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modul registračná pokladnica
Systém Restaurant je určený na evidenciu a spracovanie tržieb v reštauračných zariadeniach.
Pomocou systému Restaurant je možné evidovať a spracovávať pohyb na skladoch
a umožňuje sledovať stav skladových zásob. Systém sa skladá z dvoch častí: modul Sklad
a modul Registračná pokladnica.
Modul Registračná pokladnica od verzie 4.6.1 je možné konfigurovať aj na používanie pre
cez pultový, alebo samoobslužný predaj.

Inštalácia modulu registračná pokladnica:
Inštaláciu modulu na počítač určený ako registračná pokladnica môže vykonávať výhradne
servisný technik. Je pravidlom, že je to servisný technik od ktorého máte v „Kniha
pokladnice servisný záznam“ zápis v údajoch o pokladnici. V tejto sa nachádza Priezvisko
a meno servisného technika.
Modul registračná pokladnica je skompilovaný pre prácu pod operačným systémom Microsoft
Windows XP všetky edície a odporúčaný pre Microsoft Windows 7 všetky edície. Minimálna
konfigurácia počítača je PC s procesorom Intel minimálne 2,5 GHz , operačnou pamäťou
1GB a 5GB voľné miesto na pevnom disku.

Spustenie modulu registračnej pokladnice:
Spustenie modulu registračnej pokladnice vykonávajte spôsobom na ktorom ste sa dohodli so
servisným technikom. Najčastejšie používaným spôsobom je spustenie pomocou ikony na
ploche obrazovky. Iné spôsoby je nutné dohodnúť s Vašim servisným technikom.
Pre spustenie modulu musíte zadať prístupové údaje do registračnej pokladnice. Údaje pre
vstup do modulu pokladnice nastavte v module skladu. (Pozrite nastavenie užívateľov
systému Restaurant modul Sklady).
V prípade Demo licencie, skúšobnej verzie zadajte Vstupné meno Správca a vstupný Kód
123. Uvedené údaje zadávajte na vstupnej obrazovke modulu registračná pokladnica. Demo
licencia je určené pre predvedenie a odskúšanie funkcií modulu. V demo licencii je
obmedzený počet položiek na pokladnici a v sklade. Modul registračná pokladňa v demo
verzii netlačí potvrdenky.
Úvodná obrazovka:
Úvodná obrazovka Vás informuje o čísle verzie modulu a o pridelenej licencii.
Pre dodržanie autorských zákonov môžete používať modul len s licenciou výslovne
pridelenou pre Vašu prevádzku. Nedodržaním uvedenej podmienky môžete byť stíhaný
podľa trestného práva za porušovanie autorského zákona. Výrobca programového
produktu Vám udeľuje licenciu výhradne len na užívanie uvedeného produktu. (Licencia na
prevod práv a ďalšiu distribúciu musí byť písomne dohodnutá.)
Vložením správneho vstupného mena a kódu vstupujete do systému podľa Vám pridelených
práv. Modul môžete spustiť s prístupovými právami na nastavovanie a zmenu údajov
v module, alebo ako účtujúci čašník s prístupovými právami pre účtovanie. Práva pre vstup do
modulu pokladnice nastavte v module skladu. (Pozrite nastavenie užívateľov systému
Restaurant modul Sklady).
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Zadávaný kód je s ohľadom na zabezpečenie systému zobrazovaný hviezdičkami. Po
potvrdení kódu klávesom Enter prejdete na zadávanie, alebo voľby pokladnice.
V prípade výpadku siete, alebo zmien v konfigurácii pripojenia na skladovú databázu Vám
modul nedovolí zadať prístupové meno a kód a vypíše chybové hlásenie.
V takomto prípade sa obráťte na servisného technika, alebo sami zadajte umiestnenie súboru
nastavenia pokladne. Súbor pokladne je PokladnaSetup.mde. Musíte zadať existujúci adresár
v ktorom je umiestnený súbor nastavenie pokladne.

Ovládacie menu programu:







Pokladňa
o Predaj
o Zásuvka hotovosť
o Prehľad tržba čašníkov
o Smenové uzávierky
o FM Uzávierky
o Aktualizácia predaja
Nástroje
o Nastavenie podnikateľa
o Nastavenie pokladne
o Nastavenie tlačiarní
o Nastavenie skladov
o Prehľad nastavenia
Užívatelia
o Užívatelia pokladne
Koniec
o Koniec
o About

Stručný popis funkcii menu
Funkcie menu môžete ovládať pomocou myši, alebo pomocou skratkových kláves. V systéme
Windows XP sa menu zobrazí podľa predvolieb systému. Podčiarknutie je aktivované po
stlačení klávesy Alt. Niektoré funkcie môžete maž zakázané, alebo schované. Záleží Vám
pridelenej licencie programu, alebo od Vašich užívateľských práv.
Pokladňa/Predaj
Pomocou tejto funkcie spustíte predávanie a účtovanie na pokladni. Ak program
pokladne spustí užívateľ s prioritou len účtovať na pokladni táto funkcia sa spustí automaticky
a otvorí sa formulár otvorené stoly, alebo rozúčtované doklady pre verziu maloobchod.
Pokladňa/Zásuvka hotovosť
Táto voľba je prístupná len užívateľom s prioritou umožňujúcom spúšťať uzávierky.
Pomocou tejto funkcie môžete sledovať stav hotovosti v peňažnej zásuvke. Vykonávať vklad
hotovosti do peňažnej zásuvky a výber hotovosti z peňažnej zásuvky. Každý vklad hotovosti
do peňažnej zásuvky musíte zaznamenať do vkladu hotovosti.
Pokladňa/Prehľad tržba čašníkov
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Táto voľba je prístupná len užívateľom s prioritou umožňujúcom spúšťať uzávierky.
Pomocou tejto funkcie môžete kontrolovať tržbu čašníkov s možnosťou vytlačiť tržbu
čašníkov rozdelenú podľa čašníkov a druhu predaja ako aj rozdelenie položiek podľa
priradenie položiek ku skladom (bonovačky)
Pokladňa/Smenové uzávierky
Pomocou tejto voľby môžete vykonávať smenové uzávierky na pokladni. Smenové
uzávierky slúžia na sledovanie obratu smeny mimo denných uzávierok. Smenová uzávierka je
použiteľná aj v prípade, že smena začína a končí v strede dňa.
Pokladňa/FM uzávierky
FM uzávierky sú uzávierky fiškálneho modulu. Pomocou tejto funkcie môžete
vykonávať všetky uzávierky požadované fiškálnym modulom. V prípade verzie FM40 dennú
a mesačnú. V prípade verzie FM41 dennú a intervalovú uzávierku.
Nástroje/Nastavenie podnikateľa
Pomocou tejto voľby nastavte údaje podnikateľa, ktoré budú uvedené na potvrdenke a
tiež umiestnenie pokladne prevádzku pokladne. Táto funkcia je dostupná len pre verziu 40.
Vo verzii FM 41 je podľa zákona povolené nastaviť údaje podnikateľa a prevádzky len raz
servisným technikom priamo vo fiškálnom module. Potom už je nemenné.
Nástroje/Nastavenie pokladne
Pomocou tejto voľby nastavte všetky požadované údaje pokladne. Prostredie
pokladne, prácu pokladne ako aj nastavenie doplnkov používaných pokladňou.
Nástroje/Nastavenie tlačiarní
Pomocou tejto voľby nastavte tlačiarne pre prácu pokladne. Objednávkové tlačiarne
(bonovačky) a tlačiarne pre prehľady.
Nástroje/Nastavenie skladov
Pomocou tejto voľby sklady pre odpis položiek podľa zaradenia na objednávkové
tlačiarne.
Nástroje/Prehľad nastavenia
Táto funkcia sa používa pre vytlačenie a zobrazenie prehľadu nastavenia pokladne.
Užívatelia/Užívatelia pokladne
Táto funkcia sa používa pre nastavenie užívateľov pokladne. Používa sa v prípade
pokladne verzie Slight ktorá je bez skladového programu.
Koniec/Koniec
Pomocou voľby koniec ukončíte prácu s programom.
Koniec/About
Spustením tejto voľby zobrazíte informácie o licencii a podpore od výrobcu.
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Nastavenie podnikateľa – voľba menu
Nastavenie/Nastavenie podnikateľa
Pomocou tejto voľby nastavte údaje o podnikateľovi a údaje o prevádzke v ktorej sa používa
registračná pokladnica. Nastavovať údaje môžete len vo verzii FM40. Verzia FM41 je
zostavená podľa zákona číslo 289/2008 v ktorom je možné údaje podnikateľa nastaviť len raz
a to servisným technikom. Pri akejkoľvek potrebe zmeny údajov si musíte zakúpiť novú
fiškálnu pamäť.

