Nářezový formulář – návod
-

-

Nářezový formulář je dostupný pouze zákazníkům registrovaným na e-shopu Dřevomateriál s.r.o.
po přihlášení. Pokud nejste registrovaným zákazníkem, můžete využít vyplnění nářezového formuláře na PC
přímo v naší provozovně v Žamberku, kde Vám obsluha pomůže se zadáním.
V nářezovém formuláři je možno vybrat pouze ze skladových položek plošného materiálu i hran. Jiné
materiály není možno zadat do výroby.
Pro formátování a olepování jsou platné obchodní podmínky a ceník, který je dostupný zde:
https://www.drevomaterial.cz/files/podminky-formatovani.pdf

Formulář
1. Vyplňte „Název“ formuláře

Hlavička formuláře
1. Lamino:
-

Zvolte plošný materiál, který chcete naformátovat
Je možno zadat přímo katalogové číslo nebo pro filtrování stačí zadat část názvu, číslo dekoru apod. a
systém Vám bude nabízet položky, které vyhovují zadanému filtru
Dle vybrané položky se zobrazí obrázek zvoleného dekoru vpravo

2. Hrana:
-

Zvolte jednu z nabízených variant v rozbalovacím menu:
- Přivzorovaná (tj. následně se bude k vybranému LTD nabízet pouze dekor hrany, která je k LTD
přivzorovaná v rozměrech, které jsou skladové)
- Vlastní (tj. následně se budou k vybranému LTD nabízet všechny skladové hrany)
- Žádná (tj. následně se k vybranému materiálu nebude nabízet žádná hrana)

3. Způsob dopravy:
-

-

Vyberte požadovaný způsob dopravy z rozbalovacího menu:
- Osobně
- Rozvoz
Dle Vašeho výběhu bude zpracována zakázka/cenová nabídka a bude/nebude do ní zadána hodnota
dopravy

4. Způsob balení:
-

Vyberte požadovaný způsob dopravy z rozbalovacího menu:
- Paleta vratná (tj. paleta se neúčtuje, zákazník je povinen tuto paletu, příp. jiný kus vrátit zpět řidiči)
- Paleta nevratná (tj. paleta se účtuje a zákazník si ji ponechá)
- Obalová deska vratná (tj. deska se neúčtuje, zákazník je povinen tuto desku, příp. jiný kus vrátit zpět
řidiči)
- Obalová deska nevratná (tj. deska se účtuje a zákazník si ji ponechá)
- Žádný (pouze v kombinaci se způsobem dopravy „Osobně“)

Parametry dílu
-

Každý díl je nutno vyplnit zvlášť do obrázku.
U každého dílu jsou povinné položky – název, počet ks, délka dílu a šířka dílu.

1. Název
-

Vyplnění této položky usnadňuje orientaci v dodaných dílech, zejména využijete u zakázek s větším
rozsahem

2. Počet ks

3. Rozměry
-

Delší rozměr pište vždy do kolonky „Délka dílu [mm]“, kratší rozměr pak do kolonky „Šířka dílu [mm]“
Směr let ovlivníte nikoliv prohozením rozměrů (delší rozměr do šířky a kratší do délky dílu), ale v menu na
pravé straně „Směr let“, více viz bod 5 níže
V případě, že zadáte do šířky menší hodnotu než do délky, pak toto systém vyhodnotí jako chybu a nahlásí
Vám nutnost otočení rozměrů
Uvádění rozměrů tímto způsobem je vyžadování SW pro nové nářezové centrum

4. Hrany
-

V jednotlivých políčcích okolo obrázku si vyberete hrany, které chcete olepit na jednotlivé strany
Systém nabízí dle výše zvoleného menu (přivzorované/vlastní/žádné) hrany

5. Směr let
-

-

Směr let určuje, zda budou na desce léta:
- Vodorovně (souběžně s delší stranou dílu)
- Svisle (souběžně s kratší stranou dílu)
- Nerozhoduje (u daného dílu nezáleží na směru let)
Implicitní hodnota v menu „směr let“ je vodorovně

