluto8.exe 
 
Stažený program spusťte. Program uloží do vašeho počítače všechny potřebné 

soubory a spustí jejich instalaci v tomto pořadí. 
Editor registru – přidá do registru potřebná nastavení pro běh programu. Na dotad 

Opravdu chce pokračovat? Odpovězte Ano. Dotaz se může lišit v závislosti na verzi 
operačního systému Windows.  

 

 
 
Zobrazí se informace o úspěšném uložení do reigstrů. 
 

 
 

http://www.alkalis.cz/pluto8/SetupKompletPluto8.exe
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Spustí se instalace SQL serveru, zde zvolte OK. 
 

 
 
Pokračujte kliknutím na Next 
 

 
 
Potvrďte souhlas s licenčními podmínkami zaškrtnutím volby „I accept the 

agreement“ a pokračujte kliknutím na Next. 
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Pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Next v následujících dvou obrazovkách 
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Pokud instalujete na počítači, kde budou uložena data (databáze programu), nechte 
vše jak je a pokračujte kliklnutím na tlačítko Next. Pokud instalujete na počítači, který se bude 
připojovat k datum (databázi) na jiním počítači (síťová instalace), zřušte volby „Server 
components“ a „Developer and admin tools components“ a rovněž pokračujte kliknutím na 
tlačítko Next. 

 

 
  
Na další obrazovce doporučujeme zaškrtnout „Dont create a Start Menu folder“. 

Pokračujte kliknutím na tlačítko Next. 
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Na následující obrazovce nechte volby jak jsou a pokračujte kliknutím na tlačítko 

Next. 
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Pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Install 
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Zobrazí se ukazatel průběhu instalace a po něm informační obrazovka, kterou 

uzavřete kliknutím na tlačítko Next. 
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Na následující obrazovce nechte volby jak jsou a ukončete instalaci SQL server 

kliknutím na tlačítko Finich 
 



PLUTO - Instalace a úvod do programu  

 
16 

 
 
Následuje spuštění BDE. Na úvodní a následujících obrazovkách pokračujte 

kliknutím na tlačítko Next 
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Instalaci dokončete kliknutím na tlačítko Finish 
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Následuje spuštění Upgrade BDE, které se může několik minut opozdit. V některých 

případech ke spuštění nedojde. V tom případě přejděte do složky c:\Program 
Files(x86)\alkalis\pluto8 a zde spusťte program UpdBDE. 

 
Úvodní obrazovku potvrďte kliknutím na tlačítko Next 
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Odsouhlaste licenční podnímky kliknutím na tlačítko Yes 
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Na další obrazovce pokračujte kliknutím na tlačítko Install 
 

 
 
Proběhne ukazatel intalace a zobrazí se obrazovka, kde zruště zatržení „View the 

Redme file now“. Instalaci doknočet klinutím na tlačítko Finish 
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Tímto by měla být instalace kompletní a na ploše by přibýt zástupce Pluto 8, kterým 

nyní spusťte program Pluto 8. 
 
Pokud došlo k chybě, kontaktujte nás. 
 

3. Datový server 
Datový server je zpravidla velice výkonný počítač, na kterém nepracuje žádný 

uživatel a slouží pouze k ukládání dat. V případě programu PLUTO je možné jako server 
použít jeden z  počítačů v síti, používaný i jako pracovní stanice. Doporučujeme pro program 
PLUTO použít jako datový  server počítač s  rychlým HDD a 8 GB RAM a Windows 
Profesionál.  

4. Upgrade z verze 7 
Pokud již provozujete na svých PC program PLUTO 7, postačí Vám instalovat 

pouze novější verzi programu PLUTO 8 a Databázi.  Před  vlastní prací zálohujte dosud 
pořízená data, která jsou zpravidla v souboru s cestou C:\Program 
Files\Alkalis\Pluto\DB\PLUTO.GDB.  

Následně spusťte instalaci viz kapitola Instalace. 
Po nainstalování program spusťte a zadejte licenční klíče a nastavte databázi dle 

této příručky. 
Program Pluto 8 má data uložena v jiné databázi než verze 7. Převeďte proto data 

z původní databáze do nové podle následujícího popisu. Z hlavní nabídky zvolte Nastavení – 
Import dat z Pluto 7. Do pole zdrojová databáze zadejte cestu, kde je databáze programu 
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Pluto 7. Zpravidla  C:\Program Files\Alkalis\Pluto\DB\PLUTO.GDB. Cestu se souborem 
můžete také vyhledat pomocí dialogového okna po stisknutí tlačítka Hledat. Po zadání nebo 
vybrání původní databáze stiskněte na tlačítko Převod. Program sám převede data 
z databáze Pluta 7 do databáze Pluta 8. Pozor nejsou převáděna archivovaná data. Původní 
databázi neničte. 

Převod může trvat i několik desítek minut. Záleží na množství pořízených dat a 
výkonu Vašeho PC.  

Po převodu dat Vás program automaticky vyzve k provedení údržby dat a následně 
k nastavení parametrů. Obojí proveďte. Při všech činnostech se řiďte pokyny v této příručce 
nebo nápovědou, kterou zobrazíte z programu Pluto 8 pomocí klávesy F1. 

5. Získání novějších verzí PLUTO 
Novější verze jsou vhodné vzhledem k tomu, že program průběžně doplňujeme a 

vylepšujeme. Následné změněné verze programu můžete získat na naší internetové stránce, 
kterou najdete na adrese www.alkalis.cz\pluto.  

6. Spuštění programu 
Klikněte na tlačítko Start v liště Vašeho počítače. Objeví se nabídka v které vyberte 

položku Programy. Otevře se další nabídka, kde bude složka Alkalis. Klikněte na ní a v další 
nabídce potvrďte volbu Pluto 8. Nyní se spustí program Pluto. 

Při spouštění programu probíhá inicializace. Ta zahrnuje registraci oken, otevírání 
seznamů, vytváření nabídek a ověřování správnosti licence. V závislosti na výkonnosti 
počítače trvá tato operace několik vteřin až několik desítek vteřin. 

Po inicializaci se objeví ovládací lišta Pluta. Jde o úzké okno umístěné v horní části 
obrazovky. Lišta slouží k přístupu do všech částí programu.   

7. Volba dat a práce na více počítačích 
Program Pluto 8 má standardně instalována tzv. ostrá data jako prvotní. Pokud se 

chcete seznámit s Plutem nastavte si cvičná data. V nabídce ovládací lišty zvolte Nastavení - 
Databáze. Otevře se okno, kde je pole s cestou k databázi, uživatel databáze (SYSDBA) a 
heslo k databázi (masterkey). Uživatele a heslo neměňte. Tlačítkem v pravé části pole Cesta 
k databázi zobrazte souborové okno. Pomocí něho vyberte databázi se kterou chcete 
pracovat. Soubor Pluto8.GDB je pracovní „ostrou“ databází. Soubor Pluto8C.GDB je cvičnou 
(zkušební) databází.  