Do kolonky obchodné meno zadajte údaje o podnikateľovi s Vášho živnostenského listu.
Údaje musia byť zadané presne podľa zápisu v živnostenskom liste.
Do políčka IČ DPH, alebo DIČ zadajte údaj podľa toho či ste platca DPH, alebo neplatca
DPH. Zadajte IČ DPH, alebo DIČ. Údaje o platcovi, alebo neplatcovi DPH sú nastavené vo
fiškálnom module.
Do predajného miesta udajte údaje o prevádzke a adresu predajného miesta - umiestnenia
prevádzky.
Do voľby Register uveďte údaje o živnostenskom registri, alebo výpise z obchodného
registra.
Pomocou voľby vytlačiť ukážku nastavených parametrov, môžete vytlačiť nastavené údaje na
prehľadovú tlačiareň ak máte túto tlačiareň nastavenú v programe. (Pozrite nastavenie
tlačiarní ďalej v tomto návode.)
Pomocou funkcie Uložiť - uložte Vami zadané údaje.
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Pomocou voľby Storno môžete stornovať nastavené hodnoty. Hodnoty budú nastavené na
predchádzajúce údaje.

Nastavenie pokladne – voľba menu Nastavenie/Nastavenie
pokladne
Nastavenie modulu registračnej pokladnice môže vykonávať výhradne užívateľ s pridelenými
prístupovými právami pre nastavovanie pokladnice. Nastavovanie spustite pomocou horného
roletového menu voľba Nastavenia pod menu Nastavenie pokladne. Buď pomocou myši
v uvedenom poradí menu, alebo pomocou klávesových skratiek Alt + N a pomocou
kurzorových šipiek a Enter. Pomocou tejto voľby otvoríte okno
„Nastavenie pokladne". V hornej časti formulára je zobrazená hodnota DKP načítaná z
fiškálneho modulu a sériové číslo Tokenu fiškálneho modulu. V niektorých prípadoch môže
byť číslo tokenu rôzne od výrobného čísla pokladne.
Na uloženie nastavených, alebo zmenených hodnôt vo všetkých záložkách použite funkciu
Uložiť
. Použitím tejto voľby dôjde k uloženiu zadaných údajov a zároveň
sa program pokladne uzatvorí.
Ak nechcete uložiť zmenené údaje a chcete použiť predchádzajúce nastavenie pokladne
použite voľbu

.

Okno nastavenie pokladne je rozdelené do záložiek
Bloček, Práca pokladne, Prostredie, Doplnky.
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Záložka "Bloček"
Pri spustení nastavenie je vybraná záložka Bloček v tejto môžete nastavovať parametre
určenia bločku.

Nastavenie zľavy
Nastavením tejto voľby povolíte zadávanie zľavy na doklade. Zľava bude povolená v rozsahu
maximálnej zľavy.

Zadaním hodnoty maximálnej zľavy nastavíte hodnotu pre maximálne povolenú zľavu na
pokladni. Hodnota predvolená zľava udáva hodnotu zľavy, ktorú ponúkne program pri voľbe
zadanie zľavy na potvrdenke.
Nastavením tejto voľby povolíte zobrazovanie zľavy na
potvrdenke. Povolením zobrazovania bude zadaná zľava zobrazená v hodnote percent na
potvrdenke.
Zľava na potvrdenke je vytváraná prepočtom cien na položkách podľa percenta zadanej
zľavy.

Nastaviť ďalšie možnosti Bločku
Nastavením tejto voľby zadáte pokladni aby sa pri položkách na
bločku tlačilo číslo položky.
Nastavením tejto voľby povolíte tlačiť výpočet výdaja za bločkom.
Povolením tejto voľby sa spomalí práca pokladne. Tlač bločku bude čakať na zadanie
hotovosti a výdaja zákazníkovi z hotovosti. (Voľba sa neuplatní ak v záložke práca pokladne
nebudete mať zaškrtnutú možnosť Automaticky zobrazovať výpočet výdaja hotovosti)
Zadaním tejto voľby nastavíte tlač bločkov tak aby sa položky
sumarizovali na doklade. Pri viacnásobnom zadaním tej istej položky na bločku, bude položka
spočítaná a na bločku bude vytlačená len raz zo sumou. Ak táto voľba nebude zaškrtnutá tak
sa viac rovnakých položiek zadaných na potvrdenke zobrazí na potvrdenke viacej krát tak ako
boli zadané na pokladni. Táto voľba môže byť ignorovaná v prípade zadania niektorej
zápornej položky na doklad.
Povolením tejto voľby nastavíte tlač duálnej ceny na doklady.
Výsledná suma bločku bude prepočítaná konverzným kurzom na sumu v SK a bude
zobrazená za výslednou sumou na bločku. Táto voľba nemusí byť vždy akceptovaná. Záleží
od verzie fiškálneho modulu.

Textové pole „Pozdrav, alebo oznam na konci bločku“

Do tohto textového poľa zadajte oznam,
alebo pozdrav, ktorý chcete mať na konci bločku. Môžete zadať text o neobmedzenom počtu
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riadkov. Do textu môžete vložiť reklamný text, alebo napríklad telefónne číslo Vašej
prevádzky a podobne.

Nastavenie storna - zápornej položky
Zadávanie zápornej položky na pokladni môže byť obmedzené na použitie storno kódu. To
znamená, že zápornú položku môže zadávať len obsluha, ktorá pozná storno kód.
Ak máte licenciu na pevný storno kód, nebude táto voľba pre Vás prístupná.

Zaškrtávacie políčko označte ak chcete povoliť zadávanie len cez storno kód. Do poľa pre
storno kód zadajte kód, ktorý chcete používať. Kód je zobrazovaný náhradným znakom
hviezdičkou.

Nastavenie zadávania zľavy
Zadávanie zľavy môžete obmedziť na kód na zľavu. V tomto prípade bude možné zadávať
zľavu len obsluhe, ktorá pozná kód na zľavu. Ak máte licenciu na pevný kód na zľavu táto
voľba nebude pre Vás prístupná.

Zaškrtávacie políčko označte ak chcete povoliť zadávanie zľavy len cez kód na zľavu. Do
poľa pre Zľava kód zadajte kód ktorý chcete používať pre povolenie zadávania zľavy.
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Záložka "Práca pokladne"
V tejto záložke nastavujete hodnoty pre prácu pokladne. Môžete určiť spôsob práce pokladne
a rôzne možnosti pokladne. Povoliť, alebo zakázať otvorené stoly ako aj spôsob akým sa bude
pokladňa používať.

Nastavením tejto voľby povolíte otvárať a zatvárať doklady
ako aj otvorené bločky bez nutnosti zadávať kód účtujúceho. Táto voľba neovplyvní nutnosť
prihlásiť sa do programu pokladne Menom a heslom. Túto voľbu použite pre maloobchodný a
cez pultový predaj.
Nastavením tejto voľby zabezpečíte nutnosť zadať
kód pri každej práci s rozúčtovanou potvrdenkou, alebo otvoreným stolom. Obsluha bude
musieť zadávať svoj kód aj pri každej úprave otvoreného stola ako aj pri tlači potvrdenky.
Bez použitia tejto voľby obsluha zadáva svoj kód len keď otvára nový doklad. Túto voľbu
použite ak chcete prísnejšie sledovať prácu obsluhy pokladne, alebo v prípadoch kedy každý
účtujúci účtuje do svojej hotovosti (každý má svoju buksu).
Nastavením tejto voľby sa bude otvárať nový doklad vždy po
uzatvorení, vytlačení aktuálneho dokladu. Použitím tejto voľby zrýchlite prácu pokladne pri
cez pultovom predaji, alebo v rôznych maloobchodných formách predaja. Túto voľbu
neodporúčame používať v kombinácii s otvorenými stolmi.
Voľba Vám zabezpečí vždy po uzatvorení dokladu
otvorenie tabuľky pre zadávanie výpočtu výdaja. V prípade bufetového predaja môžete s
výhodou použiť výpočet výdaja pri platbe stravnými lístkami a hotovosťou.
Použitím tejto voľby zakážete otvorené stoly - používanie
otvorených dokladov na pokladni. Použite pri cez pultovom predaji.
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Pomocou tejto voľby umožníte v prípade používania
otvorených stolov - otvorených bločkov nekontrolovať zadávanie čísla stola. Túto voľbu
použite ak používate iný systém kontroly, alebo potrebujete použiť otvorené bločky pri cez
pultovom predaji. Táto voľba Vám umožní obsluhovať viacerých zákazníkov naraz pri cez
pultovom predaji.
Použitím tejto voľby budete mať v prípade používania
otvorených stolov utriedený zoznam otvorených stolov podľa čísla stola a zároveň umožní
vyhľadávanie v prehľade otvorených stolov podľa čísla stola. Túto voľbu nepoužívajte ak
potrebujete mať zoznam otvorených stolov utriedený podľa toho ako sa stoly otvárali. Čiže
podľa toho ako prichádzali zákazníci k stolom.

