
Zadávací formulář KILI Šlapanice
V rámci zlepšování našich služeb jsme byli nuceni změnit zadávací formulář. Bylo provedeno několik 
drobných změn. Hlavní princip zadávání jednotlivých dílců však zůstává nezměněný. 

Věříme, že provedené změny přinesou zjednodušení práce jak nám, tak i Vám. 

Zde jsou jednotlivé změny popsány.

⦁ Formulář je nyní koncipovaný jako nekonečný, tzn. že zde není omezen počet dílců na jeden 
formulář. S tímto došlo k přesunutí souhrnného řádku se součty nahoru pod hlavičku formuláře.

⦁ S bodem č. 1 je spojený tisk formulářů. Formulář obsahuje vzorec, který automaticky podle 
počtu zadaných dílců nastavuje tiskovou oblast. Pokud je dílců/řádků ve formuláři více, než se 
vejde na jednu stránku, je na další stránce opět vytisknuta hlavička formuláře, aby nedošlo ke 
ztrátě informací, o jakou zakázku se jedná a v zápatí stránky je číslo stránky z celkového počtu 
stránek. 

⦁ Stručný název dílce není více předdefinovaný seznam, ale máte možnost zapsat zde libovolný 
text v délce maximálně 25 znaků. Důvodem je dostupná velikost pro text na štítku, který se 
tiskne pro každý dílec.

⦁ Sloupec poznámka je nyní určen pro interní použití Kili. V případě potřeby upozornit na speciální 
požadavek k danému dílci, týkající se požadavku na výrobu, lze do tohoto políčka zapsat Vaši 
poznámku. Tato poznámka však nebude vytištěna na štítku.

1



⦁ Doprava a balení – při kliknutí na buňku pod textem „Doprava a balení“ se zobrazí symbol 
rozbalovacího seznamu a po kliknutí na tento symbol se rozbalí seznam s možnostmi pro volbu 
dopravy a balení. Pokud neprovedete výběr, bude automaticky brána v úvahu volba výchozího 
nastavení, která je „DOPRAVA + BALENÍ“.

⦁ Nakládání se zbytky – obdobně jako u dopravy a balení je nezbytné provést volbu, jak nakládat 
se zbytky materiálu po formátování. Pokud nebude provedený výběr, bude automaticky brána 
v úvahu volba výchozího nastavení.

⦁ Dílce musí být vyplňovány postupně řádek po řádku, aby všechny vzorce v sešitu fungovaly, 
jak mají. 
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