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1 Předmět dokumentu
V dokumentu jsou popsány funkce aplikace front office, která je označována obchodním názvem 
WPOSa7. 
Součástí dokumentace je i popis souvisejících modulů, které nastavují a tím ovlivňují činnost front 
office.

2 Popis obrazovky a funkčních kláves

Po spuštění aplikace nejprve zadáte Vaše uživatelské číslo/jméno a heslo. Pokud bude zadání 
chybné, aplikace ohlásí, že bylo chybné uživatelské jméno nebo heslo.
Úvodní obrazovka má následující obsah

Levá část obrazovky je určena pro zobrazení pokladní účtenky, v pravé části jsou funkční klávesy 
pro zadání položek prodeje, operace s účtenkou.



Popis ovládacích kláves

pohyb po řádcích účtenky, předchozí položka

pohyb po řádcích účtenky, následující položky účtu

ukončení oprav v účtence, návrat z operací s účtenkou

zobrazení grafické klávesnice na monitoru

oprava chybně zadaného údaje

klávesa pro zadání množství (používá se při prodeji více jak 1 kus)

Po přihlášení uživatele se zobrazí hlavní nabídka pokladny WPOSa7. Úvodní funkcionalitou je 
prodej, v levé části obrazovky je nastaven prázdný účet.



2.1 Prodej

2.1.1 Zadání specifikace prodávaného zboží 

Specifikaci prodávaného zboží zadejte do údaje

Můžete zadat
 Zadejte kód zboží a klávesu Enter

 Zadejte úvodní část kódu zboží a klávesu enter, nabídne Vám seznam zboží

nabídka seznamu

Po nabídce zboží se můžete pohybovat pomocí 
 ovládacích grafických kláves 
 pomocí šipek běžné klávesnice
 prostřednictvím myši
 u touch screen dotyk na obrazovce

Vyberete zboží grafickou klávesou OK, nebo dvojklik myší, nebo dvakrát dotyk na touch 
screen

 Zadejte/Sejměte čárový kód

 Zadejte zboží z nabídky
 Stiskněte grafickou klávesu „Nabídka“
 Stiskem klávesy zboží se Vám automaticky zařadí do pokladního účtu
 Stiskněte v nabídce grafickou klávesu „Účet“, čímž ukončíte nabídku



 Zadejte začátek názvu zboží
 na běžné klávesnici a zadejte Enter

 pro touch screen zadejte znak klávesnice a na ní zadejte úvodní znaky názvu a stiskněte 
grafickou klávesu Enter

Vyberte zboží z nabídky

 Zadejte znak % a obsah názvu zboží
 na běžné klávesnici a zadejte Enter

 pro touch screen zadejte znak klávesnice a na ní zadejte % a obsah názvu a stiskněte 
grafickou klávesu Enter

Vyberte zboží z nabídky

 Vyhledání služby - zadejte kód požadované služby nebo část kódu nebo názvu  
 na běžné klávesnici a zadejte Enter
Vyberte zboží z nabídky

 Vyhledání položky podle ceny - zadejte znak + a cenu zboží 
 na běžné klávesnici a zadejte Enter
Vyberte zboží z nabídky

 Vyhledání položky podle dodavatelského kódu - zadejte znak - a kód zboží dodavatele 
 na běžné klávesnici a zadejte Enter
Vyberte zboží z nabídky

2.1.2 Zadání množství zboží větší jak 1

Prodej více kusů jednoho zboží se provádí dle postupu
 zadejte počet zboží
 stiskněte klávesu *
 zadejte specifikaci prodávaného zboží

2.1.3 Zadání množství přes váhu
Prodej váženého zboží se provádí dle postupu

 na váhu položte zboží



 stiskněte klávesu „Zvážit“ - do množství se načte váha
 zadejte specifikaci prodávaného zboží – ručně nebo z nabídky

2.1.4 Zadání setu
Set má číselné označení pro prodej, pro jeho prodej zadejte znak „/“ a kód setu. Pokladna 
automaticky prodá jednotlivé položky setu.

2.1.5 Zadání kupónu
Kupón je použitý během nákupu jako možnost slevy pro zákazníka. Může být zadán kdykoliv 
během nákupu. 
Kupón musí být zadán čárovým kódem, nelze jej zadat přes kód zboží.  Pokud jste zadali kupón 
kódem zboží, zobrazí se info „zboží nenalezeno“. Jakmile zadáte kupón, vidíte jej v levé části 
obrazovky v řádku účtenky.
Při zadání úhrady se vyhodnotí, zda se na načtený kupón poskytne sleva. Pokud načtený kupón 
neuplatnil žádnou slevu v nákupu, zobrazí se Vám informace, které kupóny máte vrátit zákazníkovi.

2.1.6 Zadání voucheru
Voucher je poukázka na nákup zboží, kterou můžete prodat a  zákazník s ním může zaplatit nákup.
Každý voucher je evidován pomocí „evidenčních čísel“.

2.1.6.1 Prodej voucheru zákazníkovi
Zadáte kód zboží voucheru. Následně Vás požádá o zadání čísla voucheru. Pokud zadáte 
neexistující číslo voucheru zobrazí se hlášení „chybné číslo voucheru“. Může se zobrazit hlášení 
„tento voucher nelze prodat, nebyl ještě vykoupen“. Znamená to, že zadané evidenční číslo bylo již 
prodáno jinému zákazníkovi a nebyl dosud vrácen zpět jako platidlo.
Po chybě musíte případně znovu opakovat celé zadání voucheru tj. nejprve kód zboží voucheru a 
pak jeho evidenční číslo.

2.1.6.2 Příjem voucheru – voucher se zadá do účtenky s mínusovým množstvím   (voucher
může být v jakékoliv daňové skupině)

Zákazník může na základě předloženého voucheru jej uplatnit jako úhradu v nákupu. Takový 
voucher zadáte následovně

 Zadáte množství –1 a klávesu *
 Zadáte kód zboží voucheru
 Zadáte evidenční číslo voucheru
 Nákup bude ponížen a hodnotu voucheru

Toto zadání může být kdykoliv během nákupu před zadáním úhrady.
Pokud zadáte číslo voucheru, který nebyl nikdy prodán, budete na to upozorněni oznámením „Tento
voucher nebyl prodán, přejete si jej vykoupit“. Jestliže zadáte Ano, bude uplatněn pro úhradu 
nákupu

2.1.6.3 Příjem voucheru – platba šekem, typ šeku = dárkový poukaz – voucher jako cenina 
(voucher musí být v daňové skupině 0%)

Zákazník může voucher uplatnit jako úhradu v nákupu, nákup musí být vyšší hodnoty, než je 
hodnota voucheru.

 Zadáte Platba
 Zadáte typ platby Karty/Šeky
 Zadáte šek - Dárkový poukaz (v číselníku šeků musí být nadefinován šeky typu dárkový 

poukaz)
 Zadáte čárový kód dárkového poukazu (voucheru),(nelze použít kód zboží voucheru)



 Zadejte číslo (evidenční) dárkového poukazu – v případě, že dárkový poukaz se zadaným 
evidenčním číslem nebyl prodán, je zobrazen dotaz, zda chceme takový poukaz vykoupit a 
rozhodnutí je na obsluze

2.1.7 Oprava řádku účtenky – normální prodej
Tato funkčnost je vázána na oprávnění uživatele. 
V rozpracované účtence (to je účet, kde je zadané zboží a není provedena úhrada) můžete opravit 
tyto druhy chyb - zrušit chybně zadané zboží, opravit množství, dodatečně poskytnout slevu na 
zboží.

Pro touch screen
 V levé části obrazovky je zobrazena účtenka, stiskněte řádek zboží, kde chcete 

provést opravu

Pro běžný monitor
 Stiskněte klávesu Home (Předchozí položka účtu) na klávesnici. Na předchozí zboží 

se posunete vždy klávesou Home, na následující položku se posunete klávesou na 
klávesnici End

 Nebo 2 x klikněte levým tlačítkem myši na zvolený řádek v účtenky

Zobrazí se Vám funkční klávesy pro opravy

2.1.7.1 Oprava množství
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „oprava množství“, v zadávacím řádku zadejte novou 

hodnotu množství a potvrďte klávesou „Enter“ Opravu ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na 
prázdné místo účtenky,

2.1.7.2 Zrušení řádku účtenky
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Zruš řádek“, který se Vám v zobrazení účtenky přeškrtne. 

Opravu ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,

2.1.7.3 Dodatečné zadání slevy
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Sleva“ a následně zadejte typ slevy a její hodnotu. Opravu 

ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,

2.1.8 Zjištění stavu na ostatních prodejnách
V definici pokladen – Nastavení 7 - musí být povoleno „Zobrazení stavu na ost.prodejnách“
Kasa musí nabídnout výběr (zboží nesmí být identifikováno přesně EANem), v případě, že je zboží 
vedeno do velikostí, musí být zvolena velikost (jinak se zobrazí hláška „Zboží do velikostí.... Zvolte
nejdříve velikost“)



Stiskněte klávesu 

Zobrazí se stav položky na ostatních prodejnách



2.1.9 Rezervace zboží
Slouží k rezervaci vybraného zboží na druhé prodejně. Zákazník si musí zboží vyzvednout na druhé
prodejně

2.1.9.1 Schema rezervace

2.1.9.2 Vytvoření rezervace 
V definici pokladen – Nastavení 7 - musí být povoleno „Zobrazení stavu na ost.prodejnách“
Kasa musí nabídnout výběr (zboží nesmí být identifikováno přesně EANem), v případě, že je zboží 
vedeno do velikostí, musí být zvolena velikost (jinak se zobrazí hláška „Zboží do velikostí.... Zvolte
nejdříve velikost“)

Stiskněte klávesu 



Zobrazí se stav položky na ostatních prodejnách

Vyberte, na které prodejně chcete zboží rezervovat stiskněte klávesu „Rezervace pro zákazníka“
Vyplňte formulář a uložte klávesou „Ulož“
vyplněno musí být Jméno a kontakt

Zobrazí se informace, „Rezervace byla vytvořena“

2.1.9.3 Zobrazení informace o příchozí rezervaci
Na prodejně na které se zboží rezervovalo se po replikaci účtenek objeví informace o zaslané 
rezervaci (která prodejna a co si rezervuje).