Voľby pre zatvorenie dokladu použite ak potrebujete mať väčšiu kontrolu nad tým
ako pracujete s pokladňou.
Použitím tejto voľby nastavíte pokladňu do režimu v ktorom
Vás bude pokladňa upozorňovať na každé zatvorenie dokladu otázkou, ktorú budete musieť
potvrdiť, alebo zrušiť.
Nastavením tejto voľby Vás pokladňa
bude pri vkladaní položiek na doklad upozorňovať na predaj, do mínusu. Po potvrdení
upozornenia Vám predaj do mínusu dovolí. (V prípade Slight verzie pokladne sa táto voľba
neuplatňuje.)
Použitím tejto možnosti zakážete predaj do mínusu. To
znamená, že pokladňa Vám nedovolí predaj tovaru, ktorý by mal ísť do mínusu. Použitie tejto
voľby zvážte. Ak nemáte včas nastavené príjemky a podobne nemusí sa Vám podariť predať
položku, ktorá je fyzicky na sklade, ale ešte nie je zaevidovaná v Skladovom programe. (V
prípade Slight verzie pokladne sa táto voľba neuplatňuje.)
Toto nastavenie používajte podľa spôsobu predaja vo Vašom zariadení. Je nevhodné použiť
toto nastavenie v reštauračných prevádzkach. V reštauračných zariadeniach sú predávané
miešané nápoje a kalkulované položky, ktoré sú evidované na sklade, ale príjem na takéto
položky s pravidla nemôžete vykonať. Takže tieto položky idú na sklade vždy do mínusu a s
týmto nastavením by ste takéto položky nemohli predávať.
Položky nastavené s prepočtom medzi skladovou jednotkou a predajnou jednotkou sú s týmto
nastavením niekedy vyhodnotené ako predávané do mínus a nemohol by byť povolený ich
predaj aj keď sú na sklade. (Fľaše s destilátmi sú od výrobcu štandardne naplnené o niečo viac
ako je uvádzaná hodnota na fľaši a ako je hodnota ktorú vkladáte do príjemky. Fľaša 0,7l
môže obsahovať 0,7l až 0,73l. Nápočet týchto rozdielov nie je možné podchytiť počas
predaja, ale len pri spätnej kontrole pomocou výčapného hárku. Viď skladový program!)
Účtovať pomocou snímača čiarového kódu.
Nastavením tejto voľby prepnete pokladňu do režimu v ktorom pokladňa prednostne účtuje
pomocou snímača čiarového kódu. Do kolonky pre množstvo je automaticky vkladaná
hodnota 1ks a položka je automaticky vkladaná na zoznam položiek na pokladni. Obsluha
pokladne môže rýchlo účtovať bez nutnosti použiť klávesnicu na potvrdenie položky. Zmenu
množstva, alebo zadávanie vážených položiek môžete vykonávať pomocou klávesnice
lomítko (/). Túto voľbu môžete použiť pri potrebe veľmi rýchleho spôsobu predaja v
samoobslužných predajniach a v prípadoch cez pultového predaja. V tomto prípade je
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odporúčané mať celý sortiment označený čiarovým kódom, alebo kombináciou s krátkym
kódom.

Voľby pre zobrazenie stavu
Použitím tejto voľby zakážete zobrazenie tržby učtujúcim. Túto
voľbu použite, ak nechcete aby účtujúci poznal sumu celkovej tržby za deň na pokladni.
Použitím tejto voľby zakážete zobrazenie stavu skladu na
pokladni v tovarovom číselníku. Keď sa účtujúci prepne v pokladni na tovarový číselník,
neuvidí stav položiek na sklade.
Zaškrtnutím tejto voľby umožníte obsluhe aby
nastavila doklad, že bol uhradený cez bankový terminál.

Záložka Prostredie
Hodnotami v tejto záložke určujete prácu pokladne v prostredí. Tieto voľby musíte nastaviť
pred prvým spustením pokladne. Pomocou týchto volieb určujete prácu pokladne v sieti.

Textové pole "Názov pokladne"
Do tohto poľa zadajte ľubovoľný názov pomocou ktorého
chcete rozlišovať pokladňu v sieti, alebo pri výbere prehľadov. Názov je dôležitý v prípade
použitia viacerých pokladní v sieti, alebo v prípade synchronizovania viacerých pokladní na
jeden skladový systém.
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Nastavenie umiestnenia databázy, alebo pripojenie na SQL server.
Do tohto textového poľa zadajte plnú cestu
buď v sieti, alebo na lokálnom PC na umiestnenie skladovej databázy a databázy nastavenia
skladu v prípade licencie pokladne na MDB databázu. Ak máte licenciu pokladne, ktorá
pracuje s SQL serverom zadajte IP adresu SQL servera a názov SQL servera.
V prípade, že máte licenciu na používanie SQL servera máte povolené voľby na nastavenie
SQL servera.

Do týchto volieb zadajte údaje pre SQL server. Spravidla sú tieto údaje nastavené servisným
technikom a ich nesprávnou zmenou môžete znefunkčniť program pokladne.

Voľba „Pokladňa je určená len na tvorbu objednávok“
Označením tejto voľby nastavíte program pokladne do
režimu len zadávanie položiek bez možnosti uzatvárať doklady. Túto možnosť môžete použiť
v prípade zakúpenia pokladničného software bez Fiškálneho modulu na rozšírenie práce s
pokladňou s fiškálnym modulom. Takúto pokladňu nemôžete použiť ako samostatnú
pokladňu. Je možné ju použiť, len s inou pokladňou v sieti s fiškálnym modulom.

Spolupráca v sieti
Pre spoluprácu PC sieti môžete nastaviť pokladne tak, aby ste v prípade použitia otvorených
stolov videli všetku otvorené stoly na všetkých pokladniach. Prípadne ak potrebujete na jednej
prevádzke používať dve pokladne tak aby boli navzájom zameniteľné. potom je možné
otvoriť doklad na jednej pokladni a vidieť ho na všetkých ostatných pokladniach, alebo na
inej nastavenej pokladni.
Umožní vidieť otvorené stoly všetkých pokladní v sieti.

Vám umožní vidieť otvorené stoly konkrétne nastavenej
pokladne v sieti.
POZOR! Aby tieto voľby fungovali musia byť všetky pokladne v sieti nasmerované na tú istú
databázu, alebo na ten istý SQL server.
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Záložka „Doplnky“
Pomocou volieb v tejto záložke nastavte funkcie pre všetky doplnky použité k pokladni.

Snímač bezkontaktných kariet

Nastavte pripojenie bezkontaktného snímača pre snímanie pridelených kariet zákazníkom.
Pomocou kariet rozdaných zákazníkom môžete naplno využiť kreditný, alebo úverový systém
pokladne. Ak máte zakúpený snímač nastavte používať snímač a k tomu nastavte sériový port
na ktorom máte snímač pripojený. Pomocou funkcie test môžete otestovať správnosť
nastavenia snímača. Snímač musí byť pripojený a po stlačení funkcie Test snímača musíte k
snímaču priložiť funkčnú kartu, alebo prívesok.

Váha pripojená k pokladni

K pokladnici môžete mať pripojenú váhu na váženie tovaru. Systém podporuje viacej druhov
váh, ktoré sú pripájané cez sériový, alebo USB port počítača. Ak chcete váhu používať musíte
označiť políčko používať Váhu a do výberu musíte vybrať druh váhy. Ešte musíte nastaviť
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sériový port na ktorom je váha pripojená. Pomocou funkcie Test váhy môžete otestovať
funkčnosť pripojenej váhy ak ste správne nastavili parametre váhy.

Peňažnú zásuvku v prípade cez pultového predaja, alebo
maloobchodného predaja môžete ovládať priamo programom pokladne. Ak máte peňažnú
zásuvku so zakúpenou elektronikou k systému Restaurant nastavte používať peňažnú zásuvku
a číslo sériového portu na ktorom máte zásuvku pripojenú.
Ak máte zásuvku pripojenú na výstupný port tlačiarne nastavte voľbu peňažnú zásuvku
otvárať cez tlačiareň. Ovládanie je len cez tlačiareň určenú pre tlač potvrdeniek. Pomocou
funkcie test môžete otestovať správnosť nastavenia zásuvky. Samozrejme zásuvka musí byť
pripojená na PC, alebo na tlačiareň.

Voľba „Akcia šťastná hodinka“

Nastavením akcie šťastná hodinka umožníte predávať
položky zaradené do akcie šťastná hodinka v rámci prednastavených funkcií. Ku každej
tovarovej položke, ktorá je zaradená do akcie šťastná hodinka bude v čase nastavenom pre
akciu šťastná hodinka pridaná ešte ďalšia taká istá položka, ale zaúčtovaná s nulovou cenou.

