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1 Základní ovládání IS Cygnus 

Program je navržen pro co nejpřehlednější a nejpříjemnější ovládání. Kromě ovládání myší je u většiny 

funkcí možnost využití klávesnice.  

 

Základní obslužné prvky jsou ve všech oknech stejné: 

 Tlačítko pro přidání nového záznamu (klávesa F2 nebo Insert) 

 Tlačítko pro přidání záznamu kopií z označeného záznamu 

 Tlačítko pro opravu označeného záznamu (klávesa Enter nebo poklepání myší na záznam)  

 Tlačítko pro odebrání označeného záznamu (klávesa Delete nebo Shift+F8) 

 Spuštění tiskového manažera (nástroj na tisk všech sestav) 

 Přímý tisk 

1.1 Práce se seznamem 

Seznam je možné obsluhovat myší nebo kurzorovými šipkami klávesnice. Na následujícím obrázku je 

zobrazena struktura okna obsahující seznam:  
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Řazení záznamů podle sloupce – jedná se o důležitou funkci sloužící k zpřehlednění informací 

obsažených v seznamu. Řazení může být jednak vzestupné tak i sestupné. Klepnutím na záhlaví 

vybraného sloupce seznamu se seřadí sloupec vzestupně, po opětovném klepnutí sestupně. Tuto 

volbu provedete také klávesovou zkratkou Ctrl+číslo, kde číslo udává pořadí sloupce zleva (např. pro 

třetí záložku zleva Ctrl+3) 

vzestupné řazení (šipka směrem nahoru) 

sestupné řazení (šipka směrem dolů) 

 

Zrychlené vyhledávání záznamů – u předem seřazeného sloupce (viz výše) začněte psát první písmena 

nebo čísla hledaného textu a seznam se posune na první řádek začínající tímto písmenem nebo číslem.  

 

 

Šířka sloupců – sloupce můžete rozšiřovat dle libosti klepnutím a tažením myší mezi záhlavími sloupců. 

Chcete-li rozšířit sloupec na šířku nejširší položky, poklepejte myší mezi záhlavími tohoto sloupce 

a sloupce napravo. V některých důležitých oknech programu (přehled klientů, výplatnice, ošetřovné 

apod.) se nastavená šířka sloupců ukládá a při příštím zobrazení okna jsou šířky sloupců nahrány. 

 

Pořadí záznamu a celkový počet záznamů – pod každým seznamem vpravo dole se nachází dvě čísla – 

první určuje pořadí aktuálně vybraného záznamu v seznamu, druhé určuje celkový počet záznamů. 
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1.2 Práce s editačním oknem 

Editační okno se zobrazí, když klepnete na tlačítko Přidat, Přidat kopii nebo Opravit. V tomto okně 

zadáváte vstupní informace, které se po stisku tlačítka OK uloží do databáze. Pokud klepnete na 

tlačítko Storno (nebo stisknete klávesu Esc), informace se nebudou ukládat. V obou případech se 

vrátíte zpět do okna, odkud se editační okno spouštělo – viz následující obrázek. 

 

 

Mezi položkami editačního okna lze přeskakovat dopředu klávesou Enter nebo Tab a dozadu klávesami 

Shift+Tab. 

 

Položky označené červenou hvězdičkou – označují povinné položky, bez kterých se editační okno 

neuloží.  

 

 

Položky typu editační rozbalovací seznam – můžete ze seznamu vybrat některou z dříve uložených 

hodnot nebo zapsat hodnotu úplně novou. Při psaní počátečních písmen Vám program bude 

automaticky nabízet existující položky. Stisknete-li klávesu Šipka dolů, seznam se rozbalí a Vy můžete 

šipkami nalézt požadovanou hodnotu a klávesou Enter výběr potvrdit.  
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1.3 Klávesové zkratky 

Klávesové zkratky při práci se seznamem: 

F2 nebo Insert Přidat 

Enter nebo poklepání myší Opravit 

Delete nebo Shift+F8 Odebrat 

Ctrl+číslo Seřazení dle sloupce 

 

Klávesové zkratky v editačním okně: 

Tab nebo Enter Přesunutí na další položku 

Shift+Tab Přesunutí na předcházející položku 

Esc nebo Alt+F4 Zavření okna 

 

