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1) Objednávka a aktivace licence
Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na
horní liště programu.
Pokud se rozhodnete program zakoupit je nutné udělat
objednávku, kterou provedete pomocí tlačítka objednat
licenci. Po vyplnění tabulky (do poznámky je možné napsat
období na které chcete program zakoupit – standardně 1 rok)
se odešlou údaje na náš email a my zasíláme fakturu.

Po uhrazení faktury je licence aktivována. Dokončení aktivace se provede stisknutím tlačítka
Aktivovat licenci. Poté se změní datum na hlavní liště.
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2) Základní nastavení
Po otevření programu do prodejní části stiskněte tlačítko F v levém dolním rohu.
Nyní klikněte na tlačítko nastavení v pravém dolním rohu na tlačítko Nastavení.

Záložka č1. - Nastavení firmy, certifikátu, tisku

Vyplním ID provozovny (většinou 11 – přiděleno na portálm Min.Financí). Číslo pokladny pokud
mám více pokladen v jednom provozu. Pokud je jenom jedna nechám p1.
Vyplním Firmu, IČ, DIČ – i u neplátců (jedná o rodné číslo). Neplátci nebudou mít zatržítko u
Plátce DPH.
Zadání certifikátu
Pro zadání certifikátu je nutné ho mít stažen v PC a musí být povolené (nesmí být zatrhnuto
Vypnout EET).
Zadání proběhne stisknutím tří teček za řádkem Certifikát. Zobrazí se klasické windowsovské okno
s cestou. Najdu certifikát a vyberu ho, potvrdím. Po jeho zadání se zobrazí v řádku před tečkami.
Doplním heslo – heslo, které jsem si zadal do portálu při generování certifikátu.
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Zadání tiskárny
Pro zadání musí být povolen tisk (nesmí být zatrhnuto Bez tisku).
Tiskárnu vyberu pomocí tří teček za nápisem tiskárna (vybírám z tiskáren, které jsou nainstalované
a dostupné ve Windowsech).
Tlačítka „bez EET“
Tyto tlačítka jsou pro prodeje které zatím nespadají do EET – jídlo přes ulici, služby ….
Záložka č2. - Hlavička, šíře tisku
Zde nastavuji adresu provozovny a také šíři tisku.
Záložka č3. - O programu
V této záložce lze aktualizovat program, aktivovat / aktualizovat licenci a také nulovat prodej.
Nulování prodeje je možné pokud nemám zapojeno EET. Jedná se o vynulování cvičných prodejů,
před zapojením EET.
Pokud je vyplněno IČ slouží také jako heslo pro toto nulování.
Po zapojení EET je možné pomocí tlačítka F a tlačítka Test spojení otestovat spojení se servrem
min.financí.
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3) Vytvoření skupin / položek
Skupiny a položky zboží se tvoří v pravé části.

Stisknutím oranžového tlačítka +, se otevře tabulka, kterou vyplníte.
Skupiny zboží (modrá tlačítka bez cen)
Například pro skupinu Potraviny vyplním popis, sazbu DPH
( u plátců), a musí být zašrtnutá Finanční položka. Potvrdím
tlačítkem OK
Prodej bude pak probíhat zadáním číselné hodnoty a stiskem
skupiny zboží s přiřazenou sazbou DPH.
* Pokud se nezobrazí tlačítko běžná položka je nutné program
aktualizovat do poslední verze programu.

Položky zboží (modrá tlačítka s cenou)
U konkrétní položky zboží vyplním název, cenu za ks, DPH a
ponechám zašrtnuté tlačítko Běžná položka. Potvrdím
tlačítkem OK
Prodej bude pak probíhat stisknutím tlačítka produktu.
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Skupiny položek zboží (hnědá tlačítka)
Pokud mám více druhů zboží a chci mít konkrétní položky je
možné udělat skupiny položek.
Nejprve si vytvoříte skupiny a poté do jednotlivých skupin
položky.
Skupinu vytvořím zatrhnutím okénka skupina a popisem.
Potvrdím tlačítkem OK.
Např. Červená vína (skupina položek) a v této skupině pak budu
mít jednotlivá vína …

Pokud bude třeba některou položku opravit / zrušit stisknu pravým tlačítkem myši na daném okénku
a otevře se tabulka s možnými kroky – Upravit, Smazat, Dopředu, Dozadu, Přesun….
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4) Prodej

Prodávat je tedy možné několika způsoby:
1) Prodej na skupiny
Např:
1x koláč za 15,-Kč,
5x rohlík za 1,80Kč

….. 15 a skupina pro koláč
….. 5 x 1,8 a skupina pro rohlík

2) Prodej na položky
Např:
1x koláč za 15,-Kč,
5x rohlík za 1,80Kč

….. stisknu tlačítko s označením koláč 15,….. 5 x a stisknu tlačítko s označením rohlík 1,80

Pokud mám položku ve skupinách musím nejdříve vybrat skupinu a následně pak položku.
Zrušení položky z účtu lze pomocí tlačítka za položkou v seznamu naúčtovaných položek.
Pro ukončení nákupu stisknu tlačítko Platit. Otevře se volba: Hotově hned, Hotově vrátit (po zadání
hodnoty bankovky kterou zákazník platí vypočte kolik se má vrátit), Kartou.
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Další funkce v prodejní části.
X
…. násobení
Zrušit …. pro vymazání celé zadané hodnoty
+21% …. rychlé zadání sazby / po zadání první položky se
změní na Platit
Vratka …. po jejím stisku prodávám se zápornou hodnotou
změní se barva na červenou, pro opětovný prodej musí
být oranžové
PLU …. prodoj pomocí PLU
F
…. vstup do tabulky s funkčními tlačítky
Delete …. vymazávání hodnoty postupně
Funkční tlačítka
1) Modrá tlačítka se sazbami DPH pro rychlý prodej.
- umožňují prodej v jednotlivých sazbách DPH.
2) Hnědá tlačítka
- nahoru dolů - umožňují pohyb po zaúčtovaných
položkách
- hnědá šipka – vrátí se zpět do prodejního menu
3) Červené tlačítko
- ukončení programu
4) Oranžová tlačítka
Stav pokladny – zobrazení aktuálního stavu pokladny
Vklad – vklad do pokladny
Výběr – výběr do pokladny
Vklady výběry – přehled vkladů a výběrů
Vzhled – uložení změn vzhledu – vzhled lze měnit roztažením programu doprava / doleva, lze
změnit pozadí
Změna obsluhy – stiknutím čísla a tlačítka dojde ke změně obsluhy – změna se zobrazi na horní
liště s názvem programu a datum platnosti licence.
Tržba dnes – denní tržba
Tržba za období – lze nastavit různá období
Test spojení – slouží k otestování spojení se serverem.
Účtenky – přehled účtenek, včetně kódů FIK