Voľba zákaznícky display

Pomocou tejto voľby môžete určiť aký zákaznícky display sa bude používať pre zákazníka s
definovaním prednastaveného textu. V prípade verzie FM41 je zákaznícky display povinný
a je priamo pripojený k fiškálnemu modulu a ovládaný fiškálnym modulom. Nastavením
tejto voľby môžete umožniť programu aby na display zobrazoval ďalšie hlásenia okrem tých,
ktoré zobrazuje priamo fiškálny modul. Do textu na zákaznícky display v prestávke vložte
text, ktorý sa má zobrazovať pri nečinnosti pokladnice.
Pomocou testovacích tlačítok otestujte funkčnosť zákazníckeho displeja. Niektoré zariadenia
nepodporujú zobrazovanie času.
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Nastavenie tlačiarní – voľba menu Nastavenie/Nastavenie
tlačiarní
Pomocou týchto volieb môžete nastaviť tlačiarne obsluhované pokladničným systémom.
Pokladničný systém Restaurant môže zároveň obsluhovať až 6 rôznych tlačiarní. Tlačiareň na
tlač potvrdeniek, Tlačiareň na tlač prehľadov. Tlačiareň Bonovačka do výčapu - objednávky
do výčapu. Tri tlačiarne bonovačka do kuchyne - objednávky do kuchyne.

Pomocou týchto volieb môžete nastaviť každú tlačiareň samostatne podľa požadovaných
parametrov pre tlač a formu dokladu.
POZOR! Tlačiareň na tlač potvrdeniek môžete nastavovať len pre verziu FM40 pre
verziu FM41 je tlačiareň pripojená k FM priamo a nie je možné ju nastavovať
programom pokladne.
Ostatné tlačiarne sú nastavované vo všetkých verziách FM.
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Nastavenie tlačiarne
Tlačiareň nastavíte použitím voľby funkcie pri zvolenom druhu tlačiarne. Po zadaní funkcie
nastavenia príslušnej tlačiarne môžete nastavovať vlastnosti zvolenej tlačiarne. Všetky
tlačiarne sú nastavované pomocou rovnakého formulára s vlastnosťami tlačiarní.

Pomocou formulára nastaviť tlačiareň nastavte zvolenú tlačiareň. Po nastavení použite voľbu
Uložiť nastavenie

. Prebehne uloženie údajov a zatvorenie formulára

nastavenia. Ak nechcete uložiť zadané zmeny použite funkciu

.

Pomocou funkcie
môžete otestovať nastavené údaje ak máte nastavovanú
tlačiareň pripojenú a nastavenú.

Zo zoznamu vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať ako
zvolenú tlačiareň pre nastavovaný druh - Potvrdenky, Kuchyňa, Výčap, prehľady a podobne.
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Zadaním hodnoty počet prázdnych riadkov na konci dokladu
vytvoríte priestor na odtrhnutie, alebo odstrihnutie tlačového výstupu z tlačiarne. Počet
riadkov nastavte podľa Vašich požiadaviek.

Môžete využiť zoznam nastavených tlačiarní pre automatické nastavenie hodnôt pre niektorú
zo známych tlačiarní. Zoznam sa môže meniť a aktualizovať bez zmeny tohto manuálu.

Voľby „Normálny druh písma“
Pomocou týchto volieb nastavte hodnoty pre štandardný druh textu.
Hodnoty nastavte ručne zadaním hodnôt, alebo použite zoznam fontov pomocou funkcie
Táto funkcia Vám ponúkne zoznam fontov písiem
nainštalovaných vo Vašom počítači. Budete môcť vybrať druh písma. POZOR! Použitím
neproporcionálneho písma môžete znížiť čitateľnosť dokladov.
Maximálny počet znakov na riadok nastavte podľa
druhu Vami používanej tlačiarne.

Voľby „Zvýraznený druh písma“
Označte voľbu
ak Vaša tlačiareň umožňuje tlačiť viacej druhov
písma. Ostatné hodnoty nastavte podľa toho aký druh písma chcete používať. POZOR!
nastavením nesprávneho druhu písma môžete znížiť čitateľnosť tlačových výstupov.
Písmo pre zvýraznenú tlač nastavte podľa možností
tlačiarne a podľa druhu požadovaného výstupu. Pre
bonovačky bude zvýraznený text použitý na
položkách tlačených na objednávku.
Pre ostatné výstupy podľa druhu výstupu.

Každá nastavovaná tlačiareň musí mať nainštalovaný korektný ovládač pre Windows.
Správnu funkciu ovládača otestuje pri inštalácii tlačiarne pomocou funkcie vytlačiť
skúšobnú stránku priamo v nainštalovanom ovládači Windows v ovládacích paneloch.

Verzia manuálu 2.04

Copyright © Jesoft 2012

RESTAURANT - pokladňa

Strana 21 z 45

Nastavenie skladov – voľba menu Nastavenia/Nastavenie
skladov
Pomocou týchto volieb nastavte sklady z ktorých bude nastavovaná pokladňa odpisovať
položky. Môžete nastaviť sklady podľa toho ako sú položky označené v skladovom programe.
Táto voľba nie je dostupná pre pokladňu verzie Slight.

Nastavte jednotlivé voľby pre sklady podľa Vami požadovaného odpisu. Ak chcete aby
pokladňa odpisoval všetko len z jedného skladu nastavte číslo tohto skladu do všetkých
volieb.

Nastavením volieb
zadáte funkciu automatického tlačenia
objednávok do kuchyne, alebo do výčapu pri každom uzatvorení bločku funkciou +, alebo pri
každom zatvorení objednávky funkciou S.

Povinná bonovačka výčap
Nastavením tejto voľby zadáte systému nutnosť vystaviť objednávku do výčapu. Objednávka
do výčapu bude automaticky vystavovaná a tlačená na príslušnú tlačiareň. Automatické
tlačenie bude vykonané pri ukončení klávesom S, alebo pi tlači potvrdenky klávesom + .
Objednávka bude vytlačená len v tom prípade ak ešte nebola tlačená.
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Pokiaľ nenastavíte povinnú bonovačku, bude musieť obsluha pokladne tlačiť objednávky do
výčapu ručne pomocou klávesy V na otvorenej potvrdenke. Na objednávku budú vytlačené
len položky, ktoré ešte neboli tlačené na bonovačku.

Povinná bonovačka kuchyňa
Nastavením tejto voľby zadáte systému povinnosť tlačiť objednávku do kuchyne. Objendávka
do kuchyne bude automaticky vystavovaná a tlačená na príslušnú tlačiareň. Automatické
tlačenie bude vykonávané pri ukončení klávesom S, alebo pri tlači potvrdenky klávesom +.
Objednávka do kuchyne bude tlačená len v tom prípade ak ešte nebola vytlačená.
Pokiaľ nenastavíte povinnú bonovačku bude musieť obsluha pokladne tlačiť objednávky
ručne pomocou klávesy K na otvorenej potvrdenke. Pri doplňovaní položiek na otvorený stôl
budú na objednávku tlačené len položky, ktoré ešte neboli vytlačené.

Odpisovanie položiek

Nastavením odpisovať položky podľa skupín môžete nastaviť, alebo zakázať odpisovanie
niektorých vybraných skupín tovaru.
Pokiaľ máte oddelenú kuchyňu a evidujete počet vyrobených kalkulovaných položiek voľbu
nastavte, políčko zaškrtnite. Pri zaškrtnutom políčku je odpisované aj množstvo
kalkulovaných položiek na sklade. Pokiaľ evidujete vyrobené, kalkulované položky, vždy po
výrobe (uvarení, príprave v kuchyni musíte tieto položky prijímať na sklad). Pokiaľ nebudete
prijímať na sklad kalkulované položky tieto sa budú zo skladu odpisovať do mínusu. Na
prehľade stavu skladu môžu byť vysvietené červenou farbou.
Odpisovanie položiek zvážte podľa potreby. Odpisovanie výrobkov môžete zakázať, pokiaľ
nerobíte príjem výrobkov na sklad. Odpisovaním výrobkov bez ich príjmu budete mať
hodnoty na kalkulovaných položkách hlboko v mínuse. Odpisovaním, ale zabezpečíte prehľad
v pohyboch predaja výrobkov.
Odpisovanie surovín môžete zrušiť ak nerobíte príjem surovín na sklad.
Odpisovanie ostatných položiek, priameho tovaru je vždy aktívne.
Odpisovanie sa nevykonáva pri verzii Slight pokladne.

Môžete nastaviť či sa
má pri predaji sledovať a upozorňovať na predaj do mínusu, prípadne zakázať predaj do
mínusu. Je to isté nastavenie ako pri nastavení pokladne v záložke Práca pokladne.

Nastavenie ceny pre pokladňu

Pomocou tejto voľby
vyberiete predajnú cenu na pokladni. Pokladňa bude vystavovať potvrdenky s nastavenou
predajnou cenou, podľa zvolenej voľby pre predajnú cenu.
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Vyberte predajnú cenu pre túto pokladňu. Môžete vybrať z troch volieb. Zvolená predajná
cena bude použitá na pokladni pri vkladaní položiek a zároveň bude zobrazená v tovarovom
číselníku na pokladni.
Ak použijete inú cenu ako cenu 1 a zároveň nastavíte voľbu
bude pokladňa kontrolovať
nastavenú cenu a ak je cena =0,-€ vyberie Cenu 1.
Upozornenie:
Pred začatím predaja skontrolujte nastavenie predajných cien v sklade a nastavenie
a správnosť predajných cien na pokladni!

