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1. Popis modulu 
Modul Číselné řady umožňuje definovat číslování záznamů v entitách Obchodní vztah, Příležitost, 

Nabídka, Objednávka, Faktura, Případ, Článek a dalších. Formát číslování je možno definovat 

v nastavení modulu. Stejně lze nastavit, zda je číslování jednotné pro celou společnost nebo zda závisí 

na konkrétním uživateli případně organizační jednotce. Je také možné zvolit, do kterého pole dané 

entity se bude číslo (kód) zapisovat. 

 

Obrázek 1 Použití číslování u obchodního vztahu 
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2. Možnosti nastavení 
Pro nastavení číselných řad slouží konfigurační entita. 

 

Obrázek 2 Nastavení číselných řad 

Možnosti nastavení jsou následující: 

Entita Které entity se nastavení týká 

Pole Pole, do kterého se bude číslo zapisovat 

Platnost Časové omezení platnosti pro dané nastavení 

Omezení platnosti Omezení platnosti nastavení pro Organizaci, Organizační jednotku nebo 
Uživatele 

Předpona Předpona číselné řady 

Přípona Přípona číselné řady 

Přírůstek Přírůstek číselné řady 

Následující číslo Následující číslo 

 

Výše uvedené nastavení tedy platí pro entitu Obchodní vztah, číslo (kód) se bude zapisovat do pole 

byzcrm_id. Toto nastavení je platné v měsíci dubnu a platí pouze pro uživatele Šlesingr, Pavel. 

Následující číslo záznamu bude mít tvar: BCRM-00000004-ZAK 

Systém při zakládání nového záznamu ve výše uvedených entitách kontroluje, zda pro ni existuje 

platná konfigurace číselné řady. Nejvyšší prioritu má nastavení pro uživatele, pak pro organizační 

jednotku a nejnižší má pro organizaci. 
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Při ukládání konfigurací se kontroluje, aby pro každou možnou kombinaci parametrů existovalo 

pouze jedno platné nastavení. 


