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Hromadný automatický tisk faktur a dodacích listů do PDF 

 Základní popis 

Automaticky vytváří PDF faktury a ukládá je na lokální disk 

nebo rozesílá emailem. Lze napojit na eshop a provázat s 

vydanými fakturami. Jde o základ pro stahování objednáv-

ek v PDF emailem. Vzhled je možno si nechat upravit dle 

vašeho nebo našeho grafického návrhu, v základu je zjed-

nodušená verze faktury dle Pohody. Na zakázku zde lze  

přidat i další funkce, které nepodporuje Report designer a 

tiskové sestavy. Např. možnost načítání dat z jiných data-

bází (salda obalů), SN z ze softwaru třetích stran apod. 

Úspora nákladů na tisk a zrychlení rozesílání faktur. 

 

 Nejběžnější využití 

 export faktur v PDF na eshop do klientské sekce Fak-

tury ke stažení 

 automatické odesílání faktur zákazníkům v el. podobě 

místo tištěných faktur 

 napojení na SW třetích stran. Popis z jiných katalogů 

přímo do faktur nebo dodacích listů 

 Jaká bude úspora? 

Úspora při odesílání PDF faktur není jen ve vytištěném 

papíře a toneru, ale mnohem vyšší náklady jsou spojeny s 

odesíláním (tedy časem pracovníka) a poštovným. I při 

ročním tisku pouze 1000 faktur, musíte 1000x podepsat a 

předat fakturu, popř. zabalit a odeslat. S našim modulem 

již nic z toho nemusíte.   

 

Možnost nechat změnit na míru rozložení stránky a zcela ji 

přizpůsobit Vašim potřebám. Možnost generovat i zcela 

odlišné doklady z jiných agend. 

 

Uživatel sám může snadno konfigurovat: 

 nastavení zda rozesílat emailem nebo ukládat 

 nastavení loga, razítka 

 nastavení uživatele, emailu a telefonu na facture 

 nechat vygenerovat/odeslat fakturu znovu  

Další použití modulu se nabízí v propojení se skladovými terminály, které online generují doklady do Pohody a importem dokla-

dů ze SW třetích stran do ekonomického systému Pohoda.  Ihned po vygenerování dokladu se na zvolené tiskárně vytiskne 

(nebo emailem odešle) příslušný doklad bez zásahu uživatele. Tento postup zefektivní Vaši práci a minimalizuje riziko chyb. 

Pro verze Pohody: SQL, E1  

Požadavky:   .NET FRAMEWORK 4.0 

Připravujeme:  i pro verzi MDB 

   tisk dalších dokladů (prodejka, příjemka, výdejka, převodka) 
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Možnosti konfigurace 
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 Ukázka faktury z modulu PDF fakturace 

 

 

  

  

 

 

 

  

TIP: 

S nástrojem Generování faktur do PDF můžete do faktur použít i data z jiných zdrojů dat, např. z jiných databází. 

Přes VPN budete schopni automaticky tisknout faktury a dodací listy na vzdálená pracoviště (sklad). 

Vzhled faktur může být zcela odlišný od vzhledu klasické faktury v Pohodě. 

Současně lze generovat fakturu i ve více jazycích. 

 

 

  

  