Nastavenie prístupových práv užívateľov
Upozornenie:
Nastavenie prístupových práv užívateľov vykonávate v Skladovom programe!
Prihláste sa do programu skladu systému Restaurant a vyberte voľbu v páse kariet Nastavenia
a tam zvoľte Nastaviť Užívateľov.

Použitím tejto voľby otvoríte formulár zoznam užívateľov.

V tejto tabuľke môžete vytvoriť nového užívateľa, alebo upraviť existujúceho užívateľa.
Úpravou existujúceho užívateľa otvoríte tabuľku v ktorej môžete nastaviť prístupové práva
pre pokladňu zvoleného užívateľa.
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Nastavením požadovaných volieb povolíte užívateľovi požadované funkcie. Ak chcete aby
užívateľ mohol pracovať s pokladňou musí mať nastavenú voľbu
Ostatné voľby sú zrejmé z popisu voľby pri zaškrtávacom políčku. Zaškrtnutím políčka
požadovanú funkciu povolíte.
Popis ostatných volieb, ako aj zadávanie užívateľov nájdete v manuáli k Skladu systému
RESTAURANT.

Verzia manuálu 2.04

Copyright © Jesoft 2012

RESTAURANT - pokladňa

Strana 25 z 45

Predaj na pokladni
Predaj na pokladni vykonávate za účelom vystavovanie platných daňových dokladov podľa
aktuálne platných vyhlášok o registračných pokladniciach. Tento pokladničný systém zároveň
umožňuje pri predaji odpisovať predávané položky zo skladu. Systém je koncipovaný pre
predaj v Reštauráciách a pohostinstvách ako Reštauračný systém. Obsahuje systém
otvorených stolov a vystavovanie objednávok do kuchyne a výčapu - bonovačky.
Spôsob predaja na pokladni je bližšie definovaný pomocou volieb nastavenia a taktiež podľa
licencie a systému pridelenom užívateľovi. Systém je určený podľa licencie užívateľa a môže
byť v prevedení
 Restaurant Otvorené stoly a evidencia položiek do výčapu a do kuchyne. Podpora
tlače objednávok do kuchyne a do výčapu. Sledovanie tržby čašníkov a smenové
uzávierky.
 Maloobchod Automatické otváranie dokladov. Rýchly predaj pomocou snímača
čiarového kódu. Výpočet výdaja. Tlač výdajných lístkov pre sklad.
Tento návod popisuje prácu so systémom Restaurant. Systém ktorý máte nainštalovaný a
na ktorý máte licenciu je zobrazovaný pri spustení pokladne v úvodnom okne.

Voľba z menu „Pokladňa/Predaj“
Spustením tejto voľby otvoríte formulár pokladne podľa spôsobu nastavenia pokladne a podľa
druhu Vašej licencie. Môže sa Vám otvoriť formulár Uzatvorené potvrdenky, alebo formulár
Otvorené stoly - rozúčtované potvrdenky prevedenie maloobchod.
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Uzatvorené potvrdenky

V tomto okne je zobrazený zoznam uzatvorených, vyúčtovaných potvrdeniek. V zozname
môžete vidieť zoznam potvrdeniek za nastavený dátum, alebo použitím funkcie Celý mesiac
za celý aktuálny mesiac.

Voľby pre nastavenie zobrazenia zoznamu:
Nastavte dátum pre ktorý chcete vidieť zoznam uzatvorených potvrdeniek. Zmena dátumu
môže byť zakázaná niektorým užívateľom nastavením prístupových práv v sklade na voľbe
užívateľov. Pre verziu Slight pokladne je nastavovanie užívateľov prístupné priamo z
pokladne.
použitím tejto voľby zobrazíte uzatvorené potvrdenky za celý aktuálny mesiac.
Tieto voľby sú nedostupná pre užívateľov, ktorý nemajú povolené fiškálne uzávierky.

Voľby pre nastavenie druhu položiek zobrazených v zozname

Nastavením príslušnej voľby vyberiete položky na zobrazenie zoznamu.
Voľbou Úver zobrazíte zoznam úverových platieb.
Voľbou Tržba zobrazíte zoznam hotovostných, alebo bezhotovostných tržieb.

Voľba „Kópia potvrdenky (F6)“

Pomocou tejto voľby vytlačíte kópiu zvolenej potvrdenky. Voľbu môžete zvoliť pomocou
ľavého tlačítka myši, alebo spustiť stlačením klávesy F6.
Použitím tejto funkcie vytlačíte kópiu potvrdenky na tlačiarni nastavenej pre tlač potvrdeniek.
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Voľba „Pozrieť (SPACE)“

Pomocou tejto voľby zobrazíte okno Pozrieť.

V tomto zobrazení vidíte položky na vybranej uzatvorenej potvrdenke.
Použitím klávesy Esc – zatvoríte otvorené okno.
Pokiaľ bola potvrdenka vystavená ako platba v hotovosti môžete platbu zmeniť na platbu
bankovou kartou. Zmenu vykonáte stlačením klávesy Alt - B, alebo použitím funkcie
. Táto funkcia je dostupná, len ak máte nastavené používať bankový
terminál.

Úhrada faktúry
Pomocou tejto funkcie môžete vystaviť potvrdenku k Vami vystavenej faktúre, pre
zákazníkov, ktorý chcú uhrádzať Vašu faktúru v hotovosti.

Voľba „F5 nový doklad“ – voľba sa nachádza na formulári uzatvorené potvrdenky.
Funkcia vykonáva úkony v závislosti od Vašej licencie a nastavenia programu.
- táto funkcia je v prevedení reštaurácia
- táto funkcia je v prevedení maloobchod
Pomocou tejto funkcie otvoríte formulár Rozúčtované, otvorené stoly. Zobrazený nižšie.
V tomto formulári máte zobrazený zoznam otvorených, rozúčtovaných stolov.
Podľa parametrov nastavených v Nastavení/Práca pokladne sa môže zobraziť výzva pre
zadanie kódu účtujúceho. Ak v týchto parametroch máte zákaz otvorené stoly funkcia Vás
prepne hneď do účtovania dokladu.
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Účtovanie na pokladni v Reštauráciách
Podľa nastavenia pokladne a podľa Vami zakúpenej licencie môžete účtovať na pokladni
viacerými spôsobmi s rôznymi možnosťami.
V tejto časti si ukážeme prácu na pokladni v tom najrozšírenejšom režime v ktorom sú v
nastaveniach povolené všetky možnosti pre účtovanie v reštauračných zariadeniach.
Pokladňa je nastavená na používanie otvorených stolov a má nastavený prísny režim kontroly
účtujúceho. Taktiež je nastavená nutnosť používať kód na zadanie záporných položiek a kód
na zadanie zľavy.
Ak máte niektoré nastavenia zakázané patričná funkcia nebude použitá. Priebežne je na to v
texte tohto návodu upozornené.

Otvorené stoly
Po spustení a prihlásení sa do programu pokladne je štandardne zobrazovaný formulár
otvorené stoly. Ak sú otvorené stoly zakázané otvorí sa formulár uzatvorené vyúčtované
potvrdenky.
Formulár otvorené stoly:

Tento formulár obsahuje funkcie pomocou ktorých môžete vytvoriť nový doklad, alebo
editovať už vytvorený doklad, ktorý máte rozpracovaný ako otvorený stôl.
V zozname vidíte otvorené stoly s priradeným číslom stola a v prípade potreby aj číslom
stoličky. Číslo stoličky používajte ak za jedným stolom sedí viacej samostatne platiacich
zákazníkov.
Zoznam otvorených stolov môže byť utriedený podľa čísla stola, alebo podľa času kedy bol
stôl otvorený. Nastavením práce pokladne. Ak máte nastavené utriediť stoly podľa čísla stola,
budú utriedené vzostupne podľa čísla. V opačnom prípade budú utriedené podľa času
otvorenia stola.
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Pozrieť otvorený stôl - náhľad položiek.

Použitím klávesnice Space - medzerovník, alebo pomocou funkcie
sa
môžete pozrieť na obsah otvoreného stola. Zobrazíte položky na rozpracovanej potvrdenke na
ktorej je nastavený kurzor.

Použitím klávesy Ecs, alebo funkcie Zatvoriť zatvoríte náhľad otvoreného stola.

Zmeniť účtujúceho čašníka
Pomocou funkcie
môžete zmeniť účtujúceho čašníka na otvorenom
doklade. V prípade potreby môže účtujúci zmeniť čašníka na otvorenom doklade. Ak
účtujúci, ktorý otvoril doklad je zaneprázdnený a niekto iný potrebuje spracovať jeho
otvorený doklad. Napríklad zákazník chce platiť a podobne.
Použitím funkcie budete vyzvaný k zadaniu kódu na zmenu účtujúceho. Jednoducho zadajte
kód nového účtujúceho, ktorého chcete priradiť k dokladu.