Zkušenější uživatel může data umístit do jiného adresáře, nebo na jiný počítač, než 
je standardně navolené při instalaci. Pokud chcete přesunout nainstalovaná data jinam, je 
nutné z podadresáře C:\Program Files\Alkalis\Pluto\DB přenést soubor PLUTO8.GDB, 
případně PLUTO8C.GDB pro cvičná dat. Data je možné umístit do libovolného adresáře již při 
instalaci. 

Pracujete-li na více počítačích současně (je nutné mít pro každý z nich vlastní 
licenci), umístěte data pouze na jeden z nich nebo server. Potom upravte na všech počítačích 
cestu k souboru s databíze. K zadání cesty na jiný počítač je možné použít pouze plnou cestu 
s názvem počítače. Např: 

\\Server\C\Data\Pluto\Pluto.GDB 
Změníte-li cestu, je vhodné program restartovat. 

http://www.alkalis.cz/
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III.  Nastavení programu 

Po prvním spuštění programu proveďte nejprve zadání licence a potom nastavení 
všech seznamů. Tato práce je sice nepříjemná, přesto jí věnujte dostatek času a 
odpovědnosti. Případná nepozornost se projeví při následné práci.  

1. Licence 
Licenční klíče je nutné zadat z licenčního certifikátu vystaveného pro Vaší 

společnost nebo demoverzi. V opačném případě Pluto nebude fungovat ani jako demoverze. 
K formuláři licence se dostanete z hlavní nabídky volbou Nastavení – Licence. 

Údaje vyplňte podle nápovědy. Podle licenčního listu vyplňte naprosto přesně Název firmy, 
Město a IČO. Ostatní údaje můžete vyplnit podle svého uvážení. Tyto údaje se budou 
zobrazovat v hlavičce tištěných dokumentů v poli Vaší adresy.  

Nakonec přesně podle licenčního listu vyplňte licenční klíče. Každý klíč napište bez 
mezer na samostatný řádek. Za posledním licenčním klíčem odřádkujte (po zaspání 
posledního licenčního klíče stiskněte klávesu enter). 

Po zadání údajů vše zkontrolujte a uložte zapsané údaje kliknutím na tlačítko uložit. 
Okno uzavřete. Pro jistotu program vypněte a znovu spusťte.  

Po spuštění programu zkontrolujte, zda jsou přístupné položky v hlavní nabídce a 
tlačítka pod nimi. Měli by být přístupné všechny volby, které jsou uvedeny na Vašem licenčním 
listu. Ostatní by měly být nepřístupné.  

2. Ceník 
Ceník v PLUTU obsahuje seznam a ceny všech HP, dílů a prací. Je poměrně 

rozsáhlý a nastavuje se v několika formulářích. Pro lepší práci s ním byl rozdělen do jedenácti 
sekcí. Některé z nich mají přesně daný obsah.  

Sekce 1 – Ceny za kontrolu HP, PV a PK 
Sekce 2 – Ceny dílenské údržby HP 
Sekce 3,4,5,8,9 a 10  - obsah je určený potřebami uživatele. 
Sekce 6 – Cena ze evidenci a zpracování provedených revizí HP 
Sekce 7 – Ceny nových hasicích přístrojů a seznam kontrolovaných HP 
Sekce 11 – Ceny nových požárních vodovodů a seznam kontrolovaných PV 

2.1 Názvy sekcí 
Nejprve si nastavte názvy sekcí ceníku, které se budou vyskytovat v dodacím listě a 

faktuře. Okno s formulářem otevřeme z ovládací lišty volbou Seznamy – Seznam sekcí. 
Položky nelze mazat ani přidávat. Dbejte na to, aby hodnota ve sloupci číslo odpovídala číslu 
sekce, kterou jste pojmenovali v poli Popis.  

2.2 Typy HP a PV 
Typy jsou přístupné hlavní nabídky volbou Seznamy – Typy HP a PV. V seznamu 

typů zadejte všechny typy HP a PV, které kontrolujete. Doplňte k nim výrobce a další údaje. 
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Pokud některý typ vyrábí více výrobců, zadejte jej pro každého výrobce samostatně. Pro 
správnou funkci programu používejte druhy HP CO 2, pěnový, vzduchopěna a vodní, další 
typy jsou libovolné. Jeden typ však zadávejte vždy stejně.  

Seznam typů HP je totožný se seznamem HP v sekci 7 ceníku a seznam typů PV je 
totožný se seznamem PV v sekci 11 ceníku. Proto přidáním HP do sekce 7 ceníku se tento 
HP objeví i v seznamu značek HP a obráceně. Totéž platí pro prováděné změny a mazání i u 
PV. 

U HP dále doplňte Zk.Tl –zkušební tlak, který se doplňuje při vypisování tlakové 
zkoušky, skupina – číslo určující jakou skupinu cen použije PLUTO při kalkulaci kontroly, 
vyřazení a převozu na dílnu. Stejné číslo skupiny musí být zadáno i v sekci 1 ceníku. Číslo 
skupiny se nesmí shodovat s číslem skupiny u PV.  

U PV dále doplňte Koef – koeficient pro výpočet průtoku udávaný výrobcem nebo 
normou ČSN, hubice – průměr hubice v mm, skupina – obdobně jako u HP.  

Smazáním typu HP nebo PV v seznamu, který byl použit v dokladu o kontrole dojde 
k porušení provázanosti dat. 

Viz nápověda programu PLUTO (F1) 

2.3 Popis oprav a důvodů vyřazení HP 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Popis oprav a 

důvody vyřazení. V seznamu zadejte všechny důvody vyřazení HP, upřesnění dílenské 
údržby a poznámek připisovaných při prohlídce k HP. Tyto texty slouží jak pro snadné 
vyplňování dokladu o kontrole, tak pro stanovení ceny z údržbu HP na dílně. 

2.4 Základní ceník 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Základní ceník. 

Ovládání je popsáno v nápovědě programu (F1). Po přečtení nápovědy postupně upravte 
jednotlivé sekce ceníku. Pole kód vyplňte vždy tak, aby nejčastěji používané položky měli kód 
snadno zapamatovatelný. Při práci s programem je možné tento kód využít pro rychlé 
zadávání. 