Klávesa „OK“ - rezervace je převzata, ale zboží není rezervováno/nachystáno k odeslání, do prodeje
se vrátí klávesou „Zpět“
Klávesa „Rezervace“ - dostupná pouze u rezervací pro zákazníka, zboží pro zákazníka je 
odloženo/rezervováno

Modře podsvícené řádky jsou požadavky na rezervaci.
Zeleně podsvícené řádky jsou požadavky na přeposlání 



2.1.9.4 Potvrzení rezervace
V případě, že při zobrazení informace o příchozí rezervaci jste rezervaci pouze přijali klávesou 
„OK“ je třeba zboží zákazníkovi rezervovat.
V kase stiskněte klávesu „Rezervace“ Na obrazovce se zobrazí všechny platné přijaté rezervace. 

R – rezervace pro zákazníka
P – odeslání na jinou prodejnu
Stiskněte klávesu „Editovat“ - zde můžete rezervaci 
- Přijmout – stiskem klávesy „Rezervace“ - zobrazí se hláška „Rezervace byla provedena“, 
Rezervované zboží by mělo být odloženo. Stav rezervace se změní na Rezervováno
- Zrušit – stiskem klávesy „Zrušení“ - zobrazí se hláška  „Rezervace byla zrušena“ Stav rezervace 
se změní na Storno

2.1.9.5 Uplatnění rezervace na druhé prodejně
Stiskněte klávesu „Rezervace“, zobrazí se platné přijaté rezervace. Pokud se jedná o propadlou 
rezervaci, musíte odškrtnout políčko jen platné .

Stiskněte klávesu „Uplatnění“ - zboží se automaticky zařadí do účtenky, do které můžete doplnit 
další zboží a účtenku pak uhradit.

2.1.10 Přeposlání zboží z jiné prodejny

2.1.10.1 Schema přeposlání zboží z jedné prodejny na druhou



2.1.10.2 Vytvoření Přeposlání zboží 
V definici pokladen – Nastavení 7 - musí být povoleno „Zobrazení stavu na ost.prodejnách“
Kasa musí nabídnout výběr (zboží nesmí být identifikováno přesně EANem), v případě, že je zboží 
vedeno do velikostí, musí být zvolena velikost (jinak se zobrazí hláška „Zboží do velikostí.... Zvolte
nejdříve velikost“)

Stiskněte klávesu 

Zobrazí se stav položky na ostatních prodejnách



Stiskněte klávesu „Přeposlání na mou prodejnu“
Vyplňte formulář a uložte klávesou „Ulož“

vyplněno musí být Jméno a kontaktZobrazí se informace, „Rezervace byla vytvořena“

2.1.10.3 Přijetí přeposlání na druhé prodejně
Na prodejně na které se zboží rezervovalo se po replikaci účtenek objeví informace o zaslané 
rezervaci (která prodejna a co si rezervuje).

Obsluha informaci potvrdí klávesou „OK“ a do prodeje se vrátí klávesou „Zpět“

V kase stiskněte klávesu „Rezervace“ Na obrazovce se zobrazí všechny platné přijaté rezervace. 



R – rezervace pro zákazníka
P – odeslání na jinou prodejnu

Vyberte rezervaci typu P – odeslání na jinou prodejnu, která je ve stavu Převzato
Stiskněte klávesu „Editace“ - zde můžete rezervaci 
- Odeslat – stiskem klávesy „Odeslání“ - zobrazí se hláška „Rezervace byla odeslána“, 
Rezervované zboží bylo odesláno převodem-výdej (v BO) na prodejnu, která zboží rezervovala
Je vytvořen a proveden převod výdej a nachystán převod příjem. Rezervace se dostano do stavu 
Odesláno.
(Pozor – musí být číselné řady PE – RP a PE - RV)
- Zrušit – stiskem klávesy „Zrušení“ - zobrazí se hláška  „Rezervace byla zrušena“
Rezervace se dostane do stavu Zrušeno

2.1.10.4 Příjem zboží z prodejny u které bylo zboží rezervováno
Na druhé prodejně(u které jsme zboží rezervovali) je automaticky vytvořen Převod-výdej a 
proveden, tím se na prodejně, která zboží rezervovala vytvoří (v BO) Převod-Příjem
Když zboží z druhé prodejny (u které jsme zboží rezervovali) dorazí, tak v kase
Stiskněte klávesu „Rezervace“, stiskněte klávesu „Vydané“ - zobrazí se platné vydané rezervace – v
seznamu bude i rezervace na zboží, které jsme si nechali přeposlat a bude to typ P – přeposlání a 
bude mít stav „Odesláno“.
Klávesa „Editace“, stiskněte klávesu „Příjem“ - zobrazí se hláška „Rezervace byla přijata“ - 
provede se připravený převod – příjem a zboží bude na stavu skladu.

2.1.10.5 Prodej přeposlaného zboží z jiné prodejny
Stiskněte klávesu „Rezervace“, stiskněte klávesu „Vydané“ - zobrazí se platné vydané rezervace – v
seznamu bude i rezervace na zboží, které jsme si nechali přeposlat  následně vyřídit

Stiskněte klávesu „Uplatnění“ - položka z rezervace je načtena do účtenky.



2.1.11 Kontrola stavu rezervace/přeposlání
Stiskněte klávesu „Rezervace“ 
automaticky se zobrazí jen platné rezervace/přeposlání přijaté (tedy ty, které u nás někdo někdo 
rezervoval)
Pokud chceme seznam všech přijatých rezervací, musíme zrušit zaškrtnutí „jen platné“
Klávesa „Vydané“ zobrazí platné vydané rezervace (tedy ty, které jsme my rezervovali na jiných 
prodejnách)

Stav rezervací:
Pořízeno – rezervace pořízena na první prodejně
Převzato – rezervace převzata, ještě nevyřízena na druhé prodejně
Rezervováno – rezervace převzata a nachystána na druhé prodejně (zákazník si může zboží na 
druhé prodejně vyzvednout)
Odesláno – rezervace převzata a odeslána druhou prodejnou (zboží je na cestě na první prodejnu)
Přijato – rezervace je přijata první prodejnou, zboží je na skladě)
Uplatněno – zákazník si zboží vyzvedl, rezervace se stává neplatnou (i když nepropadne datum)
Storno – zrušená rezervace

2.1.12 Zaplacení účtenky
Postupně zadávané zboží se zobrazuje do účtenky v levé části obrazovky.  Celková suma nákupu je 
uvedena pod účtenkou.

Pokud máte zadáno všechno zboží, zadejte grafickou klávesu „Platba“ nebo klávesu PgDn. Změní
se pravá část obrazovky na klávesy, které Vám umožní vybrat způsob úhrady účtenky



Můžete provést úhradu
 hotově
 kartou/šekem
 kombinací hotovost a šek
 cizí měnou (valutou)
 prodejka na odběratele nebo registrovaného zákazníka (pozor, zadat na začátku účtu)
 splátky na splátkovou organizaci (pozor zadat na začátku účtu)

2.1.12.1 Platba Hotově
 zadejte klávesu grafickou Hotovost nebo zadejte klávesu F4
 zadejte částku, kterou obdrželi od zákazníka
 Zadejte grafickou klávesu Zápis nebo zadejte klávesu PgDn
 Vypíše Vám informaci o částce pro vrácení zákazníkovi

 Pokud je částka přijatá od zákazníka nižší, než je výše účtu vypíše hlášení „Zbývá 
uhradit xxxx“. Zadejte znovu Hotovost (F4) a zadejte správnou přijatou částku

2.1.12.2 Platba Šekem/Kartou
 zadejte  grafickou klávesu Šeky nebo zadejte klávesu F5
 vyberte typ šeku
 Zadejte částku pro platbu vybraného typu šeku
 Zadejte grafickou klávesu Zápis nebo zadejte klávesu PgDn

 Pokud je částka přijatá od zákazníka nižší, než je výše účtu vypíše hlášení „Zbývá 
uhradit xxxx“. Zadejte znovu Šeky (F5), vyberte typ šeku a zadejte správnou přijatou
částku. U opakovaně zadávaného typu šeku, se znovu zadávaná částka bere jako 
prvotní zadání, nic se nepřipočítává

2.1.12.3 Platba kombinace Hotovost a Šek/Karta
Nejvhodnější je zadat nejprve výši částky v šecích a pak výši doplatku v hotovosti

 zadejte grafickou klávesu Šeky nebo zadejte klávesu F5
 vyberte typ šeku
 Zadejte částku pro platbu vybraného typu šeku
 Zadejte grafickou klávesu Hotovost nebo zadejte F4
 Zadejte výši doplatku



 Zadejte grafickou klávesu Zápis nebo zadejte klávesu PgDn
 Pokud je částka přijatá od zákazníka nižší, než je výše účtu vypíše hlášení „Zbývá 

uhradit xxxx“. Můžete zadat klávesu zpět a znovu opakovat zadání platby od klávesy
„Platba“.

2.1.12.4 Platba Kartou s CashBackem
Při nákupu placeném kartou min. za 300 Kč může být CashBack v hotovosti až 1500 Kč 

 zadejte grafickou klávesu Šeky nebo zadejte klávesu F5
 vyberte typ šeku
 Zadejte částku pro platbu vybraného typu šeku
 Zadejte grafickou klávesu Šeky  nebo zadejte F5
 Zadejte grafickou klávesu Cashback a napište jeho výši, potvrďte zadání Enterem.
 Zadejte grafickou klávesu Zápis nebo zadejte klávesu PgDn

2.1.12.4.1 Popis procesu platby kartou
Platební terminál – zařízení banky, které slouží pro načtení platební karty. Může být vybaven 
tiskárnou pro tisk dokladů o ověření (autorizaci). Má přidělené jednoznačné číslo a v rámci firmy 
nemohou být dvě zařízení se stejným označením.

