








Ve filtru zboží klikněte na lupu vedle kolonky „Promo akce“ - zobrazí se seznam vytvořených hlaviček promočních akcí. Vyberte 
promoční akce, která bude zdrojem nově vytvářené promoční akce a stiskněte klávesu „Ulož“

Položky ze zdrojové akce se nakopírují do vytvářené promoční akce.

Je
možné
změnit
Promo
PC –

promoční cenu  a Škrtlou cenu – cena, která se bude tisknout na regálovkách.

Aby nový leták byl platný, je nutno nastavit promoci – vybraná promoční akce bude nastavena do promocí s přípravou. 
Automatické procesy takovou promoční akci spustí v den jejího zahájení (je možné spustit ručně v prodejním ceníku, Promoce). 

28.10 Chybové hlášky  
Nelze volit při pořizování nového zboží do letáku – při pokusu o uložení bylo aktivní pole pro zadávání  položek do těla 
promoční akce, stiskněte ESC a znovu uložte

29 Manažerský ceník
Je speciálním prodejním ceníkem pro maloobchodní prodejny, slouží k definování prodejních cen spojených s jednou konkrétní 

vlastní provozovnou. Cena v manažerském ceníku je nadřízena stálé ceně v prodejním ceníku a je při prodeji upřednostněna.
Používají se dva pojmy 

� manažerská cena – pokud chcete na vybrané prodejně prodávat zvolené zboží za jinou cenu (např. rohlík je na všech 
prodejnách za 2,1 Kč/kus, ale na jedné prodejně rozhodnete ho prodávat za 1,4 Kč/kus)

� výprodejová cena – pokud chcete na vybrané prodejně/na všech prodejnách prodávat zboží za jinou cenu a to buď 
z důvodu
� blížící se konec spotřeby (ovoce nižší jakosti vyprodat za jinou cenu)
� částečné množství prodávat dráže (např. 0,2 l prodat za jinou cenu než 1 litr)
Výprodejové ceny jsou spojeny s PLU

Změny si nejprve připravujete a aktivní budou po procesu schválení.

Manažerský ceník je automaticky upravován noční akcí  přecenění. 
A/ Pro připravené a dosud neschválené změny provede automaticky posun termínu platnosti od data=aktuální datum  na následující 
den (např od 2/5/2013 máte připraveny změny, které jste neschválili, automaticky se v noci 3/5/2013 změní termín platnosti od na 
3/5/2015 a budou čekat na schválení).
B/ Pokud jsou připravené a neschválené změny již po termínu platnosti datum do, provede jejich zrušení, protože nebyly vůbec 
nastaveny. 
C/ Pokud jsou schválené změny  již po termínu platnosti do, provede jejich zrušení (včetně výprodejových PLU)