2.4.1 Sekce 1 – ceny za kontrolu, opravu a likvidaci 
V sekci 1 jsou ceny za kontroly, převzetí do opravy a likvidaci HP. Cena za převzetí 

na opravu se zpravidla neliší od ceny za kontrolu, neboť jde skutečně o cenu za převzetí, 
nikoliv za samotnou opravu. Můžete definovat libovolný počet skupin těchto cen pro HP. 
Teoreticky je možné každému HP přiřadit samostatné ceny. Skupiny od sebe rozlište číslem 
skupiny ve sloupci sku. (skupina). Každá skupina by měla mít tři položky ceníku, za kontrolu, 
za převzetí na dílenskou opravu a za likvidaci. Aby program poznal o jakou cenu jde, je nutné 
každé položce přiřadit číslici určující výkon. Číslo 1 je pro kontrolu,  2 pro převzetí na opravu 
a 3 za likvidaci. Pro skupinu kontrol PV postačí výkon 1. 

Pro všechny položky zadejte správnou cenu a sazbu DPH. Pro které konkrétní 
značky HP se ceny vztahují zadáte v sekci 7. 

Současně s cenami pro HP zde můžete zadat cenu za kontrolu PV s tím, že PV lze 
použít pouze výkon 1a libovolný počet skupin. Číslo skupiny se nesmí shodovat s číslem 
skupiny u HP. 

2.4.2 Sekce 3,4,5,8,9 a 10 
Zde zadejte ceny a sazby DPH. Případně přidejte nebo uberte položky tak, aby 

odpovídali názvům sekcí definovaných v kapitole názvy sekcí. Při zadávání postupujte podle 
nápovědy. 
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2.4.3 Sekce 6 - cena za evidenci 
V sekci 6 je pouze jedna položka udávající cenu za evidenci HP. Dodací list spočítá 

počet řádků dokladu o kontrole HP a dosadí zadanou cenu. Jde v podstatě o administrativní 
náklady. 

2.4.4 Sekce 7 – cena za nové HP 
V sekci 7 naleznete všechny HP, které jste zadali do seznamu typů HP. Zadáte-li, 

nebo smažete-li HP v seznamu typů nebo v této sekci projeví se změna v obou seznamech. 
Pokud však doplňujete HP v ceníku sekce 7, nezapomeňte doplnit v seznamu značek výrobce 
a druh. 

Máte-li vyplněn seznam značek HP, postačí pouze doplnit prodejní cenu, sazbu 
DPH a skupinu. Zadáváte zde číslem skupinu cen ze sekce 1. To znamená, že přiřazujete 
každému HP, podle jaké skupiny ceny za kontrolu, převzetí do opravy a likvidace má být 
kalkulován zákazníkovi. 

Do sloupce Zk Tl zadejte zkušební tlak pro tlakovou zkoušku nádoby. 

2.4.5 Sekce 11 – cena za nové PV 
V sekci 11 zadejte všechny PV, které prodáváte nebo na nich provádíte servis. 

Zadáte-li, nebo smažete-li PV v seznamu typy PV neb v této sekci, projeví se změna v obou 
seznamech. Pokud však doplňujete PV v ceníku sekce 11, nezapomeňte doplnit v seznamu 
značek výrobce a druh. 

Máte-li vyplněn seznam značek PV, postačí pouze doplnit prodejní cenu, sazbu 
DPH a skupinu.  

2.5 Ceník oprav 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Ceník oprav. Ceník 

oprav je vlastně sekce 2 ceníku. Zde zadáváte pro jednotlivé typy HP, popis opravy a cenu za 
tuto opravu. Ve sloupci Značka vybíráte HP ze seznamu značek kliknutím k pravému okraji 
sloupce myší. Do sloupce Upřesnění vybíráte upřesňující texty ze seznamu popis oprav 
kliknutím k pravému okraji sloupce myší. Každou značku můžete zadat několikrát a pokaždé jí 
přiřadit jiný popis oprav (upřesnění) a také jinou cenu za tuto opravu (údržbu). Můžete zadat i 
značku bez upřesnění. 

Zadáte-li do formuláře kontrol HP do opravy a přidáte-li upřesňující text, program 
potom při kalkulaci hledá v ceníku oprav shodnou značku i tento upřesňující text. Pokud je 
v ceníku nalezne započítá takto zadaný HP do počtu a vypočítá celkovou cenu. Nenalezne-li 
danou značku včetně upřesňujícího textu vypíše varování. 

2.6 Uživatelský ceník 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Uživatelský ceník. 

Uživatelský ceník umožní zadat libovolný počet ceníků lišících se cenou od základního ceníku. 
Položky měnit nelze. Při vytváření ceníku postupujte podle nápovědy. Každý uživatelský ceník 
si srozumitelně pojmenujte. Pokud je cena v uživatelském ceníku stejná, jako v základním 
ceníku, nevyplňujte ji. Program bude automaticky přebírat cenu ze základního ceníku. 
Zbytečně položky  by zatěžovaly Vás i databázi.  

2.7 Díly a výkony pro HP 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Díly a výkony k HP. 

Každému HP lze přiřadit díly a výkony práce (oprav). Formulář pro přiřazení nabízí všechny 
HP ze seznamu značek a všechny díly a výkony z příslušných sekcí ceníku. Přiřaďte proto 
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každému typu HP ty díly a ty úkony (práce), které lze pro daný typ použít. Do kódu zapište 
zkratku, která se bude objevovat ve sloupci výměny náhradních díků protokolu o kontrole HP. 
Dbejte na to aby kódy souhlasily s legendou v dokladu.  

Ve formuláři kontrol a dílenských oprav můžete pro každý zadaný HP zobrazit 
seznam přiřazených dílů a výkonů a doplnit jejich počet, který byl při kontrole nebo opravě 
použit (spotřebován). Program si tyto údaje pamatuje a provádí z nich automatickou kalkulaci.  

3. Stavy HP 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Stavy HP. Definice 

stavu je základem pro správné fungování programu. Při vyplňování formuláře kontrol HP 
přiřazujete každému HP jeho stav – výsledek kontroly. V programu si můžete nadefinovat 
libovolné texty stavů, podle potřeb svých i potřeb svého zákazníka. Aby program dokázal 
zadaný stav správně vyhodnotit, musíte mu správně přiřadit jeden z následujících kódů do 
sloupce stav.  

1. Zkontrolován - vyhovující - jde o HP, který byl zkontrolován a ponechán u 
zákazníka. Nezáleží na tom, jestli na něm technik provedl drobnou opravu 
(výměna hadice …)  Tento HP je započítáván do stavu HP u zákazníka. Při 
kalkulaci je započítáván v sekci 1 u výkonu 1 pro svou skupinu. 