Po zadaní platného kódu bude nový účtujúci automaticky priradený k zvolenému dokladu.
Voľbou Storno (Esc) môžete funkciu zrušiť.
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Presadnúť stôl
Funkciu na presadnutie stola použite vtedy ak zákazník prešiel k inému stolu.
Použitím tejto funkcie otvoríte formulár na zadanie hodnôt pre nový
stôl.

Do kolonky Stôl a Stolička zadajte hodnoty nového prázdneho stola. V prípade potreby
môžete do kolonky poznámka uviesť poznámku k stolu. Bližšie označenie stola. Napríklad
majiteľ, alebo akcia a podobne.
Po zadaní požadovaných hodnôt použite voľbu Presadnúť čím potvrdíte zadané údaje. Voľbu
môžete zrušiť použitím funkcie Storno (Esc).
Potvrdením údajov bude stôl označený novými zadanými hodnotami.
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Rozúčtovať doklad
V prípadoch kedy potrebujete rozúčtovať, alebo zlúčiť doklad použite funkciu

Pomocou tejto funkcie môžete rozdeliť už naúčtovaný neuzatvorený stôl na viacej stolov,
alebo naopak viacej stolov môžete zlúčiť na jeden stôl.
Vyberte stôl ktorý chcete rozdeliť a použite uvedenú funkciu.
Použitím funkcie otvoríte formulár na rozúčtovanie stola.

Do tohto formulára musíte zadať hodnoty pre nový stôl na ktorý chcete rozúčtovať doklad.
Ak zadáte hodnoty pre stôl a stoličku, ktoré sa nenachádzajú medzi otvorenými stolmi bude
vytvorený a otvorený nový stôl na ktorý môžete presunúť časť pôvodného stola.
Ak zadáte už existujúci rozúčtovaný stôl a stoličku, môžete položky pôvodného stola
presunúť k už existujúcemu stolu. Po zadaní hodnoty stola a stoličky sa zobrazí zoznam
položiek.
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V ľavom okne vyberte položku ktorú chcete presunúť na nový stôl. Položku potvrďte
klávesom Enter a na výzvu množstva zadajte množstvo ktoré chcete presunúť na nový stôl,
alebo pridať k existujúcemu stolu. Medzi položkami stolov sa môžete presúvať pomocou
myši, alebo pomocou klávesu tabulátor. Položky môžete presúvať z ľavej strany na pravú a
opačne.
Týmto spôsobom môžete jeden stôl rozdeliť na viacej stolov, alebo opačne viacej stolov
zlúčiť do jedného stola. stolov a uložíte nastavené údaje o stole. Použitím voľby
môžete uložiť spracovávaný stôl na pravej strane a stôl na ľavej
strane môžete ďalej rozdeľovať.
Ak už nechcete ďalej rozdeľovať stôl použite funkciu

.

Vyúčtované uzatvorené potvrdenky
Použitím funkcie
otvoríte formulár vyúčtované a uzatvorené
potvrdenky. Práca s týmto formulárom je opísaná vyššie v časti Uzatvorené potvrdenky.
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Vytlačiť potvrdenku - uzatvoriť doklad

Použitím funkcie
môžete nastavený rozpracovaný doklad
uzatvoriť a tým vytlačíte potvrdenku pre zákazníka. Rýchly kláves je uvedený v zátvorke je to
kláves plus na numerickej klávesnici.
Túto funkciu použite ak chcete uzatvoriť doklad a vytlačiť potvrdenku pre zákazníka.
Použitím funkcie sa rozpracovaný doklad presunie z otvorených rozpracovaných dokladov do
uzatvorených a bude mu pridelené číslo potvrdenky podľa poradia vo fiškálnom module.

Otvoriť nový stôl, alebo upraviť existujúci stôl.

Použitím funkcie
vytvoríte nový stôl na ktorý môžete
zadávať položky podľa objednávky zákazníka. Použitím funkcie budete vyzvaný k zadaniu

kódu účtujúceho.
Po zadaní
platného kódu budete vyzvaný k zadaniu stola a stoličky pre zadávanie položiek objednávky.

Po zadaní platných hodnôt otvoríte formulár na zadávanie položiek podľa objednávky
zákanzíka.
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Použitím funkcie
na vytvorený stôl môžete dopĺňať položky
podľa objednávky zákazníka. Použitím tejto funkcie budete vyzvaný na zadanie overenia

kódu účtujúceho
Zadanie
kódu je spúšťané len ak máte nastavené v práci pokladne Vyžadovať prihlásenie na každú
zmenu potvrdenky.
Zadaním platného kódu otvorený formulár na zadávanie položiek na doklad.

Zadávanie položiek na potvrdenku - otvorený stôl obsluha
klávesnicou
Položky na potvrdenku vo verzii v ktorej obsluhujete pokladňu klávesnicou zadávate
pomocou kódu položky, alebo pomocou hľadania názvu položky.
Položky zadávate do nasledujúceho formulára

V dolnej časti formulára sa nachádzajú polia na zadávanie položiek. Popis funkcií pod
položkami obsahuje zoznam možností, pomocou ktorých môžete pracovať s formulárom.

Číslo tovaru
Keď sa kurzor nachádza v poli číslo tovaru toto pole je farebne zvýraznené a môžete do neho
zadávať číslo tovaru ktoré chcete vybrať na potvrdenku. Zadajte Vami požadované číslo
tovaru a potvrďte ho klávesom Enter. Ak ste zadali existujúce číslo tovaru, názov tovaru a
cena budú vložené do zadávacích polí a kurzor sa presunie na pole množstvo v ktorom bude

Verzia manuálu 2.04

Copyright © Jesoft 2012

RESTAURANT - pokladňa

Strana 35 z 45

zadaná prednastavená hodnota 1. Túto môžete zmeniť a potvrdením klávesom Enter odoslať
do zoznamu položiek.
Pokiaľ sa kurzor nachádza v poli číslo tovaru môžete použiť funkcie opísané v popise funkcií.
Enter - stlačením klávesy Enter s nevyplneným číslom tovaru sa dostanete do tovarového
číselníka v ktorom môžete vyberať položky pomocou kurzorových kláves. Pokiaľ stlačíte
kláves Enter s čiastočne zadaným číslom tovaru budete presunutý do tovarového číselníka s
vybranými položkami v ktorých sa nachádza Vami zadané čiastočné číslo tovaru. Napríklad
zadaním 37 a potvrdením sa zobrazia všetky položky v ktorých sa číslo 37 nachádza. Ak ale
máte položku ktorá má zadané presne číslo 37 tak táto bude vložená do zadávacích polí a
tovarový číselník nebude zobrazený.
Len pre verzie z povolenou funkciou Ctrl
Ctrl + Enter -stlačením kombinácie kláves Kontrol + Enter na čísle tovaru sa dostanete do
tovarového číselníka v ktorom budú utriedené položky podľa názvu tovaru a vyhľadávanie
bude tiež podľa názvu tovaru. To znamená, že do čísla tovaru môžete zadať názov tovaru a
hľadať podľa názvu tovaru ak ho potvrdíte uvedenou kombináciou kláves.

+ vytlačiť potvrdenku - stlačením klávesu plus na numerickej klávesnici v
pravo uzatvoríte potvrdenku a vytlačíte doklad pre zákazníka.
S zatvoriť objednávku - stlačením klávesu S uzatvoríte otvorený stôl, rozpracovaný doklad.
Ak máte licenciu upravenú na Ctrl musíte stlačiť Ctrl + S. Ak máte otvorené stoly zakázané
musíte uzatvoriť rozpracovaný doklad pomocou klávesu plus, alebo prázdny doklad môžete
zrušiť pomocou klávesu Esc.
Ak máte nastavenú niektorú z bonovačiek (objednávok do kuchyne, alebo do výčapu)
povinnú pri stlačení S zatvoriť objednávku sa skontrolujú položky na potvrdenke a tie ktoré
ešte neboli vytlačené ako objednávka do kuchyne, alebo do výčapu budú vytlačené na
objednávkovú tlačiareň. Položky sú automaticky rozdeľované podľa príznaku položky
nastavenom v sklade na položke.

Esc zrušiť doklad Ak je doklad prázdny, nemáte na ňom zadané žiadne položky môžete použitím klávesu Esc
zrušiť rozpracovaný doklad a vrátiť sa buď na zoznam otvorených stolov, ak ich máte
povolené, alebo na zoznam uzatvorených potvrdeniek. Ak máte povolené otvorené stoly
nemôžete na uzatvorenie aj prázdneho dokladu použiť klávesu Esc. Musíte použiť len klávesu
S na uzatvorenie rozpracovanej objednávky - otvoreného stola.

