
Činnost   10 min      20 min     7 min    5 min   10 min   60 min  120 min     24 hod 
Příjem objednávky  
Zapsání objednávky 
do Knihy přij. obj. 
 
Zpracování obj.  
do počítačového  
programu Money 
 
Kontrola skladu 
zjištění množství 
požadovaného zboží 
zboží na skladě JE 
 
Potvrzení objednávky 
a expedice (telef.  
se zákazníkem) 
 
Tisk objednávky 
ze systému Money 
 
Přijetí objednávky 
do skladu 
 
Příprava zboží dle  
objednávky 
 
Předání objednávky 
zpět do obch. od. 
 
Vystavení DL a FA 
 
DL 1x připevnit k  
příslušné paletě 
 
Zajištění přepravy 
on-line 
 
Nahlášení údajů  
Přepravci (tel.) 
 
Kontrola zboží dle DL 
 
Expedice 
 
Časová rezerva 
 
Přeprava 

Příloha 1 Časová úsečka činností průběhu zakázky bez výroby – současný stav 



Činnost     20 min     5 dní           0,5 dne   20 min           7 min        5 min  10 min      60 min 120 min  24 h 
Příjem objednávky  
Zapsání objednávky 
do Knihy přij. obj. 
 
Zpracování obj. 
do počítačového  
programu Money 
 
Kontrola skladu 
zjištění množství 
požadovaného zboží 
zboží na skladě NENÍ 
 
Zjišťování termínu 
Výroby (lisovna) 
 
Potvrzení objednávky 
a expedice (telef.  
se zákazníkem) 
 
Zakázka se připravuje 
(výroba + kontrola) 
 
Balení 
 
Tisk objednávky 
ze systému Money 
 
Přijetí objednávky 
do skladu 
 
Příprava zboží dle  
objednávky 
 
Předání objednávky 
zpět do obch. od. 
 
Vystavení DL a FA 
 
DL 1x připevnit k  
příslušné paletě 
 
Zajištění přepravy 
on-line 
 
Nahlášení údajů  
přepravci (tel.) 
 
Kontrola zboží dle DL 
 
Expedice 
 
Časová rezerva 
 
Přeprava

Příloha 2 Časová úsečka činností průběhu zakázky včetně  výroby – současný stav 



Činnost     20 min               2,5 dne  0,5 dne      11 min          5 min        5 min 60 min      120 h     24 h 
Příjem objednávky  
Zapsání objednávky 
do Knihy přij. obj. 
 
Zpracování obj. 
do počítačového  
programu Money 
 
Kontrola skladu 
zjištění množství 
požadovaného zboží 
zboží na skladě NENÍ 
 
Zjišťování termínu 
Výroby (lisovna) 
 
Potvrzení objednávky 
a expedice (telef.  
se zákazníkem) 
 
Zakázka se připravuje 
(výroba + kontrola) 
 
Balení 
 
Příjem obj. od OO 
Příprava zboží dle  
objednávky  EAN13 
expediční list připevnit k  
příslušné paletě 
 
Vystavení FA 
 
 
Zajištění přepravy 
on-line 
 
Nahlášení údajů  
přepravci (tel.) 
 
Expedice 
 
Časová rezerva 
 
Přeprava

Příloha 3  Časová úsečka činností průběhu zakázky včetně  výroby – možné řešení 



Příloha 4 Etiketa společnosti BRAVOLL 