Klávesové zkratky v okně skladu: 

F3 Příjem 

F4 Výdej 

Ctrl+F3 Hromadný příjem – příjemka 

Ctrl+F4 Hromadný výdej – výdejka 

 

Klávesové zkratky v tiskovém manažeru: 

Ctrl+P Tisk zobrazené sestavy na výchozí tiskárně 

Home Zobrazení první stránky sestavy 

End Zobrazení poslední stránky sestavy 

Page down, šipka dolů, 

šipka doprava 
Zobrazení další stránky sestavy 

Page up, šipka nahoru, 
šipka doleva 

Zobrazení předchozí stránky sestavy 

 

Klávesové zkratky v zatrhávacím seznamu: 

Ctrl+A Zatržení všech řádků 

Mezerník Zatržení označeného řádku 
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1.4 Tisk a nastavení sestav  

Veškeré tisky v programu jsou 

realizovány pomocí samostatného 

nástroje – Tiskový manažer. Tento 

nástroj spustíte z různých míst 

programu pomocí tlačítka Tisk .  

 

V hlavním okně tiskového manažera 

se zobrazují všechny dostupné 

tiskové sestavy. Tyto sestavy jsou 

organizované do skupin a podskupin. 

Klepnutím na symbol  resp.  

rozbalíte resp. sbalíte příslušnou 

větev.  

 

Chcete-li zobrazit danou sestavu, označte ji a klepněte na tlačítko Další > (nebo poklepejte na její 

název). V následujících oknech nastavte další údaje požadované k vytvoření sestavy (např. Časové 

období, Řazení a seskupování).  

 

V okně Náhled před tiskem můžete 

sestavu pomocí tlačítka Tisk vytisknout. 

Tlačítkem Do Wordu můžete sestavu zobrazit v Microsoft Wordu a dodatečně upravit. Pomocí tlačítka 

Uložit PDF můžete sestavu uložit do souboru typu PDF (tyto soubory lze otvírat pomocí programu 

Acrobat Reader). Tlačítky Předchozí a Další můžete přeskakovat mezi stránkami sestavy. Tlačítka 

Zvětšit a  Zmenšit umožňují přiblížit nebo oddálit náhled sestavy. 

 

 

TIP: Některé sestavy lze vytisknout rovnou z programu. Jedná se např. o příjemku, výdejku 

a další. Tyto sestavy vytisknete pomocí tlačítka .  

 

V tiskovém manažeru se nezobrazují všechny existující sestavy, 

pouze ty nejpoužívanější. Chcete-li přidat nebo odebrat 

sestavu, klepněte na tlačítko Nastavení . (Kde? Hlavní 

okno – tlačítko Tiskový manažer – tlačítko Nastavení)  

 

V tomto okně si vyberte Skupinu sestav – ve spodní části se 

zobrazí dostupné sestavy v této skupině. Pouze ty sestavy, 

které mají před sebou zatržítko , budou zobrazeny v Tiskovém manažeru. 
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2 Sklady 

Modul Sklady slouží k evidenci libovolného počtu skladů. U skladových položek se evidují jednotlivé 

příjmy a výdaje, program dále umožňuje provádět hromadný příjem nebo výdej a samozřejmě 

vytvářet uzávěrky k libovolnému datu. Příjmy i výdaje mají svoji vlastní číselnou řadu, doklady lze 

automaticky číslovat s měsíční nebo roční periodicitou. 

2.1 Jak založit nový sklad? 

Seznam jednotlivých skladů a jejich nastavení najdete v okně Nastavení modulu Sklady. (Kde? Úvodní 

okno – tlačítko Nastavení) 

 

Vyberte vlevo záložku Seznam 

skladů. Pro přidání nového 

skladu klepněte na tlačítko 

Přidat , které se nachází 

pod seznamem skladů. Při 

přidávání nového skladu se 

musíte rozhodnout, jestli 

budete sklad sledovat v cenách 

bez DPH nebo včetně DPH. Při 

pozdější změně této volby 

nedojde k přepočtu cen.  

 

Dále si můžete nastavit formát číselných řad karet, příjemek a výdejek. Více informací o formátu čísel 

najdete v kapitole 2.7 Jak nastavit automatické číslování dokladů. 