2. Převzat na údržbu - jde o HP, který byl převzat na údržbu (opravu) a byl 
nahrazen jiným HP. Tento stav použijete při výměnném způsobu oprav. Tento 
HP je přenášen do seznamu dílny. Při kalkulaci je započítáván v sekci 1 u 
výkonu 2 pro svou skupinu a současně i v sekci 2 podle textu opravy. Kromě 
toho je kvůli skladové evidenci započten v dodacím listu do „sekce 14“ HP 
převzatých na opravu. 

3. Převzat na vyřazení – jde o HP, které nelze dále používat a byly převzaty na 
vyřazení a likvidaci. Tento HP je automaticky tištěn ve vyřazovacím protokolu. 
Při kalkulaci je započítáván v sekci 1 u výkonu 3 pro svou skupinu. Kromě toho 
je kvůli skladové evidenci započten v dodacím listu do „sekce 15“ HP 
převzatých na likvidaci. 

4. Opraven - vyhovující - jde o HP, který byl převzat na údržbu (opravu) a po 
údržbě byl vrácen zákazníkovi zpět. Tento HP je započítáván do stavu HP u 
zákazníka. Je přenášen na dílnu a po tomto přenosu je vyhledáván na dílně 
(dohledání údajů o údržbě). Při kalkulaci je započítáván v sekci 1 u výkonu 2 
pro svou skupinu a současně i v sekci 2 podle textu opravy. Není propojován 
se skladem, neboť je vracen zákazníkovi. Kromě toho je kvůli skladové 
evidenci započten v dodacím listu do „sekce 12 a 14“ HP vydaných po opravě 
a převzatých na opravu. 

5. Vyřazen ponechán u zákazníka – jde o HP, které nelze dále používat ale 
nebyly převzaty na vyřazení a likvidaci a zůstávají u zákazníka. Tento HP je 
automaticky tištěn ve vyřazovacím protokolu. Při kalkulaci je započítáván 
v sekci 1 u výkonu 1 pro svou skupinu. Není propojován se skladem. 

6. Opraven - vyhovující - jde o HP, kterým byl nahrazen HP převzatý na údržbu 
(opravu), to je se stavem 2. Používá se při výměnném způsobu oprav. Tento 
HP je započítáván do stavu HP u zákazníka. Je dohledáván na dílně 
(dohledání údajů o údržbě). Při kalkulaci je započítáván v sekci 1 u výkonu 1 
pro svou skupinu. Toto lze potlačit v Parametrech programu  Kromě toho je 
kvůli skladové evidenci započten v dodacím listu do „sekce 12“ vydané HP po 
opravě. 

7. Nový – vyhovující – jde o nový HP, kterým byl nahrazen HP převzatý na 
údržbu (opravu), to je se stavem 2. Používá se při výměnném způsobu oprav. 
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Zákazníkovi však není účtována cena nového HP. V praxi se toto používá jen 
v ojedinělých případech. Tento HP je započítáván do stavu HP u zákazníka. Při 
kalkulaci je započítáván v sekci 1 u výkonu 1 pro svou skupinu. Toto lze 
potlačit v Parametrech programu Není kalkulován jako nový HP. Kromě toho je 
kvůli skladové evidenci započten v dodacím listu do „sekce 13“ vydané nové 
HP. 

Opraven – vyhovující - jde o HP po údržbě, kterým byl nahrazen HP převzatý na 
vyřazení, to je se stavem 3 nebo 5. Zákazníkovi je účtována cena nového HP. V praxi se toto 
používá jen v ojedinělých případech. Tento HP je započítáván do stavu HP u zákazníka. Je 
dohledáván na dílně (dohledání údajů o údržbě). Při kalkulaci je započítáván v sekci 1 u 
výkonu 1 pro svou skupinu. Toto lze potlačit v Parametrech programu  Kromě toho je kvůli 
skladové evidenci započten v dodacím listu do „sekce 12“ vydané HP po opravě. 

8. Nový – vyhovující – jde o nový HP, kterým byl nahrazen HP převzatý na 
vyřazení, to je se stavem 3 nebo 5. Případně HP, který byl dodán zákazníkovi 
navíc. Tento HP je započítáván do stavu HP u zákazníka. Při kalkulaci je 
započítáván v sekci 1 u výkonu 1 pro svou skupinu. Toto lze potlačit 
v Parametrech programu Je kalkulován jako nový HP v sekci 7. Kromě toho je 
kvůli skladové evidenci započten v dodacím listu do „sekce 13“ vydané nové 
HP. 

Přehledová tabulka stavů je uvedena na poslední straně. 

4. Umístění HP 
Seznam umístění HP slouží k rychlému doplňování umístění HP ve formuláři kontrol 

HP. Nemá žádnou další vazbu na zpracování.  

5. Umístění a označení PV 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Umístění PV nebo 

Označení PV. Seznam umístění PV a seznam označení PV slouží k rychlému doplňování 
umístění a označení PV ve formuláři kontrol PV. Nemá žádnou další vazbu na zpracování.  

6. Vybavení PV 
K seznamu se dostanete z hlavní nabídky volbou Seznamy – Vybavení. Seznam 

vybavení slouží k rychlému doplňování stavů proudnice, hadice a ventilů ve formuláři kontrol 
PV. Seznam slouží pouze používáte-li starší typ dokladu o kontrole. 

7. Ostatní parametry programu 
K formuláři se dostanete z hlavní nabídky volbou Nastavení – Parametry 

programu. Zde zodpovědně nastavte parametry programu.. 
Provozovna – umožní zadat adresu provozovny, pokud se neshoduje s adresou 

sídla organizace. 
Rok a měsíc pro generování – pokud generujete čísla dokladů a v nich používáte 

rok a měsíc, zapište tento rok a měsíc, který chcete aby objevoval v číselných řadách. 
Přepínání není automatické, aby bylo možné vyřídit resty z minulého období. 

Změna hesla – zde můžete zadat heslo pro odemykání zamčených formulářů. 
Prvotní heslo je prázdné. 
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Kontrola HP účtovaná pro tyto stavy – zde zaškrtněte stavy HP, za které chcete 
aby program účtoval cenu za kontrolu. 

Likvidaci HP účtovaná pro tyto stavy – zde zaškrtněte stavy HP, za které chcete 
aby program účtoval cenu za likvidaci. 

Zaokrouhlování koncových částek – určete na jaké částky se má zaokrouhlovat 
celková účtovaná částka a DPH v dodacím listu a faktuře. 

Sazba daně z přidané hodnoty – zde zadejte s jakou výši DPH v procentech 
budou počítány nově přidávané položky do dodacího listu a faktury. 