Ověření – proces, kdy je z pokladny přenesena částka pokladní transakce do platebního terminálu. 
Načtete kartu zákazníka a je odeslán požadavek do banky. Pokud je vyřízen je ověření v pořádku, 
jinak není ověření potvrzeno

Autorizační kód – číselný kód pro ověření transakce, přiděluje ho banka, je přiděleno všem 
požadavkům na ověření, bez ohledu na to, zda byly potvrzeny nebo ne

Typ transakce – rozlišuje druh požadavku na platební terminál
1- prodej na kartu, zákazník má peníze strženy z účtu
2- reverse transakce, pouze u podpisové karty, kdy nesouhlasí podpis a je vytvořeno 

v bance vrácení částky zákazníkovi na účet
5 – uzávěrka terminálu

Návratový kód – číselný kód, definující výsledek ověření
1- transakce provedena, ověřena
991 –
jiné číslo – popis chyb předané bankou, důvod, proč není autorizace provedena

PAN – číslo karty, kdy některá čísla karty jsou nahrazeny znakem *

Průběh platby kartou
 máte zadané zboží v nákupu
 vybrali jste platbu šek, vybrali jste kartu s autorizací
 po zadání „zápis“ pokladního účtu se zobrazí informace o provádění autorizace



V tento okamžik byla přenesena požadovaná částka k úhradě do terminálu. Načtěte kartu 
v platebním terminálu

 na kartu s PIN ověřením se zobrazí informace o výsledku ověření (autorizace)
- správná autorizace, vytiskne se lístek na platebním terminálu a vytiskne 

se pokladní doklad. Obvykle z platebního terminálu je první doklad pro 
zákazníka, doklad označen jako kopie je pro prodejnu – detailní 
informace sděluje pověřený pracovník, který instaluje terminály.

- nesprávná autorizace zobrazí informaci, že ověření nedopadlo správně a 
pokud je mu předána informace z platebního terminálu, zobrazí i důvod 
neověření. Pokladní účet není uhrazen a nyní můžete 

 znovu zadat „zápis“ a bude vykonán další pokus ověření karty
 zadat „zpět“ a zvolit znovu platbu a její typ



 na kartu s ověřením podpisu
Na platebním terminálu se vytiskne doklad obsahující místo pro podpis zákazníkem, 
zákazník jej podepíše. V pokladně se zobrazí dotaz, zda popis souhlasí

- v případě zadání ano, doklad s podpisem zákazníka zůstane na prodejně a
z terminálu vyjede druhý doklad potvrzení pro zákazníka, Současně se 
vytiskne i pokladní účtenka a na obrazovce je info „Platba ověřena“

- pokud podpis nesouhlasí, zadáte Ne, je ihned provedena reverzní operace 
do banky a pokladní transakce je neověřena a účet není uhrazen. Dále 
postupujete stejně, jako v případě neprovedení autorizace karty. 

Uzavření terminálu



Znamená to vynulování denního počítadla transakcí v platebním terminálu. Na Pokladním terminálu
se vytiskne UZÁVĚRKA - denní obrat. Tato hodnota odpovídá částce na pokladním lístku Prodej 
na šeky – platební karty.

Tato funkce je automaticky odeslána u platebního terminálu u plného odvodu, u částečného odvodu 
je na dotaz, zda se má provést. Automaticky je terminál uzavřen i v případě, že je nastavena 
konfigurace pokladny při uzavření zásuvky. (parametr „aut. uzavření terminálu a odvod karet při 
uzavření zásuvky“)
Večer je to poslední akce s platebním terminálem.

2.1.12.5 Platba valutou
 zadejte grafickou klávesu Valuty nebo zadejte klávesu F6
 vyberte typ valuty – předdefinované v číselníku měn
 Zadejte částku pro platbu ve vybrané cizí měně – aplikace přepočítá podle platného kurzu. 

 Pokud je částka v cizí měně přijatá od zákazníka nižší, než je výše účtu,   zobrazí se  
„Doplatí: xxxx“. Můžete platbu dokončit v hotovosti nebo šekem/kartou

 Zadejte grafickou klávesu Zápis nebo zadejte klávesu PgDn

2.1.12.6 Platba Faktura
Musí být již zadán zákazník, aby bylo možné použít tento druh platby. Zákazníkovi je vytvořena 
faktura, u které je možné vybrat způsob úhrady. Nabídka způsobů úhrady je nabídnuta v závislosti 
na parametrech nastavených u Zákazníka v podmínkách fakturace (modul back office, firmy- 
záložka fakturace)

 zadejte grafickou klávesu Faktura nebo klávesu ALT+F
 vyberte způsob úhrady 

 způsob úhrady hotově
po zvolení způsobu úhrady zadejte zápis
 způsob úhrady šekem
po zvolení způsobu můžete vybrat typ platebního terminálu a zadáte částku k platbě. Je 
možné zadat nižší částku než je hodnota celé účtenka, ale následně musíte doplnit zbylou
část hotově.
 způsob úhrady převodem
zadejte klávesu „Zápis“



 způsob úhrady převod + záloha 
vyberte způsob uhrazení zálohy (hotově/šekem) a pak zadejte výši zálohy a pak klávesu 
„Zápis
 Způsob úhrady S příspěvkem
Jedná se o doklady, které počítají s příspěvkem na nákup zboží pro zaměstnance a výše 
příspěvku nepokryje celou hodnotu zboží a koncový příjemce si zbytek doplácí.
Nejprve zadáte koncového příjemce ze seznamu evidovaných zákazníků a následně 
vyberete způsob úhrady doplatku, následně jeho výši.
Nelze zadat doplatek 0, protože pak by se nejednalo o fakturu s příspěvkem, byla by to 
běžná faktura na odběratele.

2.1.13 Zadání zákaznické karty

Karta zákazníka musí být zadána na začátku účtenky, pokud mu chcete poskytovat nastavené slevy 
a to na začátku účtenky zadejte grafickou klávesu „Zákazník“ a pak zadejte buď číslo zákazníka, 
číslo karty nebo můžete zákazníka vyhledat dle příjmení (názvu firmy).
Pokud zadáte 

 Alfa znaky – bude vyhledávat dle názvu zákazníka
 První znak % a za ním část názvu, bude vyhledávat dle části názvu zákazníka, tj. Vámi 

zadaná část názvu se bude vyhledávat v názvech zákazníků
 @ vyhledá zákazníka dle IČ
 # vyhledá zákazníka dle DIČ

Pokud je v konfiguraci pokladny nastaven parametr “Zobrazení infa k zákazníkovi” můžete si 
zobrazit předchozí nákupy vybraného zákazníka.
V části nad účtenkou bude zobrazen název zákazníka a jeho skupina.
Následně zadávejte zboží, jeho prodejní ceny budou nastaveny dle pravidel stanovených pro 
skupinu zákazníků.
Zákazníka můžete zadat i v průběhu nákupu, ale pak mu nebudou poskytovány žádné slevy na 
základě zákaznické karty.

2.1.14 Poskytnutí ruční slevy na zboží
Tato funkce je vázána na příslušné oprávnění.
Nejprve se zadává sleva a pak zboží, na které je sleva poskytnuta.

 Zadejte grafickou klávesu „Sleva“
 Vyberte typ slevy z nabídky
 Zadejte výši slevy (částka, nebo procento) a potvrďte klávesou Ester
 Zadejte zboží
 Na účtence v levé části je zobrazena sleva u zboží

Je možné také zadávat slevu na celý účet
 Zadejte grafickou klávesu „Sleva na účet“
 Vyberte typ slevy z nabídky sleva se uplatní na položky, které nemají ruční slevu

2.1.15 Odpočet
Tato funkčnost je vázána na oprávnění uživatele.
V rozpracované účtence zadáte grafickou klávesu „Odpočet“.  V horní části účtenky se vedle textu 
PRODEJ objeví text Odpočet. 

 Zadejte specifikaci zboží obdobně jako u prodeje, zboží musí být obsaženo v účtence
 Pokud chcete odpočítávat z účtenky další zboží, musíte znovu zadat grafickou klávesu 

„Odpočet“



2.1.16 Dotaz na cenu
Tato funkčnost je vázána na oprávnění uživatele.
V prázdné účtence zadáte grafickou klávesu „Dotaz na cenu“ V horní části prázdné účtenky se 
změní text Prodej na Dotaz na cenu.

 Zadejte specifikaci zboží obdobně jako u prodeje.
 Položky u kterých chcete zjistit cenu se zobrazují v účtence

Pro ukončení dotazu na cenu zadejte grafickou klávesu „Zpět“. 

2.1.17 Zruš rozpracovaný účet
Tato funkčnost je vázána na oprávnění uživatele.
V rozpracované účtence zadáte grafickou klávesu „Zruš účet“ – účet se zruší

2.1.18 Nabídka
V konfiguraci pokladen – Rest-nabídka se definuje zboží, které se bude v nabídce zobrazovat.
Při prodeji zadejte grafickou klávesu „Nabídka“.  Zobrazí se nadefinovaná nabídka zboží. Součástí 
nadefinované nabídky by měla být i klávesa zpět na účet, kterou ukončíte zadávání zboží z nabídky.

2.1.19 Úhrada objednávky
Stiskněte klávesu „Objednávky“ - zobrazí se seznam objednávek připravených k úhradě.
Vyberte konkrétní objednávku – do účtenky se zobrazí zboží obsažené ve vybrané objednávce.

Klávesa „Platba“ zobrazí přípustné platby na základě informací z objednávky.
V případě, že objednávka bude doručena přepravní službou DPD  zobrazí se tabulka pro zadání 
informací o balících. Objednávka může být až v 5-ti balících

Po stisknutí tlačítka budete vyzvání k zadání hmotnosti a rozměrů balíku. 
Po kliknutí na zatrhávátko rozměry, je možné zadat rozměry. Pokud už objednávka má 
vygenerované číslo balíku, program na to upozorní.
Klávesa „OK“  ukončí zadávání informací o balíku a umožní Vám vytisknout etiketu



 Budete vyzváni k určení polohy etikety na papíře, následně se  Vám vygeneruje pdf, které můžete 
poslat na tiskárnu. Při volbě Netisknout, se žádná etiketa nevygeneruje.

Etikety je možno tisknout hromadně v Dopravě viz Operace - Doprava

2.1.20 Vyhledání dle OS
Toto tlačítko umožní ve vybrané obchodní skupině zobrazit nabídku existujících velikostí
Podmínkou je, že v konfiguraci – Nastavení 1 – Definice kláves - bude přiřazena uživatelská 
definice kláves.

Stiskněte „Hledej“ zobrazí se seznam obchodních skupin v první úrovni. Označte vybranou 
obchodní skupinu „OK“



Vybraná obchodní skupina se zapíše a je možno vybírat obchodní skupinu další úrovně. 
Pak je nutno vybrat hledanou velikost. Stiskněte lupu vedle kolonky velikost.