 

Pomocí tlačítek Nahoru  a Dolů  můžete měnit pořadí skladů, podle kterého se budou nabízet 

v úvodním okně. 

 

 

TIP: Při vytváření skladu lze nastavit, že se jedná o sklad ochranných pomůcek. Z tohoto 

skladu lze pak v modulu Zaměstnanci přidělovat zaměstnancům ochranné pomůcky. 
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2.2 Jak otevřít sklad? 

Seznam položek skladu se nachází v okně Obsah skladu, do kterého se dostanete po výběru 

požadovaného skladu v úvodním okně. Sklad můžete vybrat stisknutím klávesy Enter, nebo 

poklepáním na požadovaný sklad myší nebo pomocí tlačítka Obsah skladu . 

 

2.3 Jak vložit novou položku do skladu?  

Klepněte na tlačítko Přidat , které se nachází pod seznamem položek skladu. 

 

Název položky a číslo 

karty musí být 

v rámci skladu 

jedinečný. Položky 

skladu si můžete 

organizovat do 

skupin, podle nichž 

lze seskupovat 

některé tiskové 

sestavy. 
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Položky Jednotka – receptury a Minimální výdej mají své využití v modulu Stravovací část.  

Chcete-li v recepturách používat jinou jednotku než je Jednotka – skladu, vyberte Jednotku – 

receptury a vyplňte koeficient (např. 1ks položky Hořčice obsahuje 200g).   

 

Upozornění: Při změně Jednotky – receptury program přepočítá pomocí zadaného koeficientu 

všechny stávající receptury, ve kterých je položka obsažena. 

 

Položka Minimální výdej slouží k zaokrouhlení jednotlivých položek výdejky na celistvé násobky dle 

Jednotky – skladu.  

 

Pokud vyplníte položky Minimální zásoba resp. Maximální zásoba, můžete si pomocí tiskové sestavy 

zobrazit položky, jejichž aktuální množství je pod touto resp. nad touto hranicí. 

 

Pokud chcete sledovat dobu spotřeby u dané položky skladu, zatrhněte volbu Hlídat skladovací dobu. 

Při sledování spotřeby bude nutné u každé příjemky zadat datum spotřeby. 

 

Pokud používáte stravovací část a chcete vyžívat nástroj na ekonomický výdej, můžete ve skladu 

potravin podobné položky spojovat. Více o této funkčnosti se dozvíte v tematické příručce k modulu 

Stravovací část v kapitole Jak provést ekonomický výdej položek ve výdejce?.  

 

U položek skladu potravin můžete zadat, jaké obsahují nutriční hodnoty a alergeny. 

 

 

TIP: Pro položky skladu potravin je možné načíst výchozí hodnoty pro Alergeny a Nutriční 

hodnoty z nad položek. Tato možnost je dostupná, pouze když je zakoupena E-kuchařka. 

(Kde? Obsah skladu potravin – tlačítko Operace – Hromadné nastavení nutričních hodnot a 

alergenů) 
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2.4 Jak zadat příjemku nebo výdejku? 

Otevřete si okno pro hromadnou správu dokladů. (Kde? Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – 

položka Hromadný doklad) 

 

 

V seznamu jsou vypsány všechny příjemky a výdejky od poslední uzávěrky. Seznam dokladů si můžete 

vyfiltrovat pomocí nabídky v pravé části. 

 

Pomocí tohoto nástroje 

můžete hromadně zadávat 

nové příjemky a výdejky. Dále 

můžete opravovat a mazat 

existující. Pro vytištění 

příjemky/výdejky označte 

požadovaný doklad v seznamu 

a klepněte na tlačítko Tisk 

příjemky/výdejky .  
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1. Příjemka 

Pro přidání příjemky klepněte na tlačítko Přidat  a vyberte položku Hromadný příjem. 

 

Otevře se okno, ve kterém nejdřív vyplňte hodnoty v záhlaví. Vyberte ze seznamu existujícího 

dodavatele, nebo zapište název nového (při ukládání dokladu bude nový dodavatel uložen do 

číselníku). Každý sklad má svůj číselník dodavatelů, který si můžete v případě potřeby otevřít 

a opravit.  

(Kde? Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – položka Číselník dodavatelů)  

 

Dále pomocí tlačítka Přidat  

vložte jednotlivé položky příjemky. 