Ceny  - zaškrtněte, pokud používáte ceny bez DPH. Program k nim přidá DPH. 
Logo v tiskových sestavách – chcete-li tisknout v sestavách své logo, zadejte 

programu cestu k souboru s bitmapou loga. Logo smí mít maximální rozměry 50 x 150 bodů. 
Podoba tisku – zadejte jak chcete aby program generoval sestavy. 
Tiskové okraje – zadejte horní a spodní okraj papíru do kterého vaše tiskárna 

nedokáže tisknout. Nastavením menší hodnoty způsobíte chybný tiskový výstup. 
Databáze – užíváte-li více databází a převádíte-li mezi nimi záznamy pomocí 

exportu, musí mít každá z databází nastaveno jiné číslo databáze. 

8. Definované texty 
K formuláři se dostanete z hlavní nabídky volbou Nastavení – Definované texty. 

Pokud používáte často používané fráze nebo celé texty, zadejte je zde.  

9. Číselné řady 
Umožní vytvářet číselné řady dokladů užívaných v programu PLUTO.  
Klikněte na tlačítko Nová řada. Zobrazí se zadávací okno, do kterého zadejte kód 

číselné řady. Kód musí být napsán velkými písmeny a smí mít maximálně 3 znaky a 
minimálně 1 znak. Kód se nesmí opakovat. Tímto kódem se volá generování čísla 
v dokladech. Kód nelze měnit, lze pouze smazat kliknutím na tlačítko Smazat řadu. Za kódem 
následuje nepovinný popis. Po potvrzení (tlačítkem zelená „fajfka“) bude vytvořena nová 
číselná řada s počátečním stavem 0 – poslední použité číslo. 

Jak má vygenerované číslo vypadat nastavíte ve sloupci formát. Formátem se 
rozumí budoucí podoba čísla dokladu. Ve skutečném čísle bude automaticky místo znaku # 
dosazeno pořadové číslo 1 – n včetně zbytečných nul.  Místo znaku & bude dosazen rok 
zadaný v parametrech programu. Ostatní znaky budou ve vygenerovaném čísle nezměněny. 
Automaticky je nabízen formát ###/&&, který bude generovat číslo v podobě například 023/02. 
Formát čísla můžete kdykoliv změnit a vložit jakékoliv další znaky. Například formát HP### 
bude například generovat číslo HP023. 

Poslední platné pořadové číslo dokladu je zobrazeno v poli nad tabulkou. Číslo patří 
pro tu číselnou řadu, na které jste v tabulce nastavení (vybraný řádek). Číslo můžete libovolně 
přepisovat. Po přepsání jej však musíte potvrdit tlačítkem OK – uložit hodnotu. 

Číselnou řadu smažete kliknutím na tlačítko Smazat řadu a kladnou odpovědí 
v následném dotazu. Omylem smazanou číselnou řadu můžete znovu založit. Musíte však 
podle dokladů zjistit poslední platné číslo a to dosadit. 
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IV.  Adresář 

1. Organizace a zaměstnanci 
K formuláři se dostanete z hlavní nabídky volbou Adresář - Adresář. Zde zadáváte 

všechny své zákazníky, dodavatele, spolupracující servisní organizace a vlastní techniky. 
Formulář je možné otevřít i z ostatních formulářů, pokud se v nich zadává adresa, aby obsluha 
nemusela opouštět právě vyplňovaný formulář.  

Nejprve si zde zadejte spolupracující servisní organizace. Zákazníky si zadávejte 
průběžně při vyplňování dokladů o kontrole.  

Při vyplňování postupujte podle nápovědy. Před vyplňování nové adresy klikněte na 
tlačítko Nová, jinak nelze do formuláře zapisovat. Pokud jde o spolupracujícího technika, nebo 
servis, nebo vlastního zaměstnance zaškrtněte v záložce Zaměstnanec příslušný typ osoby. 
Pro stálého zákazníka na záložce doplňků periodu pravidelných kontrol. Tento zákazník se 
Vám bude připomínat v seznamu plánu kontrol. 

Na záložce střediska, můžete založit seznam adres, kde jsou umístěny HP a PV, 
pokud se toto umístění liší od hlavní adresy organizace. Shodné údaje s adresou organizace 
nemusíte vypisovat, program je tisku sám doplní nezadané údaje u střediska z hlavní adresy. 
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V.  Kontroly PV, HP a PK 

Zde Vám popíši jak postupovat při vyplňování kontrol požárních vodovodů, hasicích 
přístrojů a požárních klapek. Vzhledem k tomu, že práce s formuláři PV je velmi podobná práci 
s formuláři HP a PK, popíši zjednodušeně činnosti společně. Případné rozdíly vyplynou 
z textu. 

1. Založení kontroly PV, HP a PK 
K formuláři se dostanete z hlavní nabídky volbou Kontroly – Požární vodovody 

nebo tlačítkem Kontroly PV. (obdobně je tomu pro HP a PK). 
Otevře se seznam již provedených kontrol. V něm klikněte na tlačítko Nová. Zobrazí 

se nový prázdný formulář. Program automaticky doplnil aktuální datum, které lze změnit. 
Doplnil stav: příprava. Stavem rozlišujeme rozpracovanost zakázky, která je v seznamu 
zakázek patrná i barevně. Na vlastní zpracování nemá vliv a nemusíte jej používat.  

Pokud jste provedli kontrolu u organizace u které jste již byli, vyberte jí ze seznamu, 
jinak, klikněte na tlačítko knihy vpravo od pole organizace. Zobrazí se prázdný formulář 
organizací. Založte zde novou organizaci podle návodu. Pokud provádíte kontroly u zákazníka 
opakovaně vyplňte periodu prohlídek. Formulář adresáře uzavřete.  

V poli organizace vyberte sídlo a v poli střediska adresu umístění. Jsou-li adresy 
shodné nemusíte středisko vyplnit. V nabídce středisek se zobrazují jen zadané údaje 
středisek vybrané organizace. V tisku jsou však úplné adresy. Dále zadejte technika, který 
provedl kontrolu. Nyní jsou přístupná pole pro zadávání kontrol PV nebo HP. 

Také můžete zadat ručně nebo vygenerovat číslo protokolu.  
U formuláře PV na záložce společná část jsou uvedeny obecné stavy PV, které 

vyplňte zaškrtnutím odpovídajících polí. V protokolu bude podle tohoto vyplnění vygenerován 
stručný text. Význam písmen  je V – vyhovující, N – nevyhovující, chybí, O – opraveno 
vyhovující, X – není, nelze kontrolovat. Kromě toho můžete samostatně pro každý PV detailně 
vyplnit výsledky kontroly na záložce detail. 