L - zľava na celý doklad
Stlačením klávesy L v poli číslo tovaru môžete zadať zľavu na celý doklad. Ak máte licenciu
pre Ctrl musíte stlačiť Ctrl + L. Zľava je vytváraná prepočtom cien na položkách zadaným
percentom zľavy. Zľavu môžete zadávať len ak máte povolené zadávať zľavu na položkách.
Ak máte nastavené Zľavu povoliť len cez kód na zľavu musíte pred zadaním zľavy zadať ešte
nastavený kód pre zadávanie zľavy. Ak ste zadali zľavu na doklad a opätovne stlačíte klávesu
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L bude zadaná zľava na položkách zrušená. Opätovným stlačením klávesu L môžete na
doklad zadať novú zľavu.

Názov tovaru
Ak nepoznáte presný, alebo čiastočný kód tovaru a chcete vyhľadávať podľa názvu tovaru
presuňte sa na názov tovaru pomocou kurzorových kláves. Ak ste na čísle tovaru použite
kláves šípka v pravo. Ak ste na množstve použite kláves šípka v ľavo.
Zadaním textu do názvu tovaru môžete vyhľadávať podľa zadaného názvu. Ak zadáte celý
platný názov budú vyplnené polia pre číslo tovaru a cena a kurzor sa presunie na množstvo.
Ak zadáte čiastočný názov, alebo reťazec budete presunutý do tovarového číselníka v ktorom
budú zobrazené všetky položky v ktorých názve sa zadaný reťazec nachádza. Ak zadáte
napríklad brav tak budú zobrazené všetky položky v ktorých sa nachádza výraz brav.
Pomocou kurzorových kláves môžete vybrať požadovanú položku v číselníku a potvrdením
klávesom Enter ju vyberiete do zadávacích polí. Kurzor sa presunie na pole množstvo v
ktorom môžete zadať požadované množstvo položky.

Tovarový číselník
Do tovarového číselníka sa dostanete niektorou z uvedených možností pri zadávaní tovarovej
položky pri predaji. Môžete použiť Enter na čísle tovaru aj čiastočne zadanom, Enter na názve
tovaru aj čiastočne zadanom. Ak zadáte presné číslo tovaru, alebo presný názov tovaru
nevojdete do tovarového číselníka, ale zadaná položka bude ihneď prenesená do polí pre
zadávanie tovaru na položku, viď hore.
Po vstupe do tovarového číselníka môžete z neho vyberať požadovanú položku. Položku
na potvrdenku vložíte voľbou Enter. Voľbu stornujete použitím klávesy Esc.

V tovarovom číselníku môžete ďalej vyhľadávať tovar, ak sa Vám nepodarilo nájsť tovar
podľa čiastočného zadania čísla, alebo názvu tovaru.
Vyhľadávať môžete tovar pomocou zadania textu, alebo čísla do políčka pre vyhľadávanie
. Toto políčko bude mať názov podľa spôsobu
akým ste do tovarového číselníka vošli. Buď ste vyhľadávali podľa čísla, alebo podľa názvu.
Ak chcete nájsť nejakú tovarovú položku zadajte do tohto poľa požadovaný text aj čiastočný.
Potom potvrďte požadovaným spôsobom vyhľadávania niektorým funkčným klávesom F4 až
F7.
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F5 - vyhľadáva reťazec kdekoľvek v názve tovaru a zobrazí všetky položky v ktorých sa
nachádza Vami zadaný reťazec
F6 - vyhľadáva od začiatku názvu položky. Zobrazí všetky položky v ktorých sa nachádza
zadaný reťazec od začiatku názvu položky.
F4 - vyhľadáva podľa čísla tovaru a zobrazí všetky položky v ktorých sa nachádza zadané
číslo tovaru.
F7- vyhľadáva od začiatku čísla tovaru a zobrazí všetky položky v ktorých sa zadané číslo
tovaru nachádza od začiatku čísla.

Vyber podľa množín
Tovar v číselníku môžete vyberať aj podľa niektorej
tovarovej skupiny umiestnenej do niektorej zo 6
množín.
Stačí ak kliknete myšou na požadovanú množinu a v
zozname skupín sa Vám zobrazia skupiny v ktorej sa
nachádzajú položky.
Kliknutím na zvolenú skupinu. Zobrazíte v číselníku
tovarové položky z Vami zvolenej skupiny.

Množstvo
Ak sa nachádzate v poli množstvo môžete zadať požadované množstvo tovaru a potvrdením
klávesom Enter celú položku presuniete do zoznamu položiek. Kurzor bude opätovne
presunutý na Číslo tovaru a vy môžete zadávať ďalšiu položku.
Ak do množstva vložíte hodnotu 0 bude položka zo zadávacích polí zmazaná a kurzor bude
presunutý na pole Číslo tovaru. To isté sa stane ak vymažete v poli množstvo zadanú hodnotu
a potvrdíte prázdne pole klávesom Enter.

Záporné položky
Ak chcete zadať zápornú položku pre storno, alebo vrátenie obalov jednoducho zadajte
množstvo a potom stlačte klávesu mínus na numerickej klávesnici. Stlačením klávesu mínus
sa hodnota zmení na zápornú. Opätovným stlačením klávesu mínus sa hodnota zmení na
kladnú. Ak máte nastavené Storno záporné položky potvrdiť len cez storno kód musíte po
potvrdení zápornej položky zadať storno kód.
Po zadaní zápornej položky budete vyzvaný k spresneniu zápornej položky. Musíte vybrať
jednu z možností pre zápornú položku v tabuľke pre výber zápornej položky.
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Pomocou kurzorových kláves šípka hore a dole vyberte požadovaný druh zápornej položky a
zvolený druh položky potvrďte klávesom Enter.
Pri pohybe po voľbách záporných položiek sa ku každej zobrazí vysvetlenie a popis kedy sa
zvolená záporná položka má používať.

Zmena ceny
Ak máte povolené na zadanej položke, alebo na užívateľovi meniť cenu a ste užívateľ, ktorý
môže upravovať cenu na položke. Stlačením klávesu C na množstve môžete zmeniť cenu
aktuálne zadanej položky. Stlačením klávesu C sa presuniete na pole cena a v tomto poli
môžete zadať požadovanú cenu. Ak sa nachádzate v poli cena a zadáte kláves N získate
informácie o nákupnej cene a o ostatných nastavených cenách aktuálnej tovarovej položky.

Zmena - oprava zadanej položky
Ak ste odoslali položku do zoznamu položiek potvrdením Enter na množstve a potom ste
zistili, že je to nesprávne, alebo zle zadaná položka môžete ju opraviť.
Oprava položky
Pomocou klávesu šípka hore sa presuňte na zoznam položiek. Vyberte požadovanú položku a
potvrďte ju klávesom Enter. Položka sa zo zoznamu presunie do zadávacích polí a tam ju
môžete upravovať. Môžete zmeniť jej množstvo, alebo ju môžete zmeniť na inú položku,
prípadne zadaním 0 do množstva úplne zrušiť.
Zrušenie zadanej položky
Pomocou klávesu šípka hore sa presuňte na zoznam položiek. Vyberte požadovanú položku a
stlačte kláves T. Budete vyzvaný na potvrdenie zrušenia položky zo zonamu.
Tieto možnosti máte povolené len na položkách ktoré ešte neboli odoslané na objednávkovú
tlačiareň - bonovačku. Ak bola položka odoslaná musíte ju opraviť len opätovným zadaním
tej istej položky so záporným množstvom. Pre voľbu zápornej položky použite možnosť
oprava.
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Zadávanie položiek na potvrdenku - obsluha klávesnicou a
čítačkou čiarového kódu
Ak máte čítačku čiarového kódu a program nastavený do režimu Účtovať pomocou snímača
čiarového kódu, môžete použiť rýchle zadávanie položiek pomocou čítačky čiarového kódu.
Program je v tomto režime navrhnutý tak aby umožnil veľmi pohodlné a rýchle zadávanie
položiek pomocou čítačky čiarového kódu.
Pre obsluhu platia tie isté pravidlá ako v predchádzajúcom prípade. Zmena je len pri zadaní
čísla tovaru a nájdení položky sa položka automaticky presunie do zoznamu položiek s
prednastaveným množstvom 1 ks. Ak máte k systému pripojenú Váhu a zadávate váženú
položku bude táto položka odvážená a množstvo presunuté do položiek bude odpovedať
odváženej hmotnosti položky. Položka počas zadávania musí byť umiestnená na pripojenej
váhe.
Ak chcete zmeniť zadávané množstvo ručne musíte použiť klávesu lomítko / na numerickej
klávesnici. Stlačením klávesu lomítko môžete zmeniť množstvo tovaru na posledne zadanej
položke.
Ak chcete zmeniť množstvo na inej ako naposledy zadanej položke musíte použiť kurzorový
kláves šípka hore a zvoliť položku na ktorej chcete zmeniť množstvo klávesom Enter. Potom
do množstva zadajte požadované množstvo a potvrďte ho klávesom Enter.

