
Konfigurace pokladen – klávesy, nabídky

Součástí konfigurace typů pokladen je i definice nabídek - rozvržení kláves pro uživatele pokladny, 
definice banídek se zbožím pro touch screen pokladny a případně i definice stolů pro restaurační 
prodej. Tuto funkcionalitu najdete v hlavním menu v části Obchodní partneři, konfigurace 
pokladen.
Na jednotlivých listech nabídky jsou umístěny tlačítka, které si definujete s jejich významem. Může
to být přímo zboží, nebo klávesa která odkazuje na další list, nebo funkční klávesa napž. Zpět.
Proto než začnete definovat nabídku, rozvažte si koncept a pak se teprve pusťe do práce. Ukázky 
některých definic pro inspiraci najdete v závěru

1.1 Popis údajů úvodní nabídky

Nejprve se zobrazí seznam typů pokladen. Jedná se o označení možných typů zařízení, které se 
používá.

Číslo – maximálně 4 místa, číslo definice typu pokladny, lze použít pouze čísla, povinný údaj, 
nemůže být duplicitní
Popis – uživatelský název konfigurace, maximálně 100 míst pro název definice, možno použít 
písmena, číslice i znaky, povinný údaj
Příznak – povinný údaj

1.2 Zadání konfigurace Rest-nabídka, Res nabídka Central

Definice lokální nabídky zboží např. pro touch screen pokladny. Nabídky zboží si můžete rozdělit 
na listy dle Vámi používané skupiny zboží.
Rest Nabídka central je možné ji použít pro společné definice zboží na více pokladních místech – ve
více pokladních konfiguracích. Můžete jich mít více typů pro různé pokladní místa.
V případě zadání nové centrální si zadejte do políčka před klávesou hodnotu 1 a použijte Rest 
nabídka centrál.

Klávesa „Uložit“ - Uloží celou definici nabídek, kterou jste provedli
Klávesa „Storno“ - Stornuje neuložené změny



Klávesa „Nová“ - Umožní Vám definovat nový list nabídek
Klávesa „Editace“ - Změny na již existující nabídce
Klávesa „Zruš“ - Výmaz existujícího listu nabídky

1.2.1 Terminologie

List nabídky – rozložení kláves se zbožím na jedné obrazovce
Pořadí listů nabídky – je automaticky dle pořadí zadání definice
Klávesa nabídky – může obsahovat jedno zboží, více druhů zboží nebo může být klávesou, která 
vyvolá definovanou funkci (návrat zpět do účtu). Je nutné myslet na to, že na listu musí být tlačítko 
s klávesou Účet, aby se obsluha mohla vrátit. Význam tlačítka Klávesa se vybírá v jeho definici viz 
definice funkčního tlačítka.

1.2.2 Definice prvního listu nabídky

Zadejte Klávesu „Nová“, nyní nastavíte údaje Řádků, Sloupců, Název. Jedná se o definici velikosti 
matice kláves, která v nabídce bude obsažena. Optimální rozsah je 8 řádků a 5 sloupců. Do Názvu si

uvedete text názvu nabídky. Nastavení uložíte klávesou  , která je umístěna pod názvem 
nabídky

V pravé části obrazovky se nastaví rozložení kláves, dle Vaší definice.

1.2.2.1 Zadání zboží do nabídky

Na zvolenou klávesu nabídky klikněte pravým tlačítkem myši, čímž jste provedli výběr klávesy. 
Nyní lze nastavit velikost klávesy a její pozici



Velikost klávesy – základní velikost můžete měnit pomocí pravého tlačítka myši v pravém dolním 
rohu klávesy. Nastavujete velikost klávesy dle rozsahu jednotlivých prvků matice.
Umístění klávesy – klikněte na vybrané pole levým tlačítkem myši, podržte a přesuňte na 
požadované místo
Na zvolené klávese 2 x klikněte myší. Tím se vám zpřístupní definice klávesy v levé dolní části 
obrazovky. 
Barva – výběr z nabídky
Velikost fontu -  výběr z nabídky
Tlustý – Ano/Ne – typ písma
Typ
– zboží – pro zadání konkrétního zboží
- stránka – přechod na konkrétní list nabídky
- výběr stolu – možnost měnit v nabídce rozpracované stoly
- účet – ukončení nabídky a návrat do účtu – musí být v nabídce vždy
- množství – umožní zadávat množství (stejné jako delší podržení konkrétního zboží v nabídce)
- lokální nabídka – přepne na hlavní stranu lokální nabídky
- centrální nabídka – přepne na hlavní stranu centrální nabídky

Výběr zboží -  v údaji Typ ponechte Zboží. Do pole pod Typ zadejte zboží, které bude umístěno pod
klávesou a vedle zadejte množství.  Klikněte na klávesu „Ulož“ vedle pole pro množství. Vámi 
vybrané zboží se uloží seznamu Kód, množství. Pod jednu klávesu může být umístěno více zboží, 
další zboží pod tuto klávesu zadáte opět kód zboží a množství a klávesu „Ulož“ vedle množství. 
Celou definici klávesy ukončíte klávesou „ulož“ v dolní části formuláře.

