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PŘEVODKA MAJETKU
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
PŘEDÁVAJÍCÍ
Útvar*
PŘEBÍRAJÍCÍ
Útvar*
IMPORT INV. ČÍSLA A NÁZVU MAJETKU DO SOUPISU
Nápověda
Do polí se vkládají inv. čísla a k nim odpovídající názvy majetku. Každá položka majetku (inv.č., název majetku) musí být na samostatném řádku. Počet záznamů (řádků) v obou polích musí být stejný. K vložení lze použít např. kopírování buněk z Excelu. Po kliknutí na tlačítko "Vložit do soupisu" jsou záznamy přesunuty na konec tabulky soupisu majetku k převodu.
SOUPIS MAJETKU K PŘEVODU
#
Inv. číslo1*
Název majetku*
Pro přidání dalšího řádku klikněte na "+".
*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.1Inventární číslo majetku evidovaného v ekonomickém IS (iFIS) je uvedeno v soupisu majetku na zam.vse.cz a na štítku s čárovým kódem.
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Ekonomický odbor
Slouží k převodu evidovaného majetku na jinou osobu, místnost nebo nákladové středisko. Drobný dlouhodobý majetek v rámci fakulty/útvaru je převáděn pověřenými pracovníky útvarů (sekretářky na děkanátu, správci rozpočtu). Převody dlouhodobého majetku provádí pracovník Ekonomického odboru.
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!opraveno logo VŠE, které se netisklo celé
27.02.2015
+doplněny offline číselníky
+opatření proti vypnutému javascriptu
30.09.2013
*přidány popisky polí

02.01.2013
! opravena chyba při vyhledávání NS
! korekce datových struktur

13.12.2012
+ možnost ukládní PDF v Adobe Reader

29.11.2012
+přidána sekce pro import dat
+přidána poznámka pod čarou o inventárním čísle
+kontrola vyplnění povinných polí

03.05.2012
!opraveno generování hash kódu

02.12.2011
+ zveřejněn formulář v PDF
Vysoká škola ekonomická v Praze
Převodka majetku
10.0
08-12-2015
0
1
	Test_AR: 
	WarnAR_warning: 
	WarnAR_verze: 
	Otevře internetový prohlížeč pro stažení aktuální verze programu Adobe Reader.: 
	Verze_tisku: 
	tooltip je v eventu initialize: 
	Verze formuláře | verze dat: 
	Hash: 
	Strana_XzX: 
	Zadejte část čísla nákladového střediska. Bude nalezeno dané číslo NS nebo nejbližší podobné.: 
	Předávající útvar: 
	Místnost předávajícího: 
	Jméno předávajícího: 
	Kontrola: 
	Zadejte část čísla nákladového střediska. Bude nalezeno dané číslo NS nebo nejbližší podobné.: 
	Přebírající útvar: 
	Místnost přebírajícího: 
	Jméno přebírajícho: 
	Zkopírovat předávající útvar: 
	Zkopírovat původní místnost: 
	Zkopírovat jméno předávajícího: 
	Vložte seznam inventárních čísel, např. zkopírováním buněk z Excelu. Každé číslo musí být na samostatném řádku. Musí platit, že stejný řádek inv. čísla odpovídá stejnému řádku s názvem majetku.: 
	Vložte seznam názvů majetku, např. zkopírováním buněk z Excelu. Každý název majetku musí být na samostatném řádku. Musí platit, že stejný řádek inv. čísla odpovídá stejnému řádku s názvem majetku.: 
	Pocet_zazn: 
	Vloží záznamy z polí "Inv.číslo" a "Název majetku" na konec soupisu. : 
	Vymaže v této sekci obsah polí  "Inv. číslo" a "Název majetku".: 
	Zobrazí nebo skryje sekci pro import dat.: 
	Odstranit tento řádek: 
	Majetek_poradi: 
	Inventární číslo musí začínat znakem O, D, H nebo N. Pak následuje šesticiferné číslo.: 
	Název majetku: 
	Pod tento řádek přidat nový řádek: 
	Code128ABarcode1: 
	Podpis_prebirajici_vedouci: 
	Podpis_prebirajici: 
	Podpis_predavajici_vedouci: 
	Podpis_predavajici: 