Zadávanie položiek na potvrdenku - obsluha dotykový
displej
Popis ovládacej obrazovky
Ak je Váš pokladničný systém vybavený dotykovým displejom a máte zakúpenú verziu
programu pre dotykový displej môžete využiť ovládanie pokladnice pomocou dotykového
displeja. Obrazovka pre ovládanie a zadávanie položiek pomocou dotykového displeja je
zorganizovaná pre čo možno najpohodlnejšie zadávanie položiek na potvrdenku.
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V pravej časti obrazovky sa nachádzajú tovarové skupiny. Množstvo tovarových skupín je
obmedzené veľkosťou Vašej dotykovej obrazovky. Štandardne sa na obrazovku vojdú štyri
stĺpce a 11 riadkov. To je spolu 44 tovarových skupín, ktoré môžete pohodlne použiť pre
vkladanie položiek.
V strednej časti obrazovky sa nachádza zoznam položiek vo zvolenej skupine. Zoznam je
možné ovládať pomocou systému TouchScrolling. To znamená môžete položiť prst na
zoznam položiek a súčasným ťahaním prsta po obrazovke sa bude zoznam posúvať hore,
alebo dole podľa smeru posunu Vášho prsta. Týmto spôsobom môžete mať v tovarovej
skupine vložených viacej položiek ako vojde na obrazovku. Tento istý systém ovládania
zoznamov je aktívny na všetkých zoznamoch v programe. Zoznam otvorených stolov, zoznam
zatvorených stolov a podobne.
V ľavej časti obrazovky sa nachádza zoznam zadaných položiek na objednávku.
V spodnej časti obrazovky sa nachádza zadávacie pole pre vkladanie položiek. Ak máte k
systému pripojenú aj klávesnicu môžete toto zadávacie pole využiť spôsobom zadávania
pomocou klávesnice.

Vkladanie položiek
Položky vkladajte pomocou dotyku na dotykový displej voľbou požadovaných položiek.
Najprv vyberte tovarovú skupinu z ktorej chcete zadať požadovanú položku. Dotykom na
tovarovú skupinu bude zobrazený zoznam položiek v zadanej tovarovej skupine.
Dotykom na zvolenú tovarovú položku bude táto presunutá do zadávacích polí.

Bude vyplnené číslo, názov a cena položky. Do množstva bude automaticky vložená hodnota

1. Ak chcete zmeniť množstvo môžete použiť rýchle voľby

, alebo

. Po zadaní požadovaného množstva použite funkciu
Nastavená položka bude presunutá do zoznamu položiek s požadovanou hodnotou množstva.
Môžete zadávať novú položku podľa uvedeného postupu.

Oprava položiek
Ak chcete opraviť zadanú položku na objednávke musíte použiť funkciu Zmazať položku,
alebo zadať tú istú položku so záporným množstvom.
Ak chcete zmazať položku vyberte ju zo zoznamu položiek na objednávke a ťuknite na
funkciu
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Zatvoriť objednávku
Ak máte na objednávke vložené všetky požadované položky môžete ju zatvoriť pomocou

funkcie
. Klepnutím na toto tlačítko sa zatvorí zoznam
položiek na objednávke. Prebehne kontrola položiek pre tlač na bonovačku. Položky, ktoré
ešte neboli vytlačené budú vytlačené na priradenú bonovačku - tlačiareň do kuchyne, alebo do
výčapu a budete presunutý automaticky na zoznam otvorených stolov.
POZOR! V režime dotykového displeja musíte mať vždy povolené otvorené stoly.
Potvrdenku zatvárate, tlačíte bloček zo zoznamu otvorených stolov pomocou funkcie Tlačiť...

Denná fiškálna uzávierka
Fiškálna uzávierka je vykonávaná podľa potrieb prevádzkovateľa pokladne no len raz za deň.
Fiškálnu uzávierku môžete vykonávať kedykoľvek za deň len raz. Nasledujúce predaje po
vykonaní fiškálnej uzávierky budú zarátané do nasledujúcej fiškálnej dennej uzávierky.
Ak sa po spravení fiškálnej uzávierky neúčtovalo ani v nasledujúci deň uzávierka sa nerobí.
Znamená to, že vykonávate uzávierku len pre tie dni v ktorých bol zaregistrovaný predaj no
pokladnici. Vykonávate len dennú uzávierku mesačná uzávierka sa už nerobí!
Pre vykonanie uzávierky použite Hlavné Menu Pokladňa/FM uzávierky.
Ak máte otvorený doklad na pridávanie položiek aj prázdny musíte ho zatvoriť pomocou
klávesy Esc, alebo Klávesy S podľa Vašej verzie programu, alebo nastavenia programu.
Po zvolení voľby FM uzávierky otvoríte formulár na vykonanie Dennej uzávierky.
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Pomocou myši, alebo dotykového displeja kliknite na voľbu

a tým vykonáte dennú uzávierku. Prebehne tlač uzávierky na tlačiarni
pripojenej k fiškálnemu modulu.
Ak sa chcete pozrieť na stav predaja a financií môžete spraviť prehľadovú uzávierku použitím

voľby

.

Intervalová uzávierka.
Podľa potreby, alebo na vyzvanie kontrolného orgánu môžete spraviť intervalovú uzávierku.
použitím funkcie
spravenie intervalovej uzávierky.
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Do tohto formulára zadajte požadované údaje a použitím funkcie

vytlačíte uzávierku podľa zvolených údajov. Uzávierka
bude vytlačená na tlačiarni pripojenej k fiškálnemu modulu.

Smenová uzávierka
Smenovú uzávierku môžete vykonávať kedykoľvek a ľubovoľne podľa potreby. Smenová
uzávierka je nezávislá od fiškálnych uzávierok.
Systém smenových uzávierok je rozdelený na dve nezávislé časti.
 Jednou časťou je smenová uzávierka za deň. Táto je vedená v RP automaticky a vždy
bez nutnosti zásahu obsluhy rozdeľuje predaj do denných predajov podľa dátumu.
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Druhá časť je smenová uzávierka za smenu. Túto uzávierku musí vykonávať obsluha
pokladne podľa potreby, spravidla vždy za smenu. Ak máte prevádzku v ktorej sa
smeny striedajú v prostriedku dňa napríklad o 15:00 a podobne tak môžete z výhodou
využiť nástroj smenová uzávierka.
Formulár pre ovládanie smenovej uzávierky otvoríte použitím hlavného menu
Pokladňa/Smenové uzávierky

Smenová uzávierka za deň
Smenová uzávierka za deň je rozdeľovaná automaticky podľa dátumu. Smenovú uzávierku za
deň môžete vytlačiť použitím volieb pre tlač smenovej uzávierky za deň.

Vyberte dátum a zvoľte druh smenovej uzávierky. Môžete vytlačiť uzávierku rozdelenú podľa
čašníkov. alebo uzávierku rozdelenú podľa tovaru. Rozdelenie tovaru je vykonané podľa
hlavných kategórií tovaru určených príznakom na tovare pri tvorbe tovarového číselníka.
Kuchyňa, výčap, ubytovanie, inventár, komis.
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Smenová uzávierka za smenu
Smenovú uzávierku za smenu musíte vykonávať podľa potreby použitím funkcií pre smenovú
uzávierku. Na formulári vidíte aktuálne číslo uzávierky do ktorej je realizovaný predaj. Táto
uzávierka je otvorená a každý predaj je automaticky ukladaný do tejto uzávierky. Vidíte
presný dátum a čas začiatku aktuálnej smenovej uzávierky.

Na príklade vidíme, že aktuálny predaj je ukladaný do uzávierky číslo 19 a táto začala
20.9.2011 o 8:44:14. Smenová uzávierka pokračuje až pokiaľ nepoužijete funkciu na
uzatvorenie smenovej uzávierky.

Uzatvorenie smenovej uzávierky za smenu
Použitím funkcie na uzatvorenie smenovej uzávierky zmeníte aktuálne číslo smenovej
uzávierky a otvoríte novú smenovú uzávierku.

Použitím funkcie sa zmení číslo aktuálnej uzávierky a dátum začiatku aktuálnej uzávierky
bude nastavený na aktuálny dátum a čas uzatvorenia predchádzajúcej uzávierky.

Tlač smenovej uzávierky za smenu
Tlač smenovej uzávierky môžete vykonávať pomocou funkcií na tlač uzávierky.

Vyberte číslo smenovej uzávierky a použite voľbu pre tlač uzávierky. Uzávierku môžete
vytlačiť buď podľa rozdelenia tovaru, alebo čašníkov. Rozdelenie tovaru je vykonané podľa
hlavných kategórií tovaru určených príznakom na tovare pri tvorbe tovarového číselníka.
Kuchyňa, výčap, ubytovanie, inventár, komis.
Pre tlač môžete vybrať aj číslo aktuálnej uzávierky. V tom prípade vytlačíte zoznam
aktuálnych obratov v aktuálnej uzávierke. Ak túto uzávierku neuzatvoríte bude sa do nej
narátavať každý ďalší predaj na pokladnici.

Verzia manuálu 2.04

Copyright © Jesoft 2012