Postupně vyplňte jednotlivé položky protokolu. Pokud se prohlížený areál dělí na 
objekty, zadejte je před vyplňováním položek. Klikněte na tlačítko se symbolem knihy vpravo 
od pole Objekt a zadejte sem příslušné objekty. Jde o stejný seznam objektů, který je 
součástí adresy. Tyto objekty máte uloženy pro další kontrolu u stejného zákazníka. Objekty 
ostatních zákazníků tím nebudou změněny.  

Ve formuláři HP dbejte na to, aby jste správně vybrali stav HP. Pokud provádíte 
opravu HP výměnným způsobem, musíte do formuláře zadat jak HP přebíraný od zákazníka 
(stav 2), tak HP dodaný zákazníkovi (stav 6). Pokud vracíte zákazníkovi původní HP 
zapisujete jej pouze jednou jako opraven vyhovující (stav 4).  

Ve formuláři kontroly HP můžete ke každému zadanému HP přiřadit vyměněné 
náhradní díly a případnou práci technika na místě. Tyto údaje zadáváte ve formuláři, který se 
zobrazí kliknutím na tlačítko Díly HP. V seznamu jsou uvedeny ty díly a úkony, které jste pro 
daný typ HP přidělili v seznamu Díly a výkony k HP. 

Program ponechává položky buď v pořadí v jakém jste je zapsali, nebo je seřadí 
podle objektů. Pokud zadáváte delší seznam, ponechte pořadí v jakém PV nebo HP zadáváte, 
dokud seznam nepřepíšete. Neztratíte tak přehled, který řádek jste zapsali jako naposlední. U 
formuláře HP lez řadit i podle ostatních sloupců. 
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2. Otevření dříve zapsané kontroly 
Otevřete seznam kontrol z hlavní nabídky volbou Kontroly – Požární vodovody 

nebo tlačítkem Kontroly PV. (obdobně je tomu pro HP a PK). Nastavte se na požadovaný 
záznam. Kontrolu otevřete kliknutím na tlačítko se symbolem oka, nebo dvojitým kliknutím 
myši na  řádek s požadovanou kontrolou nebo kliknutím na klávesu enter. 

3. Opakovaná kontrola u zákazníka 
Pokud provádíte u zákazníka opakovanou kontrolu, který už má zadanou kontrolu 

z minula, postačí kontrolu zkopírovat.Otevřete formulář kontroly, který chcete opakovat (dle 
bodu 2.). Zkopírujte prohlídku volbou v nabídce formuláře Protokol – Zkopírovat. 

Program zkopíruje vybranou kontrolu do nové, s aktuálním datem. Nejsou 
kopírovány HP, které byly převzaty na likvidaci nebo do opravy. Doplňte nebo opravte 
příslušné hodnoty.  

U zkopírovaného formuláře HP využijte hledání HP podle čísla. Klikněte na klávesu 
F3. Kurzor se přesune do pole pro dohledání výrobního čísla V. číslo ???. Zde zapisujte 
hledané výrobní číslo. Program postupně nastavuje v tabulce HP hledaný záznam. Po 
nalezení daného čísla klikněte na klávesu Enter. Tím se přesunete do pole stav, který vyplňte 
správnou hodnotou a případně doplňte P.D.Z (datum poslední dílenské zkoušky) a stav pro 
opravu.  

4. Příjem HP na opravu od partnerského servisního 
technika 

Přijímáte-li HP na opravu nebo údržbu od partnerského servisního technika, zadejte 
je přes formulář kontrol HP. Do adresy organizace vyberte organizaci technika, který HP 
přivezl, pokud Vám neudal adresu majitele HP. V případě, že je těchto adres více, zadejte  pro 
každou adresu přijímané HP do samostatných formulářů. Zpravidla postačí vypsat vše na 
adresu partnerského technika a není potřeba vypisovat ani umístění. 

Dál postupujte běžným způsobem s tím rozdílem, že nevytisknete protokol o 
kontrole ale pouze protokol o údržbě a opravě. Umístění a případnou adresu umístění si 
doplní partnerský technik. 

5. Tisk dokladu 
Pro požární vodovody před tiskem vygenerujte zápis. Poslouží k tomu záložka 

Zjištěný stav. Ze záložky si otevřete editační okno. Pokud máte v definovaných textech 
běžně používané texty pro kontrolu PV, můžete z nich sestavit protokol. Text zkontrolujte a 
doplňte o zjištěné stavy, případně jiný nestandardní text. 

Přejděte zpět na záložku Hlavička s jednotlivými položkami. Klikněte na tlačítko 
seřadit. Program seřadí PV nebo HP podle objektů. Nyní případně v rámci objektu změňte 
pořadí pomocí šipek v pravém dolním rohu formuláře. Jsou-li položky seřazeny, nelze 
přesunout položku z jednoho objektu do druhého.  

Používáte-li číslování dokladů vygenerujte jeho číslo a doklad vytiskněte. U HP 
můžete vytisknout i doklad o vyřazení HP z používání. Pro tisk jsou použity zadané údaje a 
není třeba nic doplňovat. 

Z nabídky formuláře zvolte Tisk  a vyberte druh tiskové sestavy. Po výběru druhu se 
zobrazí seznam tiskových sestav pro vybraný druh. Dvojitým kliknutím myší, nebo klávesou 



PLUTO - Instalace a úvod do programu 

 
33 

enter nebo tlačítkem se symbolem zatrhávátka program vytvoří sestavu. Sloupce sestav 
můžete sami vytvářet a upravovat. 

6. Dílenská údržba a oprava HP 
HP které jste zadali do formuláře a jsou určeny k opravě mají červenou barvu. 

Stejně tak HP dodané zákazníkovi výměnou. Tyto HP čekají na propojení s dílnou. To 
provedete volbou v nabídce formuláře Dílna – propojit s dílnou. Před přesunem program 
nabídne formulář, ve kterém můžete vyplnit provedení dílenské kontroly pro HP odesílané na 
dílnu a datum expedice z dílny pro HP přebírané z dílny. Program HP určené na opravu 
přesune do dílny a HP dodané výměnou propojí s dílenskými kontrolami. Pokud dodáváte 
zákazníkovi původní HP (stav 4), jsou HP po přenosu na dílnu nastaveny do režimu propojení 
s dílenskou zkouškou a jsou stále červené. Pokud potřebujete dodatečně přenést na dílnou 
další HP, můžete tak učinit. Program se pokusí propojit s dílnou HP, které měli původně stav 
4. Pokud není dílenská zkouška hotova, toto propojení přeskočte.  