Z nabízených možností vyberte požýadovanou velikost, potvrďte „OK“ a stiskněte „Výběr“
V kase se zobrazí seznam položek odpovídajících výběru. Seznam položek lze setřídit podle stavu   
kliknutím na sloupeček stav    



Z nabídky vyberte položku „OK“ nebo ukončete nabídku „Zpět“

2.1.21 Odpis zboží na účtence
Nastavení - v definici tlačítek musí být povoleno tlačítko ‚Zákaznická funkce‘ v definici pokladen 
musí být nadefinována Zákaznická funkce – Prodej  jako Korekce
A musí být nadefinován typ korekce, která se bude z kasy provádět.
Obsluha musí mít povoleno zadávat v kase korekce

Zadejte položky do účtenky, stiskněte klávesu „Vytvoření korekce“ - zobrazí se dotaz, zda opravdu 
vytvořit korekci dle účtu. Pokud zadáte „Ano“, pak se vytvoří a provede korekce. A položky se 
zruší z účtenky.

2.2 Další funkce
V části prodeje je umístěna klávesa „další funkce“, kde jsou zařazeny operace, které nejsou tak 
časté.

2.2.1 Změna obsluhy/prodavače
Některé pokladní operace jsou spojeny s vyšším oprávněním a musí se přihlásit uživatel s 
povolením pro tyto funkce.

Pokud je nutné provést opravu rozpracované účtenky a činnost může provádět pouze hlavní 
pokladní, zadejte grafickou klávesu „Změna obsluhy“, zadejte osobní číslo a heslo. Proveďte 
požadovanou opravu a znovu přihlaste původního uživatele přes klávesu „Změna obsluhy“

2.2.2 Vrácení zboží
Tato funkčnost je vázána na oprávnění uživatele.
V prázdné účtence zadáte grafickou klávesu „další funkce“ a dále grafickou klávesu „vrácenka“. V 
horní části prázdné účtenky se změní text Prodej na Vrácenka.

 Nejprve musíte zadat údaje, kdy bylo zboží prodáno
o Nejprve se zobrazí údaj „zadejte identifikaci účtu“ tj. původního prodejního dokladu.

Jedná se o čárový kód, který je uveden v horní části účtenky
o Pokud nemáte původní účet a i tak chcete zboží vrátit, zadejte na identifikaci účtu 

jenom Enter
o Zadejte Středisko prodeje, enter



o Zadejte datum prodeje – můžete použít grafickou klávesu „Klávesnice“ a pak Enter
o Zadejte číslo účtu – 6-ti znakový účet

 Pokud je v konfiguraci pokladny požadován důvod vrácení, zadejte důvod
 Zadejte specifikaci zboží obdobně jako u prodeje.
 Zadejte grafickou klávesu „Platba“
 Vyberte způsob platby
 Zadejte přijatou částku – výše částky pro vrácení
 Zadejte grafickou klávesu „Zápis“

Možné chyby
„Zboží ve vrácence neodpovídá původnímu účtu“ – zadali jste zboží, které není na prodejním 
dokladu, musíte ho z účtenky zrušit

2.2.2.1 Změna ceny u vráceného zboží
Pokud zákazník zakoupil zboží za jinou cenu, než je právě aktuální, je nutné u vrácení opravit cenu 
zboží, tak aby odpovídala původní prodejní ceně.

 Po vyvolání funkce Vrácení zboží zadejte grafickou klávesu „Změna ceny“
 Zadejte cenu, za kterou se bude zboží vracet
 Zadejte specifikaci zboží obdobně jako u prodeje.
 Zadejte grafickou klávesu „Platba“
 Vyberte způsob platby
 Zadejte přijatou částku – výše částky pro vrácení
 Zadejte grafickou klávesu „Zápis“

Omylem vyvolanou funkci vrácení zboží zrušíte grafickou klávesou „Konec“

2.2.3 Etiketování
Funkce provádí tisk štítků s čárovými kódy na speciální tiskárně čárových kódů. Umožňuje zvážení 
zboží na váze, zadání jeho identifikace a váze do zobrazeného formuláře. Je vytisknuta etiketa s 
příslušným čárovým kódem.

2.2.4 Zákazníci
Funkce umožňuje přidat nového nebo upravit stávajícího zákazníka přímo z pokladny.
Dostupná je v okně Prodej pod Další funkce – tlačítko Zákazníci.



 Tato funkce musí být povolena v konfiguraci dané pokladny (záložka Nastavení 5, 
zaškrtnout Pořizování zákazníků),
jinak tlačítko Zákazníci není 
zobrazeno

 Vyhledávání existujících 
zákazníků je možné jen podle 
kódu

 Pokud kasa jede na replikované 
databázi, je potřeba počítat s 
časem na replikaci, než bude 
možné nově založeného zákazníka
vybrat (v účtence bezprostředně po
založení zákazníka ho možné 
použít je, v další účtence až když 
dorazí replikace – obvykle 5 

minut)

2.3 Operace s účtenkou – klávesa účet 

Uskutečněné pokladní transakce si můžete znovu prohlédnout, vypsat účet. Tyto funkčnosti si 
vyvoláte ve chvíli, kdy máte prázdný účet a stisknete grafickou klávesu „Účet“. Nabídka obsahuje 
výčet možných operací

2.3.1 Zobrazení posledního dokladu
Máte dvě možnosti, jak si prohlédnout poslední účtenku. Účet se v těchto funkcích automaticky 
netiskne

 Zobr.posl D
Zobrazení detailu dokladu, který neobsahuje informace o hlavičce firmy, obsahuje datum, 
čas prodeje, prodané zboží a způsob platby.
 Zobr posl T
Obsahuje kopii z tiskového žurnálu, to znamená, že účtenka má totožný obsah, jak byla 
vytištěna zákazníkovi.



Pokud zobrazený účet chcete vytisknout, použijte grafickou klávesu „Tisk“

2.3.2 Zobrazení zvoleného dokladu
Jedná se o obdobu funkcí jako je Zobrazení posledního dokladu, navíc jenom zadáte datum tisku 
dokladu a číslo pokladní účtenky.
Zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR
A pak číslo účtenky ve formátu XXYYYY
XX – číslo kasy
YYYY – číslo účtenky

2.3.3 Opis posledního dokladu
Tuto volbu použijete, pokud během tisku účtenky došlo k problému s papírem a je nutné 
zákazníkovi předat kompletní doklad.
Automaticky se vytiskne kopie posledního dokladu

Klávesa „Účet“ – zobrazí různé funkce
Klávesa „Opis posl“ – zobrazí poslední doklad a nabídne možnost tisku



2.3.4 Opis zvoleného dokladu
Je to obdoba funkce Opis posledního dokladu, navíc zadáte vybrané číslo účtenky pro opakovaný 
tisk. 
Pro fiskální modul Wincor Nixdorf je možné provést opis dokladu pouze za aktuální den a do doby,
než byla provedena fiskální denní uzávěrka.
Klávesa „Opis zvol“ 
Zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR, pokud zadáte pouze Enter, jedná se o aktuální den,
A pak číslo účtenky ve formátu XXYYYY
XX – číslo kasy
YYYY – číslo účtenky



2.3.5 Storno pokladní účtenky
Storno pokladní účtenky je funkce vázána na oprávnění uživatele.
Storno pokladní účtenky je možné provádět pouze v den vytvoření dané účtenky a tato operace 
vytváří nový účet, který má opačné znaménko proti původnímu účtu. Navíc obsahuje informace, na 
základě které účtenky stornovaný doklad vznikl.
Klávesa „Storno posl“ – nabídne ke zrušení poslední účtenku

Klávesa „Storno zvol“ – nutno zadat číslo účtu ve formátu XXYYYY
XX – číslo kasy
YYYY – číslo účtenky



2.3.6 Tisk faktury
Na pokladně můžete zákazníkovi vytisknout fakturu ve formátu A4. Zadáte datum ve tvaru 
DD.MM.RRRR nebo pouze Enter, pokud se týká aktuálního dne a následně zadáte číslo pokladní 
účtenky ve tvaru, jak je uvedeno na účtence je údaj např. 0001/190021, zadáte údaj, který je za 
lomítkem tj. Z příkladu 190021.

„K tomuto účtu není vystavena faktura“ – k prodejnímu dokladu nebyla vystavena faktura. 
Zákazník může mít nastavenou sdruženou fakturaci. Další příčinou může být nefunkční denní 
uzávěrka.

2.3.7 Tisk prodejky
Zadáte datum ve tvaru DD.MM.RRRR nebo pouze Enter, pokud se týká aktuálního dne a následně 
zadáte číslo pokladní účtenky ve tvaru, jak je uvedeno na účtence je údaj např. 0001/190021, zadáte
údaj, který je za lomítkem tj. Z příkladu 190021.

„Účet není na fakturu“ – k prodejnímu dokladu nebyla vystavena prodejka. Zákazník může mít 
nastavenou automatickou fakturaci. Další příčinou může být nefunkční denní uzávěrka.

2.3.8 Změna platby
Kombinovanou platbu(např. Hotovost a poukázka typu 1)  lze změnit pouze na jeden jiný typ 
platby.
U fiskálu nelze měnit platbu v hotovosti

- poslední účtenky
Zobrazí se opis poslední účtenky a volby, na co lze platbu změnit
- zvolené účtenky
Zadáte datum ve tvaru DD.MM.RRRR nebo pouze Enter, pokud se týká aktuálního dne a následně 
zadáte číslo pokladní účtenky ve tvaru, jak je uvedeno na účtence je údaj např. 0001/190021, zadáte
údaj, který je za lomítkem tj. Z příkladu 190021.
Zobrazí se vyhledaná účtenka a na co lze platbu změnit

2.3.9 Tiskový žurnál
Nejprve se zobrazí v zadávacím formuláři dotaz na datum. Pokud chcete aktuální den, stačí zadat 
Enter a bude ihned se zobrazí kompletní transakce aktuálního dne.

Jinak zadejte datum ve tvaru DD.MM.RRRR



Pokud chcete tiskový žurnál vytisknout, použijte grafickou klávesu „Tisk“

2.4 Finanční operace v pokladně – klávesa Operace
Do této skupiny patří operace, které provádějí odvod hotovosti, příjem nebo výdej hotovosti, 
popřípadě výpis tržeb a zjištění stavu hotovosti v pokladní zásuvce nebo práce s dopravou.