Položky můžete v seznamu 

vyhledávat jak podle jejich názvu, 

tak podle čísla karty. Pokud položka 

ve skladu není, lze ji přidat pomocí 

tlačítka Přidat novou položku. Cenu 

můžete zadávat buď jednotkovou 

(program dopočítá celkovou 

hodnotu), nebo rovnou zadejte celkovou hodnotu.  

 

 

Pokud sklad vedete např. v cenách vč. DPH, ale na dodacím listu od dodavatele máte uvedenou cenu 

bez DPH, můžete využít kalkulačku Výpočet z ceny bez DPH v pravé části okna. Zadáte-li jednotkovou 

cenu nebo celkovou hodnotu do této kalkulačky a stisknete klávesu Enter, program vypočítá a zobrazí 

vlevo hodnoty vč. DPH. 

 

Jakmile zadáte všechny položky dokladu, překontrolujte celkový součet v řádku Celkem a doklad 

uložte tlačítkem OK. K uložení dokladu dojde až při potvrzení celého okna tlačítkem OK. 

Sledujete-li u položky Skladovací dobu, vložte datum, do kterého se musí zboží spotřebovat. V tiskové 

sestavě Kontrola skladovacích dob si můžete zobrazit položky s prošlou skladovací dobou. 

 

2. Výdejka 

Pro přidání výdejky klepněte na tlačítko 

Přidat  a vyberte položku Hromadný 

výdej. Otevře se podobné okno jako při 
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zadávání příjemky. Pomocí tlačítka Přidat  vložte jednotlivé položky dokladu. 

 

Zadejte množství a stiskněte klávesu Enter – program spočítá hodnotu vydávaného množství podle 

aktuální průměrné ceny a zobrazí ji v položce Hodnota. Tuto hodnotu byste neměli měnit! 

 

Chcete-li organizovat výdeje podle určitého kritéria (oddělení, místnosti, lidé), můžete k tomu využít 

položky Příznak. Vyberte ze seznamu existující příznak, nebo zapište název nového (při ukládání 

dokladu bude nový příznak uložen do číselníku). Každý sklad má svůj číselník příznaků, který si můžete 

v případě potřeby otevřít a opravit. (Kde? Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – položka Číselník 

příznaků výdeje) 

 

Jakmile zadáte všechny položky výdejky, uložte ji tlačítkem OK. K uložení dokladu dojde až při 

potvrzení celého okna tlačítkem OK. 

 

3. Hromadné zadání čísla faktury 

Chcete-li hromadně zadat vybraným 

dodacím listům číslo faktury, otevřete si 

okno Hromadné zadání čísla faktur. (Kde? 

Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – 

položka Hromadný doklad – tlačítko Operace 

– položka Hromadné zadání čísla faktur)  

 

V horní části okna zadejte časové rozmezí 

a vyberte dodavatele, čímž se zobrazí 

požadované dodací listy. Zatrhněte ty, pro 

které chcete hromadně zadat číslo faktury 

a pokračujte tlačítkem Další >. Nyní zadejte 

číslo faktury a uložte tlačítkem OK. 

 

 

2.5 Jak zobrazit jednotlivé příjmy nebo výdeje? 

Jednotlivé příjmy a výdeje si můžete zobrazit v okně Pohyby položky skladu. Toto okno si otevřete tak, 

že označíte požadovanou položku skladu a stisknete klávesu Enter, nebo poklepete na požadovanou 

položku myší nebo klepnete na tlačítko Pohyby položky skladu . 
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V horní části tohoto okna se nachází informace o vybrané položce – aktuální zásoba, hodnota a její 

průměrná cena. Pod tím je přehled všech pohybů od poslední uzávěrky. Pokud byla vytvořena 

uzávěrka, bude v přehledu pohybů zobrazena jako první řádek obsahující datum a stav k danému 

datu. Pak následují pohyby v období po uzávěrce a jako poslední řádek je uveden celkový součet 

příjmů a výdejů (bez stavu uzávěrky).  

 

Jednotlivé pohyby můžete upravovat pomocí ovládacích tlačítek pod seznamem 

pohybů. 