Po přesunu všech HP na dílnu otevřete formulář dílenských zkoušek, který je 
přístupný z hlavní nabídky volbou Kontroly – Dílenské opravy. Zde naleznete všechny 
přenesené HP. Po dílenské údržbě nebo opravě doplňte výsledek do formuláře tak jak je to 
popsáno v nápovědě. Pro dohledání HP můžete použít rozsáhlý výběr.  

Ve formuláři můžete ke každému zadanému HP přiřadit vyměněné náhradní díly a 
provedené výkony. Tyto údaje zadáváte ve formuláři, který se zobrazí kliknutím na tlačítko 
Díly HP. V seznamu jsou uvedeny ty díly a úkony, které jste pro daný typ HP přidělili 
v seznamu Díly a výkony k HP. 

Podrobnosti i HP na dílně získáte kliknutím na tlačítko Detail.  
Pokud jsou všechny výkony oceněny v ceníku oprav HP (sekce 2), a HP přesunutý 

na dílnu má správně vyplněn nejen stav ale i specifikaci oprav, není potřebné doplňovat pro 
výkony. Postačí pouze doplnit náhradní díly. Program při kalkulaci automaticky tento výkon 
doplní. 

Pokud vracíte zákazníkovi po údržbě a opravě stejné HP, proveďte nyní ještě 
jednou propojení s dílnou. HP původně přesunuté na dílnu budou propojeny s HP po kontrole. 
Při tom dojde k označení HP na dílně jako expedované a bude jim doplněn příjemce a datum 
expedice. 

7. Plán kontrol HP a PV 
Díky tomu, že se kontroly mají opakovat pravidelně každým rokem, můžete po roce 

práce s programem generovat sestavu plánu kontrol. Volbou Kontroly – Plán kontrol z hlavní 
nabídky, zobrazte formulář plánu kontrol. Zadejte období, ve kterému chcete zjistit, u kterých 
organizací skončila platnost kontroly. Klikněte na tlačítko pro potvrzení se zeleným 
zatrhávátkem. V seznamu se zobrazí všechny organizace, které budou mít v daném období 
prošlou poslední pravidelnou kontrolu. Seznam vytiskněte a své zákazníky kontaktujte.  

Je možné zadat pouze datum Od nebo Do.  
Pokud některý z Vašich zákazníků již neexistuje, nebo po Vás nebude nadále 

požadovat pravidelné kontroly, zadejte v adresáři u tohoto zákazníka periodu kontrol 0. Tento 
zákazník se v seznamu již nebude opakovat.  
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VI.  Dodací list - kalkulace a fakturace 

1. Dodací list - kalkulace 
Máte-li vyplněn formulář (formuláře) o kontrole, případně uzavřeny záznamy o 

údržbě a opravě, můžete vytvořit dodací list volbou z nabídky formuláře Dodací list - Otevřít. 
Pokud pro danou kontrolu neexistuje dodací list, program se zeptá, chcete-li vytvořit nový 
dodací list. Tím můžete založit zcela nový dodací list. Nebo můžete zvolit připojení 
existujícího. V tom případě Vám program nabídne seznam existujících dodacích listů, ke 
kterému můžete daný formulář připojit.  

K jednomu dodacím listu tak můžete připojit libovolné množství formulářů o kontrole 
PV nebo HP. Formulář lze od dodacího listu kdykoliv odpojit volbou dodací list - Odpojit. 

Dodací list umožní automaticky z formulářů o kontrole doplnit sekci 1, 2, 6 a 7. 
Pokud používáte doplňování použitých náhradních dílů pro každý HP, je možné tyto díly 
automaticky načíst do dodacího listu i v ostatních sekcích ceníku. Potom už jen ručně 
doplňujete pouze materiál PV, cestovní náklady, nebo práce a díly nevztahující se ke 
konkrétním HP.  

Nyní můžete doplnit záhlaví a zápatí dodacího listů. Při vypisování můžete použít 
načtení textu z definovaných textů. Dodacímu listu vygenerujte pořadové číslo a vytiskněte jej. 

Dodací list lze vytvořit i samostatně bez formuláře kontrol HP nebo PV. 

2. Fakturace 
Fakturu vygenerujete z dodacího listu volbou Přenos – Přenos do faktury. 

V zobrazeném okně zaškrtněte nejprve ty sekce ceníku, které chcete mít rozepsány po 
jednotlivých položkách. Nezaškrtnutá sekce bude na faktuře uvedena součtem pod názvem 
sekce. Nyní vyplňte číslo faktury a přeneste položky do faktury. Nevyplníte-li číslo faktury nebo 
zadáte neexistující program nabídne možnost vytvořit novou fakturu.  

Program přenáší do faktury každou položku pouze jednou. Lze tedy provést přenos 
opakovaně. Jednou přenesenou položku z dodacího listu nelze přenést ani při smazání a 
opakovaném generování faktury. Museli by být nejprve upraveny položky dodacího listu na 
záložce detail  

Fakturu lze vytvořit i samostatně, mimo formulář dodacího listu. 
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VII.  Sklad a čárový kód 

Práce se skladem je do značné míry automatizovaná. Vyžaduje však důslednost, 
aby souhlasil skutečný a vykazovaný stav skladu. 

1. Naplnění počátečního stavu skladu 
Otevřete formulář pohybu materiálu volbou Sklad – Výdejky a příjemky z hlavní 

nabídky. Podle nápovědy (F1) proveďte „nákup materiálu“ na příslušné sklady, odpovídající 
aktuálnímu stavu. Jako prodávajícího můžete zadat sami sebe nebo fiktivní organizaci.  

Při zadávání nezapomeňte zadat i stav nakupovaného materiálu. Je rozdíl máte-li 
na skladě nové HP nebo HP po opravě, případně před opravou nebo na likvidaci. 

2. Výdej technikovi ze skladu a příjem od technika na 
sklad 

Otevřete formulář pohybu materiálu volbou Sklad – Výdejky a příjemky z hlavní 
nabídky. Podle nápovědy proveďte výdej nebo příjem materiálu mezi daným technikem a 
skladem. Volbu příjem a výdej nelze pro jednu výdejku (příjemku) měnit a nelze měnit ani 
vydávajícího a příjemce.  

Při zadávání nezapomeňte zadat i stav vydávaného a přijímaného materiálu. Při 
většině pohybu je tento stav nastavován automaticky. 

3. Pohyb materiálu mez zákazníkem a technikem 
Nejjednodušší je použít k zachycení tohoto pohybu dodací list. Po jeho vyplnění 

doplňte ještě sekce 12 – 15, kde jsou uvedeny pohyby HP mezi zákazníkem a technikem. 
Tyto sekce jsou doplňovány automaticky programem.  