Funkčnosti jsou vázané na oprávnění uživatele. Rozložení kláves se může lišit  - viz uživatelské 
nastavení „Tlačítka“
V prázdné účtence zadejte grafickou klávesu „Operace“. Zobrazí se Vám nabídka možných 
finančních operací. Pokud vyberete finanční operaci a nechcete ji provádět, ukončíte tuto funkci 
klávesou Esc.
Návrat do prodeje Vám umožní grafická klávesa „Prodej“



2.4.1 Částečný odvod
Funkce provádíte ve chvíli, kdy z pokladní zásuvky odebíráte hotovost v konkrétní výši. Tato 
operace pouze sníží hotovost v pokladně, nemá žádný vliv na stav šeků.
Po stisku grafické klávesy „Částečný odvod“ se změní text v zadávacím řádku na „zadej výši 
odvodu hotovosti“. Zadejte tedy částku a potvrďte klávesou Enter.
Zobrazí se kontrolní dotaz, zda chcete opravdu odvod provést. Po odsouhlasení se sníží hotovost, 
vytiskne se lístek dokládající výdej z pokladny.
Zpět do prodeje se vrátíte stiskem grafické klávesy „Prodej“

2.4.2 Plný odvod
V závislosti na nastavení konfigurace pokladny zadáváte částku zůstatku v pokladně nebo částku 
výběru. 
V části pokladní účtenky v levé části obrazovky se zobrazí výše pokladní hotovosti a v zadávacím 
řádku se zobrazí text „zadej výši pokladního limitu“ nebo „zadejte částku odvodu“. Zadejte částku a
Enter.
V části účtenky se zobrazí informace o výši odvodu a dále je zobrazen kontrolní dotaz, zda provést 
odvod. Po odsouhlasení s provede odvod hotovosti, šeků i valut, vytiskne se doklad plného odvodu, 
který obsahuje informace o pohybu pokladní hotovosti.
Pokud máte k pokladně připojený bankovní terminál, bude automaticky odeslán příkaz k jeho 
uzavření (jedná se o vynulování denního počítadla transakcí).

2.4.3 Příjem hotovosti
Provádí se v okamžiku zahájení práce s pokladní zásuvkou nebo při navýšení pokladního limitu.

Vyberte důvod příjmu (nabídka je automaticky tvořena na základě  Důvody příjem – výdej, které 
jsou označené v části Pokladna)
V zadávacím řádku se zobrazí text „Zadejte výši vkládané částky“, zadejte hodnotu a Enter. Po 
odsouhlasení kontrolního dotazu bude navýšena pokladní hotovost a vytiskne se doklad.

2.4.4 Výdej hotovosti
Provádí se pro vydání pokladní hotovosti z jiného důvodu, než je odvod. 



Vyberte důvod výdeje (nabídka je automaticky tvořena na základě  Důvody příjem – výdej, které 
jsou označené v části Pokladna)
V zadávacím řádku se zobrazí text „Zadejte výši výdeje hotovosti“, zadejte hodnotu a Enter. Po 
odsouhlasení kontrolního dotazu bude snížena pokladní hotovost a vytiskne se doklad.

2.4.5 Stav tržby
Nejprve se zobrazí v zadávacím řádku text „Zadejte datum“. Pokud chcete aktuální den, stačí zadat 
Enter a bude ihned se zobrazí informace aktuálního dne.
Jinak zadejte datum ve tvaru DD.MM.RRRR – informace z archivu účtenek
V části účtenky je zobrazena informace o denním pohybu pokladní hotovosti. Obsahuje údaje o 
počátečním stavu, tržbě, o odvodech a ostatních příjmech a vydáních.



Pokud chcete stav tržby vytisknout, použijte grafickou klávesu „Tisk“

2.4.6 Mezisoučet terminálu
Vytiskne informaci o stavu transakcí autorizovaných na bankovním platebním terminálu. Protože 
aplikace umožňuje současné připojení až 3 terminálů, musíte vybrat požadovaný terminál.

2.4.7 Uzavření terminálu
Operace provede vynulování denního počítadla provedených bankovních transakcí v bankovním 
terminálu. Tato operace nebrání dalšímu prodeji na karty. Protože aplikace umožňuje současné 
připojení až 3 terminálů, musíte vybrat požadovaný terminál.

2.4.8 Otevření zásuvky
Provede otevření pokladní zásuvky. Operace je zaznamenána v pokladních transakcích.
Může provést pouze uživatel s příslušným oprávněním.

2.4.9 Výčetka platidel
Jedná se o podporu pro kontrolu pokladní hotovosti. Nijak neovlivňuje pokladní hotovost 
v pokladní zásuvce.
Zobrazí výčet platných hodnot, zadáte příslušný počet mincí/bankovek.



Klávesa „Tisk“ – provede tisk výčetky na tiskárně účtenek
Klávesa „Storno“ – vynuluje výčetku
Klávesa „Konec“ – ukončí práci s výčetkou 

2.4.10 Vyhledání účtu
Jedná se o možnost vyhledání pokladní transakce na základě kritérií datum od, do / doba prodeje od,
do / výše transakce. Jednotlivá kritéria zadáváte do zadávacího řádku

V levé části obrazovky, která je vyhrazena pro zobrazení pokladního účtu se Vám bude zobrazovat 
Vámi nastavené kritérium.
Datum zadejte ve tvaru DDMMRRRR
Čas zadejte ve tvaru HHMM

Pokud zadáváte datum, můžete kliknout na grafický znak klávesnice  a zobrazí se Vám 
kalendář, kde můžete zadat požadovaný datum.

Jestliže některý parametr nebudete definovat, zadejte jenom klávesu enter. 



Zobrazí se kontrolní dotaz, zda je podmínka správně zadaná a po potvrzení se v levé části zobrazí 
všechny transakce vyhovující Vaší podmínce.

2.4.11 Reklamace
Volba je vázána na povolení v konfiguračním souboru. Reklamace zákaznické naleznete v části 
„Operace“, „Další funkce“.
Zákaznická reklamace je vždy kvalitativní reklamací uplatňovanou zákazníkem vůči prodejci zboží.
Reklamované zboží prochází několika stádii, než dojde ke konečnému vyřešení vztahu vznikajícímu
na základě jednotlivé reklamace. Reklamaci může vůči systému uplatnit každý zákazník, který 
prokáže, že zakoupené zboží zakoupil v libovolné provozovně vlastníka.

Zákazník může, ale nemusí být evidován v tabulce obchodních partnerů (firem) systému a7.
Zákazník může souhlasit s dohodou, že se bude o reklamaci sám informovat na uvedené adrese, 
případně telefonním čísle.  Nedá-li zákazník k této dohodě souhlas je na prodejci, aby zákazníka 
včas informoval o vyřízení reklamace. (proměnná AVIZO v tabulce).
Dohoda musí být součástí protokolu o reklamaci, který zákazník podepíše.

Zákaznická reklamace eviduje dva vztahy pro vyřízení. 
Za prvé vztah vlastník systému- zákazník. 
Za druhé vztah vlastník systému -dodavatel zboží. (řešeno v BO a7)
Způsob vyřízení vztahu vlastník systému -dodavatel nemusí být určující pro vyřešení vztahu 
vlastník systému -zákazník a ani mu nemusí předcházet, jestliže se nepodaří do zákonem stanovené 
lhůty pro vyřešení reklamace se zákazníkem vztah s dodavatelem vyřešit.

2.4.11.1 Pořízení nové reklamace
Pomocí klávesy „Nová“ lze zaevidovat novou reklamaci

Záložka Reklamace  - nutno vyplnit všechny kolonky

Zákazník – příjmení – je možné použít informace o zákazníkovi z číselníku firem (Pozor -  
v číselníku firem musí mít vyplněny všechny informace – Jméno, příjmení, město, ulice, kontakt, 
jinak nelze reklamaci uložit)



Jméno – jméno zákazníka
Město – adresa - město
Ulice – adresa Ulice a čp
Kontakt  - kontakt – například telefon nebo e-mail
Prodejna – číslo prodejny, kde bylo zboží prodáno
Datum prodeje – ve formátu DD.MM.RRRR nebo D.M.RRRR
Účet – po zadání účtu se zobrazí položky z účtu a je nutné vybrat položky, které se reklamace týká 
– automaticky se vyplní kolonky 

Kód zboží – vyplní se automaticky po vybrání zboží z účtenky
Cena - vyplní se automaticky po vybrání zboží z účtenky
Množství – nutno zadat reklamované množství

Záložka Popis - - nutno vyplnit všechny kolonky

Požadavek zákazníka – jak si zákazník představuje vyřešení reklamace 
Typ vady – typ vady z číselníku vad
Popis vady – popis vady, která je důvodem reklamace



Zapsané informace je nutné uložit grafickou klávesou „Ulož“

2.4.11.2 Vyhledání zaevidované reklamace
Zaevidovanou zákaznickou reklamaci lze vyhledávat podle čísla reklamace nebo podle příjmení 
zákazníka.

Do prázdné kolonky zadejte příjmení zákazníka, který uplatnil reklamaci nebo číslo reklamace, 
pokud je evidováno více reklamací na stejné příjmení, aplikace nabídne seznam.

Vyberte příslušnou reklamaci pomocí šipek a potvrďte OK nebo Enter



Zobrazí se vybraná zákaznická reklamace, se kterou lze dále pracovat

2.4.11.3 Vyřízení reklamace
Vyhledat příslušnou zaevidovanou reklamaci

Klávesy
Vyřízení –  klávesa je přístupná tehdy, pokud reklamace v BO je vyřízena se zákazníkem. 
Umožňuje vyřídit reklamaci jen způsobem, který byl navržen v BO. Pouze v případě, že se jedná o 
poskytnutí slevy, je možné výši slevy změnit.