1.2.2.2 Oprava/změna zboží v nabídce

Pro opravu nabídky zboží si vyberete požadovaný list nabídky a kliknete na požadovanou klávesu. 
V levé části obrazovky se Vám zobrazí  obsah zboží pod klávesou. Uvidíte kód, množství iText.
Upravte si kód, text. Změnu zapíšete zeleným klávesou pod kódem a množstvím. Poptom uložte 
celé nastavení všech změn, které jste si prováděli – levá horní část, klávesa ulož.

 
1.2.2.3 Zadání funkční klávesy do nabídky

Na zvolenou klávesu nabídky klikněte pravým tlačítkem myši, čímž jste provedli výběr klávesy. 
Nyní můžete nastavit vlastnosti klávesy



Velikost klávesy – základní velikost můžete měnit pomocí pravého tlačítka myši v pravém dolním 
rohu klávesy. Nastavujete velikost klávesy dle rozsahu jednotlivých prvků matice.
Umístění klávesy – klikněte na vybrané pole levým tlačítkem myši, podržte a přesuňte na 
požadované místo
Barva klávesy – na zvolené klávese 2 x klikněte myší. Tím se vám zpřístupní definice klávesy 
v levé dolní části obrazovky. Vyberte si barvu z nabídky, Velikost fontu textu a zda bude vypsán 
tučně.

Typ klávesy
Zboží -  zadá se kód zboží a množtví, které chceme klávesou zadat do účtenky
Sránka – zadá se název listu, kam se chceme přepnout
Účet – pomocí této klávesy se ukončí nabídka zboží a pokladní může dále pracovat s účtem.
Výběr stolů – nabídne rozložení restaurace
Množství – nabídno možnost zadání množství v nabídce
Lokální nabídka – přechod do lokální nabídky
Centrální nabídka – přechod do centrální nabídky
Vážené zboží – nutno zadat vážené PLU (ne kód zboží), pak už se na kase nemusí zadávat klávesa 
zvážení

1.2.3 Změna nabídky 

Vyberte si příslušný list a zadejte klávesu „Editace“. Nyní můžete změnit vybrané klávesy, jejich 
obsah. Změnu uložíte klávesou „Ulož“

1.3 Rest-stoly

Definice a rozmístění stolů

1.3.1 Zadání rozmístění stolů

Zobrazí se prázdná plocha, kam se umísťují stoly.
Na ploše stisknete pravou klávesu myši, objeví se tlačítko „Přidej stůl“
Stiskněte tlačítko „Přidej stůl“, na ploše se objeví obrazec (čtverec – představující stůl). V pravém 
dolním rohu je možné obrazec kurzorem zachytit a nastavit velikost a tvar.



Klepnutím pravého tlačítka myši na obrázku stolu se zobrazí definice stolu.

Definuje se barva stolu, velikost písma, text, který se zobrazuje v obrázku 
stolu a kód stolu, který se zobrazuje v účtence v kase.
Definici stolu je třeba uložit pomocí 

Kromě stolů se také definuje klávesa „Zpět“  - která v kase z nabídky stolů 
přepne do kasy bez vybraného stolu. 
Kód této klávesy musí být 9999

Všechny změny je třeba uložit klávesou

1.4 Tisk

1.5 Rest-nab central

Pro definici centrální nabídky zboží , kterou pak lze využít u každé kasy.

Centrálních nabídek může být několik. 

Nová centrální nabídka
Do kolonky zadejte nové číslo centrální definice 



Editace existující centrální nabídky
Do kolonky vyberte z nabídky existující číslo centrální definice

Postup práce stejný jako v lokálních nabídkách

1.6 Tlačítka

Slouží k uživatelskému nastavení rozvržení kláves v pokladně
Aby se v pokladně uplatňovala uživatelská definice rozložení kláves, musí být uživatelská definice 
založena a v Konfiguraci pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce „Definice kláves“ vybrán typ
uživatelské definice. 

Poprvé se musí vytvořit nová definice. Pak lze tuto definici upravovat.
Klávesa „Nový“ umožní vytvořit novou definici tlačítek.
Typ  definice -  zadejte identifikaci definice – maximálně na 3 místa (možno použít čísla i písmena)
Typ menu - Normal – definice tlačítek normálního prodeje

Restaurace – definice tlačítek restauračního prodeje
Balíčky – definice tlačítek balíčkového prodeje
Pokladní operace – definice tlačítek pokladních operací
Pultový – definice tlačítek pro pultový prodej 
Vozíčky
Výkup obalů

Stránka -  každý typ menu může mít dvě stránky

1.6.1 Typ menu Normal

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Prodej1“ = strana 1 a „Funkce Prodej 2“ = strana 2 v 
standardní pokladně.
Konfiguraci pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce Restaurační prodej nastaven typ Normal



Z těchto tlačítek lze vybrat ty, které se mají v kase typu Normal zobrazovat.