6. Tupl
-

-

V případě, že chcete mít silnější výslednou desku, je možno využít funkce tupl, kde se na plocho slepí dvě
desky.
Možnost zadání tuplu:
- Ne
- Ano – celoplošné (slepené dva stejně velké díly naplocho k sobě a současně ohraněny)
- Ano – obvodové (slepený horní díl a čtyři pásky okolo dílu v šíři 150 mm naplocho k sobě)
Tupl se standardně na dílech nedělá, tj. implicitní hodnota je nastavena jako „ne“

7. Tlačítko Zadat
-

Pokud máte vyplněné všechny položky, stisknete tlačítko „Zadat“ a vybrané údaje se vyplní do tabulky
„Výpis zadaných dílů“, popis viz níže
Následně se data okolo obrázku dílu smažou a stav je jako před zadáváním

Výpis zadaných dílů
-

V tabulce „Výpis zadaných dílů“ se postupně, jak jednotlivé díly zadáváte, vyplňují jednotlivé řádky
Každý řádek = jeden zadaný díl
U každého dílu je možnost:
- X = Smazat
- O = Opravit
- D = Duplikovat

1. Smazat
-

Po stisknutí tlačítka „Smazat“ smažete aktuální řádek bez náhrady (pro potvrzení této volby se zobrazí
ještě dialogové okno, kde je možný krok zpět)

2. Opravit
-

Po stisknutí tlačítka „Opravit“ se aktuální řádek nahraje do zadávacího formuláře „Parametry dílu“
Můžete opravit požadované údaje
Stisknutím tlačítka „Zadat“ změníte údaje u tohoto dílu a data se opraví v daném řádku v tabulce „Výpis
zadaných dílů“

3. Duplikovat
-

Tato funkce slouží pro usnadnění zadávání podobných dílů, jako jsou ty, které jsou už vyplněné
Po stisknutí tlačítka „Duplikovat“ se aktuální řádek nahraje do zadávacího formuláře „Parametry dílu“
Můžete opravit požadované údaje
Stisknutím tlačítka „Zadat“ založíte nový díl, který bude vypsán na nový řádek v tabulce „Výpis zadaných
dílů“

Poznámka
-

Je možno zaslat libovolnou poznámku k zakázce

Poptávka/objednávka
-

Zaškrtnutím pole „Poptávám pouze cenu“ si vyžádáte pouze cenovou nabídku na Vámi zadanou zakázku
Pokud toto pole nezaškrtnete, má se za to, že jste s cenami materiálů, formátování i olepování seznámen/a
Odesláním formuláře se objednávka stává závaznou a je zařazena do plánu práce
V případě, že jste neregistrovaný zákazník, neodebíráte od nás příliš často, příp. z jiného důvodu, může být
požadována platba zakázky předem. Zpravidla je možná platba pouze v hotovosti nebo kartou přímo na naší
prodejně. Pokud odebíráte ostatní zboží na fakturu, je možná platba zálohy převodem. Záloha je placena
v plné výši zakázky. Po uhrazení (v hotovosti/kartou) nebo po připsání požadované částky na náš účet je
zakázka zařazena do plánu práce. O dalším postupu zakázky je zákazník informován.

Odeslání formuláře
-

Pro odeslání formuláře je nutno odsouhlasit obchodní podmínky zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními
podmínkami“ (obchodní podmínky lze přes proklik také zobrazit)
Následně Vám přijde potvrzující e-mail na Vámi uvedenou adresu v kontaktech (možno editovat zde:
https://www.drevomaterial.cz/muj-ucet)

Další funkce formuláře
-

V záhlaví Nářezového formuláře se můžete podívat na neodeslané „Rozepsané“ nebo „Odeslané“ formuláře
(toto neplatí pro neregistrované zákazníky přistupující k formuláři přes PC na prodejně).
Každý rozepsaný nebo odeslaný formulář je možno:
- Smazat (křížkem) nebo
- Načíst pro editaci do formuláře (po kliknutí na název)