Prodloužení –klávesa je přístupná v případě, že reklamace zavedená do evidence na kase již byla v 
BO editována – odeslána k dodavateli k posouzení. Umožňuje prodloužit lhůtu vyřízení. 
Prodlouženou lhůtu je třeba uložit klávesou „Ulož“

Tisk – vytiskne vybranou reklamaci, tisk reklamace je vždy jen na vyžádání

Poskytnuta sleva – klávesa je přístupná pouze do doby, než je reklamace editována v BO, 
například odeslána k posouzení dodavateli.
Umožňuje okamžitě vyřídit reklamaci se zákazníkem formou poskytnutí slevy. Volba přepne do 
záložky Zákazník, automaticky způsob vyřízení reklamace se zákazníkem nastaví na „Uznaná, 
poskytnuta sleva“ a obsluha musí vyplnit výši slevy v Kč a zadat popis vyjádření. V záložce 
Reklamace se v pravém horním rohu objeví stav reklamace – Vyřízeno
Vyřízenou reklamaci je třeba uložit klávesou „Ulož“, pak teprve se poskytnutá sleva odečte ze stavu
hotovosti na kase. Tisk reklamace je pouze na vyžádání – pomocí klávesy „Tisk“

Vráceny peníze - klávesa je přístupná pouze do doby, než je reklamace editována v BO, například 
odeslána k posouzení dodavateli.
Umožňuje okamžitě vyřídit reklamaci se zákazníkem formou vrácení peněz. Volba přepne do 
záložky Zákazník, automaticky způsob vyřízení reklamace se zákazníkem nastaví na „Uznaná, 
vráceny peníze“ a obsluha musí zadat popis vyjádření. V záložce Reklamace se v pravém horním 
rohu objeví stav reklamace – Vyřízeno
Vyřízenou reklamaci je třeba uložit klávesou „Ulož“, pak teprve se poskytnutá sleva odečte ze stavu
hotovosti na kase. Tisk reklamace je pouze na vyžádání – pomocí klávesy „Tisk“



Zboží vyměněno – klávesa je přístupná pouze do doby, než je reklamace editována v BO, například
odeslána k posouzení dodavateli.
Umožňuje okamžitě vyřídit reklamaci se zákazníkem formou výměny zboží. Volba přepne do 
záložky Zákazník, automaticky způsob vyřízení reklamace se zákazníkem nastaví na „Uznaná, 
zboží vyměněno za nové“ a obsluha musí zadat popis vyjádření. V záložce Reklamace se v pravém
horním rohu objeví stav reklamace – Vyřízeno
Vyřízenou reklamaci je třeba uložit klávesou „Ulož“, pak se ze skladu odečte reklamovaný počet 
kusů. Tisk reklamace je pouze na vyžádání – pomocí klávesy „Tisk“

Ulož – uloží zapsané změny (reklamaci se nepodaří uložit v případě, že není vyplněn některá z 
povinných údajů)

Zpět – vrátí se zpět na začátek práce se zákaznickými reklamacemi

Storno – zruší neuložené informace

Konec – ukončení práce v zákaznických reklamacích

2.4.12 Fiskální operace- Wincor

Veškeré funkce s fiskálním modulem jsou ve volbě pokladny Operace/Další funkce/fiskál

2.4.12.1 Denní fiskální uzávěrka
Poslední operace při uzavření fiskálu. Provede pouze fiskální uzávěrku. Pokud ji v aktuální den tuto
operaci, budete následující den nuceni provést  nejprve tuto uzávěrku, jinak Vám fiskální modul 
neumožní prodej.
Při fiskální uzávěrce se provede tisk denního hlášení, které je nutné zaevidovat v pokladní knize.

Pro fiskální modul Wincor Nixdorf je možné v rámci jednoho dne spustit dvě denní uzávěrky. 
Může se jednat o tyto varianty 

 ráno spuštěna denní uzávěrka, protože předchozí den nebyla a večer řádná denní 
uzávěrka.

 Během dne byla omylem spuštěna denní uzávěrka, dále probíhá prodej, večer je spuštěna
denní uzávěrka



2.4.12.2 Výpis fiskálu
Průběžný stav fiskálního modulu za aktuální den, provede výpis na tiskárnu.

2.4.12.3 Výpis za období
Zadáte období od a do, vždy ve tvaru DD.MM.RRRR a fiskální modul vytiskne celkovou výši tržeb
za zadané období. 

2.4.13 Doprava
Záložka Operace – klávesa „Doprava“
Zvolte záložku podle typu dopravy
PPL nebo DPD.

2.4.13.1 Odeslání balíku
Pro případ, že se nepodaří po úhradě
Zadat číslo objednávky (nebo číslo objednávky ESHOP) 
Po stisknutí tlačítka budete vyzvání k zadání hmotnosti a rozměrů balíku. Po kliknutí na zatrhávátko
rozměry, je možné zadat rozměry. Pokud už  objednávka má vygenerované číslo balíku, program na
to upozorní.

2.4.13.2 Etiketa
po stisknutí tlačítka budete vyzvání k určení polohy etikety na papíře, následně se Vám vygeneruje 
pdf, které můžete poslat na tiskárnu. Při volbě Netisknout, se žádná  etiketa nevygeneruje.

2.4.13.3 Balík info 
slouží pro zjištění informací o stavu balíku, které se zobrazí v pravé části obrazovky.



K dispozici je záložka Přehled a Detail.
2.4.13.4 Zrušení balíku
Pro zrušení balíku.

2.4.13.5 Záložka Seznam zásilek
Nutno zadat datum
Balíky info – zobrazí informace o balících v daný den.
Uzavření sezn. zásilek – uzavře seznam zásilek aktuálního dne, které ještě nebyly uzavřeny a 
vytiskne jejich setznam do PDF.
Seznam zásilek – zobrazí seznam zásilek za daný den. 

Kliknutím na šipečku je možno vybrat konkrétní seznam zásilek. Klávesou „OK“ provedete 
zobrazení zásilek z vybraného seznamu.

Neuzavřené zásilky – zobrazí seznam neuzavřených zásilek

2.4.13.6 Záložka Objednávka svozu
Slouží pro objednání DPD svozu. Údaje lze ručně vyplnit, nebo kliknout na obdélníček vedle Čas 
Do a program si je doplní sám, podle aktuálního dne a přihlášeného uživatele (u uživatele by mělo 
být doplněno kontaktní tel.číslo).  Pro potvrzení nutné zmáčknout tlačítko Objednat svoz.

2.4.13.7 Záložka Svoz
Nutné zadat datum. 
Svoz info – v pravé části programu zobrazí informace o svozu.



Chybějící objednávka – Zobrazí seznam zásilek, které nemají objednaný DPD svoz za zadané 
datum.

2.4.13.8 DPD - volby
Hromadný tisk etiket -  pro hromadný tisk nevytisknutých etiket

2.4.14 Fiskální operace- Varos

Veškeré funkce s fiskálním modulem jsou ve volbě pokladny 
Operace/Funkce „Operace“2/Fiskál

2.4.14.1 Denní závěrka
Poslední operace při uzavření fiskálu provádí se 1x denně.
Všechny operace prováděné po denní závěrce se zapíšou do následujícího dne.
Při fiskální uzávěrce se provede tisk denního hlášení, které je nutné zaevidovat v pokladní knize.

2.4.14.2 Přehledová závěrka
Průběžný stav fiskálního modulu za aktuální den, provede výpis na tiskárnu.
Lze provést několikrát za den



2.4.14.3 Interval datum
Zadáte období od a do, vždy ve tvaru DD.MM.RRRR a fiskální modul vytiskne denní uzávěky za 
zadané období. 

2.4.14.4 Interval číslo 
Zadejte číslo denní uzávěrky od, do. Systém se zeptá,  zda je podmínka správně zadaná a fiskální 
modul vytiskne denní uzávěky za zadaných čísel. 

2.5 Ukončení denní prodeje
Po provedení odvodu a všech pokladních transakcích ukončete činnost pokladny. V  obrazovce 
prodeje zadejte grafickou klávesu „Konec“ a pak zadejte grafickou klávesu „Uzavření pokladny“.
POZOR po provedení této operace není možné na pokladně již prodávat.

2.11.1. Uzamknutí
Klávesa slouží k odhlášení uživatele. Do pokladny se musí přihlásit stejný uživatel - před další prací
na pokladně musí uživatel zadat heslo

2.11.2. Změna obsluhy
Klávesa slouží k odhlášení jednoho a přihlášení druhého uživatele

2.11.3. Uzavření pokladny
Klávesa slouží k uzavření pokladny, pokladnu již nelze používat až po provedení závěrky. Pokud je 
v konfiguraci pokladny nastaven příznak pro automatický tisk tržby bude doklad vytištěn.



2.6  Chybové hlášení v pokladně

„neznámé osobní číslo nebo chybné heslo“ – chyba v přihlášení

„není zadána specifikace“ – nezadali jste zboží a dali jste klávesu Ester

„Zboží nenalezeno“ -  neznámá specifikace zboží

„nepovolená klávesa Menu ,ALT“  - v dané chvíli není povoleno zadání této klávesy

„Rozpracovaný účet, nelze ukončit prodej“ – zadali jste klávesu „Konec“ a máte neuhrazený účet

„Zákazníka lze zadat jen na začátku účtenky“ – klávesu pro zadání zákazníka musíte zvolit v 
úvodu.

„Nemáte přístup do pokladny“ – uživatel nemá právo na pokladnu

„Není zadána identifikace“ – zboží má nulovou prodejní cenu, nepřípustné

„Nelze odpočítat, toto zboží není v účtu“ – zboží, které jste zadali do odpočtu není obsaženo v účtu

„Nelze odpočítat, množství je vyšší než množství v účtu“ – množství zboží, které jste zadali do 
odpočtu je vyšší než množství v účtu

„Účet nebyl nalezen“  - zadáváte operaci s konkrétní transakcí a Vámi požadované číslo není 
evidováno.

„Sleva může dosahovat max. ceny zboží“ – hodnota zadané slevy částkou je vyšší než je cena zboží

„Vrácenku lze nastavit jen na začátku účtenky“ – zadali jste klávesu vrátit a v danou chvíli není 
povolena. Vrácení můžete zapnout pouze u prázdné transakce.

„Prázdný účet“ – zadali jste platbu a v účtence na ní zadáno žádné zboží

„Částka kartou může být pouze do výše účtu“ – hodnota kartou přesahuje výši pokladní účtenky 
nebo doplatku. Zadejte znovu platbu kartou..

„Chybně zadané datum“ – datum pro tikový žurnál musí být ve tvaru DD.MM.RRRR včetně tečky

„Chyba při čtení tiskového žurnálu“ – za zadaný datum neměla pokladna nastaveno v konfiguraci 
tvorbu tiskového žurnálu, tiskový žurnál je nulové délky.

„Nebyl nalezen tiskový žurnál“ – za zadaný datum není tiskový žurnál

3 Restaurační prodej
Jedná se o stejnou aplikaci, rozdíl je v nastavení konfigurace – viz Záložka nastavení 2 a 
Rest-stoly
Nastavení 2 – musí být nastaveno
Restaurační prodej - pokud je parametr nastaven, při spuštění kasy se zobrazí nadefinované stoly 
pro restaurační prodej – každý stůl může mít rozpracovanou jednu účtenku.