 

Upozornění: budete-li zadávat nebo upravovat pohyb, po němž následují jiné pohyby, nebudou tyto 

následující pohyby přepočítány, tzn. pokud např. vložíte příjem před již existující výdeje, nebudou 

částky těchto výdejů přepočítány. 

 

 

TIP: Chcete-li ihned vytisknout příjemku nebo výdejku k zvolenému pohybu, označte 

v seznamu pohybů požadovaný pohyb a klepněte na tlačítko Tisk příjemky/výdejky .  

2.6 Jak vytvořit uzávěrku? 

Uzávěrka se provádí k libovolnému datu a jejím smyslem je uzavřít data za dané období (již nepůjdou 

upravovat). (Kde? Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – položka Uzávěrka skladu)  

 

Uzávěrku lze v případě potřeby i zrušit. Uzavřené období bude opět zpřístupněno k editaci. (Kde? 

Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – položka Zrušit poslední uzávěrku) 

2.7 Jak nastavit automatické číslování dokladů? 

Formát čísel dokladů se dá upravit v okně Nastavení modulu Sklady. Vyberte požadovaný sklad 

a klepněte na tlačítko Opravit . (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení) 

 

Před názvem sekce je volba, jestli má program při 

přidávání pohybů automaticky nabízet následující číslo 

dokladu.  
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Číslo dokladu se skládá z předpony, vlastního čísla dokladu a přípony. Předpona bude u všech pohybů 

stejná a můžete si ji zvolit libovolně. Za předponou bude následovat číslo dokladu, které bude 

doplněno nulami na zadanou šířku (např. číslo 51 bude při šířce 4 zformátováno na 0051). Za číslem 

bude doplněna přípona, která může být opět libovolná. Oproti předponě však může obsahovat 

speciální zkratky, které budou nahrazeny jinými hodnotami – viz následující tabulka: 

#R1, #R2, #R4 Aktuální rok zformátovaný na 1, 2 nebo 4 cifry 

#M1, #M2 Aktuální měsíc zformátovaný na 1 nebo 2 cifry 

#U1, #U2….#U5 Prvních několik znaků (1 až 5) ze jména uživatele, který pohyb zadává 

 

V tomto okně můžete rovněž upravit způsob, jak program 

zjišťuje číslo posledního dokladu. Číselná řada dokladů může 

začínat od jedničky jednou za rok nebo každý měsíc.  

 

 

2.8 Jak upravit tisk podpisů na dokladech? 

V tiskových sestavách Příjemka, Výdejka a Výkaz skladu si můžete nastavit texty podpisů ve spodní 

části dokladu. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Tisk podpisů na dokladech) 

 

Texty si můžete upravit zvlášť pro příjemky, 

výdejky a výkaz skladu. Pokud texty 

nevyplníte, nebudou se tisknout.  

 

2.9 Jaké existují tiskové sestavy? 

Pro tisk obsahu skladu máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Přehled položek skladu Obsah skladu k libovolnému datu 

Inventurní soupis Obsah skladu v podobě inventurního soupisu 

Kontrola skladovacích dob Sestava zobrazující položky s prošlou skladovací dobou 

Kontrola množství položek na skladu 
Sestava položek, které nesplňují minimální nebo maximální 

požadovanou zásobu 

 

Pro tisk pohybů máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Příjmy Přehled příjmů dle příjemek, položek či dodavatelů 

Výdeje Přehled výdejů dle výdejek, položek či příznaků 

Příjemka a výdejka Tisk konkrétní příjemky nebo výdejky 
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Příjemka – souhrn 
Tisk příjmového dokladu skladu podle čísla dokladu nebo 

čísla faktury seskupený dle data 

Výkaz příjmů a výdejů – přehled Přehled všech příjmů a výdejů od-do 

Výkaz příjmů a výdejů – všechny 
pohyby 

Přehled všech příjmů a výdejů od-do, možnost seřazení 
podle data nebo dokladu 

Výkaz příjmů a výdejů – jednotlivě 
Přehled všech příjmů a výdejů od-do u konkrétní položky 

nebo skupiny položek 

Výkaz skladu 
Uzávěrková sestava s možností sloučení dokladů se stejným 
číslem 

Výkaz skladu dle DPH 
Uzávěrková sestava s rozpisem uzávěrkových hodnot dle 
DPH 

 


