
 

 

CAIS – Bakery (Pekáreň) 

 
Nový produkt, ktorý patrí do veľkej rodiny programov určených na fakturáciu. Na jeho rodnom liste sú zapísané viaceré firmy: 

IHA-soft, T-GROUP a Cetus. Firma IHA-soft s viac ako 20-ročnou skúsenosťou s tvorbou a prevádzkovaním IT produktov pre pekár-
ske výrobne. Firma T-GROUP zrealizovala a spravuje s firmou Cetus už viac ako 20-rokov ekonomický informačný systém CAIS€ 
vo Windows verzii. Tieto spojenia dávajú všetky predpoklady pre to, aby produkt CAIS-Bakery bol úspešný v konkurencii iných fak-
turačných programov. Bakery obsahuje všetky ponuky, možnosti a špecifiká pekárskeho odbytu a výroby, ktoré boli implementované 
do pôvodného programu PEKÁR počas jeho viac ako 20-ročnej prevádzky. Včlenenie modulu Bakery (Pekáreň) do existujúceho 
a praxou odskúšaného informačného systému znamená, že sú minimalizované tzv. „detské chyby programu“, ktoré sú vždy spojené 
s novým produktom. 

Produkt CAIS-Bakery podporuje prácu v sieti. To znamená, že viacero užívateľov môže naraz pracovať s dodacími listami, 
vystavovať faktúry alebo upravovať zoznamy. Architektúra je klient-server – čo znamená, že už nebudú žiadne prenosy cez poštu. 
Jeden prenos ale musíte urobiť – prevod údajov z pôvodného programu PEKÁR. Tento prevod je súčasťou CAIS-Bakery a naplní ho 
aktuálnymi údajmi z programu PEKÁR tak, že prakticky nemusíte nič doplniť. Môžete urobiť prevod a odskúšať nový program, trochu 
sa s ním oboznámiť a pohrať. Ak bude všetko OK, urobíte prevod ešte raz. Zapíšu sa do neho aktuálne údaje a okamžite idete na 
ostro v novom CAIS-Bakery. 

Už pri prvom spustení programu budete mať pocit ako keď prerobíte kanceláriu a konečne upracete svoj pracovný stôl. Je tam 
všetko, len na inom mieste. Už nemusíte prechádzať šípkami spleťou ponúk, alebo sa ENTER-om posúvať až na miesto, kde chcete 
zmeniť údaj. Klávesovými skratkami si zavoláte niektorú základnú obrazovku a jednoducho klikaním na ikonky sa posúvate ďalej. Na 
obrazovke si vždy môžete navoliť kritériá a parametre, ako sa má akcia vykonať. 

 
 

Napr. keď chcete zmeniť tlač dodacieho 
listu, už netreba isť na parametre – spôsob 
tlače – dodacie listy – ENTER-om do prísluš-
ného riadku a meniť písmenko A/N. Ponuka 
na tlač dodacích listov ilustruje nový prístup 
k zadávaniu údajov. 

 

Ovládanie je jednoduché a obdobné, ako 
tomu je v iných programoch. Zaškrtávaním vý-
berových kritérií, filtrovaním, triedením, alebo 
otváraním ďalších okien sa ľahko dostanete 
k požadovaným údajom. 

 

Skrátka – je to Windows štandard. 

 

 

 

Každá obrazovka má nástrojový panel: 
 

Slúži na posúvanie sa v údajoch, filtrovanie a hlavne tlač dokladov. 

Kliknutím na ikonku tlačiarne sa zobrazí veľmi zaujímavá ponuka na Tlač zostáv 

 

 

 

Formulár na tlač má zoznam všetkých tlačových 
zostáv k vybranej ponuke (faktúry). 

Do tlačovej zostavy sa zaradí aktuálny doklad, 
alebo pri voľbe Hromadná tlač všetky vybrané do-
klady. 

 

Na tlač si môžete vybrať ľubovoľnú tlačiareň inšta-
lovanú vo Vašej sieti. 

 

Tu je konečne zrealizované to čo sa v starom pro-
grame nedalo a chýbalo. Voľba výstupu na obra-
zovku, tlačiareň, textový súbor alebo Excel. 

 

 



Po spustení sa  CAIS-BAKERY predstaví svojou vstupnou obrazovkou. 

 
 

Jednotlivé ponuky si môžete vybrať klasicky šípkami cez 
menu, alebo myškou, alebo jednoduchšie klávesovou skratkou 
z menu. 

 
Napr. ^D (CTRL+D) pre dodacie listy. 
 
Podčiarknuté písmená je klávesová skratka na rýchle spuste-

nie (ALT+Pismeno). 
 
 

Formulár Dodacie listy  je základným a prakticky jediným formulárom na vstup údajov. 
 
 
 
 
 

Je to niečo ako výpis DL za obdobie. Ponúkne 
deň na ktorý ide rozvoz. 

 
Kliknutím na stĺpec sa údaje zoradia (rovnaká 

funkcia ako F9 [Trieď] v pôvodnom programe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ikonka Nový  otvorí  formulár Nahrávanie DL 

 
 
Postup práce je rovnaký ako v pôvodnom 
programe. 
Výber dátumu, linky a postupne odberate-
ľov na linke. 
 
Nový – výber výrobkov podľa čísla 
Nájdi – výber zo zoznamu vpravo 
Kópia – DL z iného dátumu 
Ulož – zápis DL 
Zruš – odchod z DL bez zápisu 
 
Prechod cez položky výberu je aj na stla-
čenie klávesy <Enter>, nie je potrebná 
myška. 
 
 

 

Formulár Faktúry      formulár detail faktúry 