Rest-stoly – umožní nadefinovat stoly v restauraci, kterým se pak přiřazují účtenky

Po spuštění aplikace nejprve zadáte Vaše uživatelské číslo/jméno a heslo. Pokud bude zadání 
chybné, aplikace ohlásí, že bylo chybné uživatelské jméno nebo heslo.
Úvodní obrazovka po přihlášení nabídne rozmístění nadefinovaných stolů.

Vyberete stůl a můžete začít markovat účtenku stejně jako v normálním prodeji

Pro odložení rozpracované účtenky stiskněte klávesu , nabídne se rozmístění 
nadefinovaných stolů a můžete vybrat jiný stůl a zadávat položky do další účtenky.

V okamžiku, kdy stůl chce zaplatit, pomocí klávesy , přejdete na rozmístění 
nadefinovaných stolů a vyberete ten, který chce platit, do pokladny se načte rozmarkovaná účtenka 
a je možné provést úhradu stejně jako u standardního prodeje.

3.1 Oprava řádku účtenky – restaurační prodej
Tato funkčnost je vázána na oprávnění uživatele. 
V rozpracované účtence (to je účet, kde je zadané zboží a není provedena úhrada) 
mohou být položky ve dvou stavech:
- nové položky - modře podsvícené – položky, které byly zadány do účtenky, ale ještě nebyly 
uloženy na stůl 
- odložené položky - oranžově podsvícené – položky, které byly už uloženy na stůl

Pro touch screen
 V levé části obrazovky je zobrazena účtenka, stiskněte řádek zboží, kde chcete 

provést opravu

Pro běžný monitor
 Stiskněte klávesu Home (Předchozí položka účtu) na klávesnici. Na předchozí zboží 

se posunete vždy klávesou Home, na následující položku se posunete klávesou na 
klávesnici End

 Nebo 2 x klikněte levým tlačítkem myši na zvolený řádek v účtenky

Zobrazí se Vám funkční klávesy pro opravy



3.1.1 Zrušení řádku účtenky
Zobrazte klávesy pro opravy (viz výše).
Nastavte se na položku, kterou chcete z účtu zrušit.
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Zruš řádek“, který se Vám v zobrazení účtenky přeškrtne. 

Opravu ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,

3.1.2 Oprava množství
Zobrazte klávesy pro opravy (viz výše).
Nastavte se na položku, u které chcete opravit množství.
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Oprava množství“
Zobrazí se okno pro zadání množství. Zadejte opravené množství a potvrďte klávesou Enter

Opravu ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,

3.1.3 Dodatečné zadání slevy
Zobrazte klávesy pro opravy (viz výše).
Nastavte se na položku, u které chcete dodatečně nastavit slevu.
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Sleva“ a následně zadejte typ slevy a její hodnotu. Opravu 

ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,

3.1.4 Rozdělení stolu – celý řádek
Slouží k přesunu celého řádku z jedné účtenky (stolu) do druhé (druhá účtenka –stůl musí být 
prázdný)
Zobrazte klávesy pro opravy (viz výše).
Nastavte se v účtence na položku, kterou chcete přenést do druhé účtenky (stolu)
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Označ řádek“. Změní se barva písma označeného řádku (z 
černé na červenou). Lze označit několik řádků (včetně volby „Označ jiné mn.“– viz níže)

Opravu ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,
Dokončení přesunu do druhé účtenky:
Grafická klávesa „Rozdělení stolu“
Systém Vás přepne do výběru stolu, musíte vybrat stůl, který nemá rozpracovanou účtenku.

3.1.5 Rozdělení stolu – část množství jednoho řádku
Slouží k přesunu části množství jednoho řádku z jedné účtenky (stolu) do druhé (druhá účtenka –
stůl musí být prázdný)
Zobrazte klávesy pro opravy (viz výše).



Nastavte se v účtence na položku, u kterou chcete část množství přenést do druhé účtenky
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Označ jiné mn.“. Změní se barva písma označeného řádku
(z černé na červenou). Lze označit několik řádků (včetně volby „Označ řádek“ – viz výše)

Opravu ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo účtenky,
Dokončení přesunu do druhé účtenky:
Grafická klávesa „Rozdělení stolu“
Systém Vás přepne do výběru stolu, musíte vybrat stůl, který nemá rozpracovanou účtenku.

3.1.6 Přesun stolu
Slouží k přesunu namarkovaných položek z jednoho účtu (stolu) na druhý účet  (stůl).
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Stoly.“ - vyberte stůl, kde je rozpracovaný účet, zobrazí se 
namarkované položky. Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Přesun stolu.“, systém Vás přepne 
do výběru stolu, musíte vybrat stůl, který nemá rozpracovanou účtenku.

3.1.7 Sloučení stolu
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Stoly.“ - vyberte stůl, na který chcete sloučit jiný stůl. 
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Sloučení stolu.“, systém Vás přepne do výběru stolu a 
zobrazí stoly, které mají rozmarkovaný účet. Vyberte stůl, který chcete sloučit.

3.2 Částečná platba
Dostupná při restauračním prodeji. Slouží k úhradě části namarkovaných položek.
Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Stoly.“ - vyberte stůl, kde je rozpracovaný účet, zobrazí se 
namarkované položky. 
Zobrazte klávesy pro opravy.
Nastavte se v účtence na položku, kterou chcete zaplatit. Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu 
„Označ řádek“. Změní se barva písma označeného řádku (z černé na červenou). Lze označit několik
řádků (včetně volby „Označ jiné mn.“)

Označení položek, které se budou hradit ukončíte klávesou  nebo ťuknutím na prázdné místo 
účtenky, Stiskněte/klikněte na grafickou klávesu „Částečná platba“. Položky se přesunou do účtu 
bez označení stolu a můžete je uhradit (hotovostí, platební kartou, šekem,...)

4 Popis a seznam činností v prodeji
Při definici práv pro prodej můžete povolovat práva pro tyto činnosti

 Vlastní prodej
Základní funkce prodeje

 Vrácení zboží
Takový uživatel může provádět vrácení zboží. Jeho právo je ovšem možné limitovat v dalších 
právech omezením na částku jedné vrácenky popřípadě provedenými vrácenkami za den.

 Zvážit



Musí být v konfiguraci pokladen vybrán typ váhy, která je připojena k pokladně, umožní 
načtení váhy do množství

 Odpočet
Jedná se o funkci, kdy je možné zadat do účtenky odpočet zboží, které bylo omylem zadáno.

 Ruční sleva
Obsluha může zadat slevu na zboží, toto právo je možné dále limitovat slevami 2 úrovní. 
Oprávnění Ruční sleva má automaticky povolené slevy 1.úrovně.

 Zrušení účtenky
Umožňuje provést rušení rozpracované/neuhrazené účtenky. Doporučujeme toto oprávnění 
nepřidělovat a nutit obsluhu provést úhradu a následně storno.

 Zrušení řádku
Umožňuje provést zrušení řádku účtenky ještě před provedením úhrady. Pokud toto neumožníte 
provádět, můžete vybranému uživateli povolit zadávání vrácenky. To znamená, že chybně 
zadané zboží v účtu bude zadáno do úhrady a následně musí oprávněný uživatel provést vrácení 
zboží.
V každém případě nastavte v konfiguraci pokladny záznam rušených řádků.

 Změna ceny při vrácení
Pokud může uživatel provádět vrácení, lze mu umožnit měnit cenu při vrácení (zákazníkovi 
vrátíte původní cenu dle prodeje). Tyto změny cen jsou v účtence sledovány

 Dotaz na cenu
Povolíte funkci, která umožňuje kontrolovat existenci zboží / správnost ceny bez toho, aby 
pokladní musela zadávat položku do účtenky a následně ji stornovat. 

 Opis poslední účtenky
Povolíte klávesu pro provedení opisu posledního účtu.

 Opis zvolené účtenky
Povolení klávesy pro opis vybraného účtu

 Zrušení posledního řádku
Povolení zrušení poslední zadané položky rozpracovaného účtu

 Zrušení prvního řádku
Povolení zrušit všechny položky rozpracovaného účtu, pozor, umožní pokladní zrušit všechny 
položky účtenky. Doporučujeme nepovolovat tuto činnost.

 Platba na prodejku
Pokud není tento způsob na prodejnách používán, nenastavujete oprávnění na tuto činnost.

 Vrácenka bez limitu
Vrácení zboží není za den limitováno

 Rušení x odpočet řádků bez limitu
V konfiguraci pokladny je možné omezit rušení řádku na zadanou částku. Tato činnost, pokud jí
povolíte, toto omezení nerespektuje.



 Rušení x odpočet řádků bez denního limitu
V konfiguraci pokladny můžete nastavit výši limitu pro vrácení. Některá funkce nemusí být 
touto částkou omezeno.

 Změna množství
Pokud je činnost povolena, může uživatel provádět opravu množství u zadaného zboží v 
rozpracované účtence.

 Splátkový prodej
Pokud nepoužíváte tento typ platby, činnost nepovolujte.

 Zadání zákazníka
Může prodávat na zákaznické karty

 Sleva 2.úrovně
Slevy, kde je poskytnuta vyšší sleva, může být určena pouze pro vybrané uživatele. Souvisí s 
nastavením typů slev – viz dále popsána kapitola.

 Odvod hotovosti
Provádění odvodu a tím i zjištění stavu pokladní zásuvky může uživatel, který má povolenu 
danou činnost.

 Příjem, výdej hotovosti
Uživatel s touto povolenou činností může provádět příjem a výdej hotovosti v pokladně.

 Storno účtenky
Uživatel může provádět storno uhrazené transakce.

 Uzavření pokladny
Po uzavření pokladny není možné v daný den dále prodávat.

 Částečný odvod
U částečného odvodu není zobrazen stav hotovosti v zásuvce, je možné zadat pouze částku, 
která je vydávána z pokladny.

 Výběr zásuvky
Pro uživatele typu hlavní pokladní, které má možnost provádět operace s pokladní hotovostí u 

více uživatelů.

5 Způsob evidence pokladních zásuvek

Pokladní zásuvka je vedena vždy s vazbou na středisko, kde je možné přiřadit zásuvku fyzické 
pokladně a pak se k ní mohou hlásit různé pokladní nebo pokladní má přiřazenou zásuvku a s ní se 
hlásí na různé fyzické pokladně daného střediska.

