


Setkání uživatelů po 10 letech… 
…děkujeme za spolupráci! 



GShop 

Maloobchod 



GShop 

Detail zboží 



GShop 

Nákupní košík 



GShop 

Mail zákazníkovi a dodavateli 



Gshop 

Velkoobchod 



Gshop 

Vazba na encyklopedii 



Gshop 

Vazba na objednávky 



Popis dokladu, automatické doklady & Vyhledávání datumu 

 

Výroba a prodej 

Agenda Doklad 



Opravný daňový doklad do ciziny 

 

Výroba a prodej 

Agenda Doklad 



Měrná jednotka 

 

Výroba a prodej 

Agenda Zboží 



Skrývání položek 

 

Výroba a prodej 

Tisk Etiket 



Skrývání položek 

 

Výroba a prodej 

Tisk Etiket 



cist montpellierský – Cistus monspeliensis L.  

cist šalvějolistý – Cistus salviifolius L. 

čičorka silná – Coronilla valentina L.   

dub korkový – Quercus suber L. Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus 

Broom) hebe – Hebe   

chřest pichlavý – Asparagus acutifolius L.   

javor klen – Acer pseudoplatanus L.   

kručinka - Genista ephedroides DC.   

levandule lékařská – Lavandula angustifolia Mill.   

levandule smilovitá – Lavandula stoechas L.   

levandule zoubkatá – Lavandula dentata L.   

myrobalán třešňový – Prunus cerasifera Ehrh.   

myrta obecná – Myrtus communis L.   

pelargonie vonná – Pelargonium graveolens L'Hér   

pelyněk stromovitý – Artemisia arborescens L.   

rozmarýn lékařský – Rosmarinus officinalis L.   

růže mnohokvětá – Rosa x floribunda   

vítečník sítinový – Spartium junceum L.   

 

vítod myrtolistý – Polygala myrtifolia L.  

akácie modrolistá – Acacia saligna (Labill.) Wendl.   

barvínkovec – Catharanthus   

brčál – Vinca   

cist krétský – Cistus creticus L.   

dodonea lepkavá – Dodonaea viscosa Jacq.  Grevillea juniperina L.   

chřest piAchlavý – Asparagus acutifolius L.  

mandloň obecná – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  Myoporum insulare R. Br.   

oleandr obecný – Nerium oleander L.   

olivovník evropský – Olea europaea L.   

pryšec Euphorbia terracina L.  

řešetlák proměnlivý – Rhamnus alaternus L.   

třešeň obecná – Prunus avium (L.) L.   

vavřín vznešený – Laurus nobilis L.   

vítečník sítinový – Spartium junceum L.   

westringie Westringia fruticosa (Willd.) Druce   

westringie Westringia glabra L.   

kávovník – Coffea  

 

Rody, druhy, kategorie 

ÚKZÚZ 

Podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole  podle  § 15  zákona č. 326/2004 

Sb., o rostlinolékařské péči 



Zobrazení prodejnosti v přehledu & Dotyková obrazovka 

Pokladna 



INGENICO Telium ICT 220 a 250 od firmy Global Payments Europe, s.r.o. 

Bankovní terminály 



Objednávky a nabídky 

Postupné vyskladňování objednávky 



Příprava dat pro www stránky a Gshop, Tisk etiket včetně piktogramů (ČOI) 

Úprava záznamů, záznamy se již nemusí kopírovat 

Práce na fotkách a popisech, na jarní sezonu připravujeme aktualizaci popisů rostlin 

Encyklopedie 



Organizace 

Agenda Aktivity 



Organizace 

Hledání Organizací 

 



Organizace 

Ukládání šablon přehledových sestav  



Služba GTimer 



Gabriel s.r.o.  

sledování nákladů v realizační firmě 

(sumarizace nákladů a podklady pro vyhodnocování) 

 

Lesy hl. m. Prahy  

sledování nákladů v okrasné školce 

(problematika evidence ve velkých školkách) 

 

Wotan Forest a.s.  

sledování nákladů v lesní školce 

(procesní řízení) 

Manažer 

Sledování nákladů 



Obrat po letech 

Manažer 

Analýza dat 



Obrat a marže po letech nad skladem 

Znalost pořizovacích cen 

Manažer 

Analýza dat 



Obrat po měsících 

Manažer 

Analýza dat 



Marže podle kategorií po měsících 

Manažer 

Analýza dat 



Prodej přes pokladnu – v měsíci po hodinách 

Manažer 

Analýza dat 



Prodej přes pokladnu – v měsíci po dnech 

 

Manažer 

Analýza dat 



Prodej přes pokladnu – v měsíci po dnech a hodinách 

Manažer 

Analýza dat 



Prodej přes pokladnu – po dnech 

 

 

Manažer 

Analýza dat 



Zelená burza a standard názvosloví 



GSoft Society s.r.o. 
www.gsoft.info | shop.gsoft.info 

www.zelene.info 
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