Nyní přesuňte uvedený materiál z jednotlivých sekcí postupně na sklad volbou 
Přesun – Přesun na sklad. 

Zobrazí se formulář, ve kterém mžete zadat, které sekce chcete přenést a jaké 
množství materiálu. 

 Program sám určí, jedná-li se o nákup nebo prodej a sám doplní stav materiálu.  
Zadejte číslo výdejky (příjemky) do které chcete provést přesun. Nevyplněné nebo 

neexistují číslo nabídne vytvoření nové výdejky. Program kontroluje druh výdejky (nákup / 
prodej) a vydávajícího nebo přijímajícího, kterým je zákazník uvedený v dodacím listu.  

Nákup a prodej je proto nutné přenést samostatně. 
Po přenosu se zobrazí výdejka a v ní můžete doplnit ostatní údaje. 
Představte si situaci, kdy technik u zákazníka doplní drobný materiál a přiveze HP 

na dílnu (HP na opravu). Dílna také doplní drobný materiál. Správný přesun zajistíme dvojím 
přesunutím. Nejprve vyplňte formulář kontroly a doplňte náhradní díly dodané technikem (v 
dodacím listu). Proveďte přesun materiálu mezi zákazníkem a technikem. Po provedení 
opravy HP na dílně, doplňte v dodacím listu materiál dodaný dílnou. Znovu proveďte přesun, 
tentokrát mezi zákazníkem a dílnou nebo skladem. Tím jste korektně odečetli přijatý materiál 
technikovi i dílně a připsali jste jej ve skladové evidenci zákazníkovi. 
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4. Vystavení objednávek a příjem materiálu 
Objednávky vystavujeme z formuláře ceníku skladu, který je přístupný z hlavní 

nabídky volbou Sklad – Ceník. V nabídce Objednávky zvolte Zobrazit sloupce pro objednání. 
V seznamu se objeví sloupec objednat. Do něj vypište množství, které chcete objednat. 
Volbou z nabídky Objednávka – Sestavit objednávku program se zeptá na číslo objednávky, 
do které připojí vypsané položky. Prázdné nebo chybné číslo nabídne možnost vytvořit novu 
objednávku.  Dále vytvoří objednávku s Vámi zadaným množstvím.  

Objednávku můžeme vystavit i samostatně. Volbou Sklad – objednávky zobrazíme 
seznam existujících objednávek. Zde volbou nový založíme novou objednávku. Můžeme také 
vybrat existující a rozšířit jí. 

Příjem materiálu provádíme z formuláře objednávek. Volbou Přenos – Přenos 
dodaného množství do skladu zobrazí seznam položek vybrané objednávky. Vyplněním 
přenášeného množství a ceny, přeneseme dodané množství do nové nebo existující příjemky. 

Ve všech případech postupujte podle nápovědy. 

5. Čárový kód 
Technik v terénu a následně obsluha počítače mají značně zjednodušenou práci, při 

použití čárového kódu. Úspora se projeví již v prvním roce použití. Hlavní efekt však nastává 
při následných kontrolách, kdy jsou opakované kontrolovány HP opatřené čárovým kódem. 

Technik je pro tuto práci vybaven navíc, čtečkou čárového kódu (dále jen čtečka), 
předtištěnými štítky s čárovým kódem (dále jen štítky), formuláři technika pro zápis s čárovým 
kódem (dále jen formulář). Dále kartami, kde je textem vypsáno umístnění HP, stav HP, 
doplnění stavu HP, datum poslední dílenské zkoušky HP a vedle těchto textů je čárový kód 
(dále jen karty). 

Všechny tiskoviny snadno vytisknete z programu PLUTO. 
Technik postupuje takto 
Údaj o organizaci a objektu 

• Technik při vstupu do nové organizace, nebo objektu načte z formuláře čárový kód 
vedle nadpisu Nová organizace nebo Nový objekt, podle toho kam vstoupil  

• Zapíše k prvnímu volnému číslu název organizace nebo objektu 
• Přečte z formuláře čárový kód před číslem, kam právě zapsal název organizace 

nebo objektu. 
Postup technika pro HP bez štítku je následující 

• Provede kontrolu HP jak je zvyklý 
• Nalepí na HP jeden ze štítků a přečte jej čtečkou. Čárový kód na HP musí být 

přečten jako první 
• Zapíše výrobní číslo, typ a výrobce do formuláře a čtečkou načte číslo kolonky kam 

údaje zapsal 
• Z karet načte čárový kód odpovídající umístnění, stavu a případně upřesnění stavu 

a rok poslední dílenské údržby. Pořadí čtení je libovolný. V případě že se splete 
opraví chybu opakovaným správným načtením. Při opravě postačí načíst pouze 
chybně načtený údaj. 

Postup technika pro HP se štítkem z minulé kontroly je následující 

• Provede kontrolu HP jak je zvyklý 
• Přečte čárový kód na HP čtečkou. Čárový kód na HP musí být přečten jako první 
• Z karet načte čárový kód odpovídající umístnění, stavu a případně upřesnění stavu 

a rok poslední dílenské údržby. Pořadí čtení je libovolný. V případě že se splete 
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opraví chybu opakovaným správným načtením. Při opravě postačí načíst pouze 
chybně načtený údaj. 

 
Po příchodu technika přenesete čárový kód do PC a načtete do PLUTA pomocí 

formuláře přístupného z hlavní nabídky volbou Čárový kód – Načtení kontroly a při prvotní 
kontrole doplníte v okně přístupném volbou Čárový kód – Doplnění údajů.  

V tabulce vybíráte z nabídek Organizaci, středisko, technika a datum provedení 
Jméno organizace měl poznamenat technik do formuláře. Ve formuláři najdete jméno 
organizace v řádku s číslem, které je uvedené v tabulce. Obdobným způsobem vyplňte 
středisko. Objekt –Jméno objektu měl poznamenat technik do formuláře. Ve formuláři najdete 
jméno objektu v řádku s číslem, které je uvedené v tabulce. Vyplníte jej ručním vepsáním. 

Údaje o HP –Umístění, Stav, Rok poslední dílenské zkoušky a Specifikace stavu  
jsou doplněny automaticky, Značka HP a Výrobní číslo jsou doplněny pouze tehdy, jde-li o 
následnou kontrolu HP s čárovým kódem. Jde-li o první kontrolu, měl tyto údaje poznamenat 
technik do formuláře. Ve formuláři najdete značku HP, výrobce a výrobní číslo v řádku 
s číslem, které je uvedené v tabulce. 

Vyplnění je velice snadné. Přenos do dokladů o kontrole potom provedete pouze 
jedním kliknutím na tlačítko přenos. 
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