Zobrazení některých tlačítek v pokladně je vázáno na nastavení konfigurace pokladny.
Nastavení 2 -  musí být vybrán typ primárního způsobu TakeAway

Nastavení 5 – musí být zaškrtnuto Načítání 
sez.zboží z HHT 

Nastavení 1 – v typu tisku účtenky musí být vybrán typ Na vyžádání      
nebo Na vyžádání souhrn

Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba 
Objednávky - úhrada

Zařízení – musí být vybrán typ váhy

Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba 
Načítání balíčků

Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba Etiketování

1.6.2 Typ menu Restaurace

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Prodej1“ = strana 1 a „Funkce Prodej 2“ = strana 2 v 
restaurační pokladně. Konfiguraci pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce Restaurační prodej 



nastaven typ Restaurace

Zobrazení některých tlačítek v pokladně je vázáno na nastavení konfigurace pokladny.

Nastavení 1 – v typu tisku účtenky musí být vybrán typ Na vyžádání      
nebo Na vyžádání souhrn

Zařízení – musí být vybrán typ váhy

Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba Načítání balíčků

Pro restauraci jsou k dispozici i klávesy 

 slouží pro přesun celého účtu mezi stoly

 slouží ke sloučení účtů na jeden stůl

  slouží k rozdělení účtu na dva stoly

  slouží k částečné úhradě účtu

1.6.3 Typ menu Balíčky

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Prodej1“ = strana 1 a  v balíčkové pokladně. Konfiguraci 
pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce Restaurační prodej nastaven typ Balíčky



1.6.4 Typ menu Pokladní operace

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Operace1“ = strana 1 a „Funkce Operace 2“ = strana 2 v  
pokladně. 

Zobrazení některých tlačítek v pokladně je vázáno na nastavení konfigurace pokladny.
Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba 
Reklamace

 Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba 
Objednávky - úhrada

 Nastavení 5 – musí být zaškrtnuta volba Bazar

 Nastavení 1 – v kolonce fiskál musí být 
vybrán typ fiskálu a fiskální modul musí být 



připojen

 Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba Zadávání docházky

1.6.5 Typ menu Pultový prodej 

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Prodej1“ = strana 1 a „Funkce Prodej 2“ = strana 2 v 
restaurační pokladně. Konfiguraci pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce Restaurační prodej 
nastaven typ Pultový prodej

Zobrazení některých tlačítek v pokladně je vázáno na nastavení konfigurace pokladny.
Nastavení 2 -  musí být vybrán typ primárního způsobu TakeAway

Nastavení 1 – v typu tisku účtenky musí být vybrán typ Na vyžádání      
nebo Na vyžádání souhrn

Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba Objednávky - úhrada

Zařízení – musí být vybrán typ váhy

Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba Načítání balíčků



Nastavení 2 – musí být zaškrtnuta volba Načítání balíčků

1.6.6 Typ menu Vozíčky

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Prodej1“ = strana 1 a „Funkce Prodej 2“ = strana 2 v 
restaurační pokladně. Konfiguraci pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce Restaurační prodej 
nastaven typ Vozíčky

1.6.7 Typ menu Výkup obalů

Slouží k nadefinování kláves „Funkce Prodej1“ = strana 1 a „Funkce Prodej 2“ = strana 2 v 
restaurační pokladně. Konfiguraci pokladny v Nastavení 1 musí být v kolonce Restaurační prodej 
nastaven typ Výkup obalů

1.7 Kopírování existující konfigurace do nové

Vytvořte nový typ pokladny (číslo, popis příznak) na prvním prázdném řádku
Nastavte se na typ pokladny, která má vyplněnou konfiguraci, kterou chcete zkopírovat do nově 
vytvořeného typu pokladny. 



Ze seznamu vyberte číslo nového typu konfigurace a stiskněte klávesu „Akt.konfig.do“

1.8  Kopírování existující lokální nabídky do centrální

Nastavte se na typ pokladny, která má vyplněnou lokální nabídku, kterou chcete zkopírovat do 
centrální nabídky.

Ze seznamu vyberte existující centrální nabídky, do které chcete zkopírovat lokální nabídku a 
stiskněte klávesu „Akt.nabídko do centrální“

1.9  Kopírování existující centrální nabídky do lokální nebo centrální 
nabídky

V levém okně – číslo existující centrální nabídky, které se bude kopírovat 
V pravém okně – vybrat číslo centrální (C_x) nebo lokální (x) nabídky, do které se bude kopírovat 
centrální nabídka z levého okna.

1.10Chybové zprávy

„Toto číslo nelze použít, je duplicitní“ – číslo definice již bylo použito
„Položky v řádku nejsou správně vyplněné“ – zpráva se zobrazí po zadání klávesy „Ulož“ a nejsou
vyplněny všechny povinné údaje – tedy číslo definice, název definice a příznak
„Ve formuláři byly provedeny změny, které nejsou dosud uloženy. Opravdu ukončit bez uložení“ 

– v řádku je provedena změna a použili jste tlačítko „Konec“. Pokud zadáte odpověď  Ano, bude 
editace, vložení ukončen bez zápisu. Pokud zadáte odpověď Ne – nebude aplikace ukončena a 
záznam můžete uložit
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