5.1 Popis údajů

Vlastník – výběr z číselníku firem – typ firmy vlastník
Středisko – výběr z číselníku firem – typ vlastní provozovna – seznam vl.provozoven podřízených 
vybranému vlastníkovi



Zásuvka – 2-místný číselný údaj, povinný údaj
Typ konfigurace – vyberte z existujících typů HW
IP terminál 1-3 – IP adresa pro připojení bankovního terminálu
Příznak – povinný údaj

Aktivní – se záznamem lze pracovat
Pasivní – záznam byl dočasně znepřístupněn

Zmraženo – platnost záznamu byla ukončena

5.2 Vložení nového záznamu 
Vyberte vlastníka a středisko.
Nastavte kurzor na první volný řádek tabulky
Vyplňte číslo zásuvky a nastavte příznak.
K vložení nového záznamu musí být vyplněny všechny vstupní údaje řádku, pro zápis nového řádku
použijte tlačítko „Ulož“
Pokud nechcete nový záznam uložit, použijte tlačítko „Storno“

5.3 Chybové zprávy

„Toto číslo nelze použít, je duplicitní“ – číslo zásuvky již bylo použito
„Položky v řádku nejsou správně vyplněné“ – zpráva se zobrazí po zadání klávesy „Ulož“ a nejsou
vyplněny všechny údaje – tedy číslo kasy 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

6 Konfigurace pokladen
Jedná se o definici typů pokladen, která popisuje použitý hardware, systémové nastavení a dále 
specifikuje vlastnosti chování aplikace.
Součástí konfigurace typů pokladen je i definice rozvržení kláves se zbožím pro touch screen 
pokladny. 

6.1.1 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 nabídne seznam nabídkových listů)



6.1.2 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 popisu 

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.

6.1.2.1 Zadání zboží 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.



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.

6.1.2.2 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
Účet – pomocí této klávesy se ukončí nabídka zboží a pokladní může dále pracovat s účtem.
Vybraný list – obsluze pokladny nabídne seznam listů kláves a přejde na jinou nabídku
Výběr stolů – nabídne rozložení restaurace

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

6.2 Kopíruj do
Umožňuje zkopírovat konfiguraci vybranou ze seznamu  (která konfigurace je vysvícena do 
konfigurace) do nové konfigurace, která musí být založena jejíž číslo zadáte do rámečku vedle 
klávesy.

6.3 Tisk

6.4 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.
Typu  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

Stránka -  každý typ menu může mít dvě stránky



6.4.1 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

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



6.4.2 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

6.5 Chybové 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

7  Číselník slev
Slouží k zadání slev používaných při prodeji na pokladnách

7.1 Popis gridu

Typ – typ slevy, volba z nabídky, povinný údaj, lze měnit

Procento – sleva bude zadána procentem z původní částky
Částka – sleva bude zadána částkou

Popis – 40 – míst pro popis slevy, povinný údaj, lze měnit

Hodnota – zadání způsobu výše slevy, povinný údaj, lze měnit
0 – hodnota slevy se zadá ručně na pokladně
hodnota – pevná hodnota slevy

Zadat důvod – určuje, zda při poskytnutí slevy na kase se bude zadávat důvod poskytnutí slevy, 
nepovinný údaj, lze měnit

 - při prodeji bude nutno zadat důvod slevy z nabídky číselníku důvodů slev

- při prodeji se nebude zadávat důvod poskytnuté slevy

Opravn. – určuje, s jakým oprávněním je možno na kase slevu zadat, nepovinný údaj, lze měnit

- slevu na pokladně může poskytnout pouze zaměstnanec s oprávněním pro 
poskytování slev 2.úrovně

-
- slevu na pokladně může poskytnout i zaměstnanec s s oprávněním pro poskytování slev
1.úrovně



Příznak – povinný údaj lze nastavovat
Aktivní
Pasivní 
Zmraženo

7.2 Zadání nové slevy
Nastavte se do prvního volného řádku gridu. Zadejte všechny povinné údaje a uložte klávesou 
„Ulož“

7.3 Chybové hlášky
 „Položky v řádku nejsou správně vyplněné“ – zpráva se zobrazí po zadání klávesy „Ulož“ a 
nejsou vyplněny povinné údaje

„Nepotvrzená editace“ – poslední zadávaný údaj nebyl ukončen klávesou Enter, click

„Chybně vyplněné údaje“ – nejsou zadány povinné údaje a zadali jste klávesu „Ulož“

 „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

8 Číselník šeků
Slouží k zadání typů šeků používaných při bezhotovostním prodeji na pokladnách

8.1 Popis gridu

Popis – 40 – míst pro popis typu šeku, povinný údaj, lze měnit
Platnost od – datum platnosti od – povinný údaj, zadává se výběrem z kalendáře
Platnost do  - datum platnosti do – povinný údaj, zadává se výběrem z kalendáře
Zadat číslo – povinnost evidovat číslo šeku, možné pro stravenky a službu MOBITO.
Ověření – platné pro bankovní terminály, jsou předdefinované hodnoty v aplikaci nic/terminál 1-3. 
Umožňuje používat u jedné fyzické pokladny až 3 typy platebních terminálů současně.

MOBITO – zapnutí ověření platby pomocí mobilního telefonu.
Typ – typ šeku, předefinováno v aplikaci, nabývá hodnot stravenka/karta/poukázka, ovlivňuje 
zaokrouhlení částky k platbě. 

Karty – nezaokrouhleno k úhradě, žádná kontrola na obsah pokladního účtu



Stravenka – částka k úhradě zaokrouhlena, kontrola na povolený obsah účtů, kontrola na 
obch. Skupiny množina 1 (potraviny)

Poukázka – částka k úhradě zaokrouhlena, kontrola na povolený obsah účtu, kontrola na 
obch. Skupiny množina 1 (např. potraviny) a množiny 2 (drogerie)

Příznak – povinný údaj lze nastavovat
Aktivní
Pasivní 
Zmraženo

8.2 Zadání nové typu šeku
Nastavte se do prvního volného řádku gridu. Zadejte všechny povinné údaje a uložte klávesou 
„Ulož“

8.3 Chybové Hlášky
„Položky v řádku nejsou správně vyplněné“ – zpráva se zobrazí po zadání klávesy „Ulož“ a nejsou
vyplněny povinné údaje

„Nepotvrzená editace“ – poslední zadávaný údaj nebyl ukončen klávesou Enter, click

„Chybně vyplněné údaje“ – nejsou zadány povinné údaje a zadali jste klávesu „Ulož“

 „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

„Platební terminál X není konfigurován“ – zvolený typ šeku je nastaven na bankovní autorizaci a 
pokladna nemá nastaven HW.

„An invalid IP address was specified.“ – pokladní zásuvka nemá nastavenou IP adresu terminálu

„Zboží nenalezeno“ – zadaný kód zboží nemáte skladem. Mohli jste zadat kód zboží kupónu, který 
musíte zadávat čárovým kódem.

„Zboží ve vrácence neodpovídá původnímu účtu“ – zadali jste u operace vrácení zboží, které není 
na prodejním dokladu, musíte ho z účtenky zrušit

„Voucher nebyl dosud vykoupen“ – při prodeji voucheru jste zadali evidenční číslo voucheru, který
byl již prodán a dosud jej nikdo nevrátil zpět při platbě

„chybné číslo voucheru“ – při zadání evidenčního čísla voucheru při jeho prodeji jste zadali 
chybné evidenční číslo.

„Tento voucher nebyl prodán, přejete si jej vykoupit“ – při výkupu voucher 

9 Důvody příjmu – výdeje



Jedná se o definice důvodu příjmu/výdeje hotovosti v pokladně. Protože tento číselník je možné 
používat i v jiných částech aplikace, je detailně popsán v dokumentaci back office. V menu back 
office jej naleznete v části obchodní partneři – Důvody příjem – výdej.
Jednotlivé druhy příjmu/vydání, které se mají zobrazit v pokladně musí mít zaškrtnutý údaj 
pokladna.

10 Nastavení bankovního platebního terminálu
Pro použití platebního terminálu musí být nastaveny následující tabulky v těchto částech aplikace

 definujte typ šeku pro typ bankovního terminálu, uživatelé kasy jej budou mít pod 
nabídkou platba šekem 

 Obchodní partneři, Typy šeků
 Zadejte popis, platnosti
 Zadejte údaj Ověření např. Terminál 1
 Zadejte údaj Typ na hodnotu Karty
 Příznak nastavte Aktivní

 Nastavte definici hardwarového připojení platebního terminálu
 Volba Obchodní partneři, Konfigurace pokladny, Záložka Zařízení
 Nastavte typ terminál 1 (KB – TCP, KB – RS232, CSOB – TCP, CSOB – 

RS232)
 Pro varianty TCP nastavte číslo portu
 Pro varianty RS232 nastavte parametry ser. Linky 
 Pro typ terminálu – CSOB-TCP nastavit číslo portu 3333

(číslo portu je definované přímo v konfiguraci terminálu v Cash register, může být jiné)
 Povolit ve Firewallu číslo TCP portu (3333)

 Pro terminály, které komunikují prostřednictvím TCP nastavte IP adresu
 Volba Obchodní partneři, Pokladny
 Ke konkrétní pokladně zadejte IP adresu terminál1 např 10.251.252.188 

11 Načítání seznamu zboží z HHT terminálu
Pro použití hht terminálu, musí být nastaveno v pokladní konfiguraci Načítání seznamu zboží z 
HHT terminálu (záložka Nastavení 5).

Pro načtení seznamu zboží z terminálu stiskněte v Prodeji / Další operace / Načtení z HHT:



Zobrazí se dotaz jestli chcete opravdu přenést data z terminálu:

Po stiknutí ANO se zobrazí hláška, abyste terminál přepnuli do přenosové funkce (přenos DAT). Po
nastavení terminálu stiskněte klávesu OK. Proběhne přenos dat a zobrazí se Vám načtené dávky z 
terminálu.

Po stisknutí NE se Vám zobrazí již předchozí načtené dávky, které zatím nebyli použity.

Vyberte dávku pomocí tlačítka OK nebo dvojklikem a zobrazí se Vám položky.

 Potvrďte OK pro výběr položek do učtenky a nebo ZPĚT pro návrat k seznamu dávek



12 Klávesové zkratky v pokladně.
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