
Užívateľská časť

Prihlásenie

Program je rozdelený na 2 časti – užívateľskú a administrátorskú. 
Do užívateľskej sa dostaneme zadaním svojho identifikačného čísla a stlačenia OK.
Do administrátorskej časti sa dostaneme kliknutím na Admin pod klávesnicou.

1. užívateľská časť Predajňa

V užívateľskej časti je plocha rozdelená na 4 časti:

1. Horné ovládacie tlačítka - 



• Ulož – po stlačení sa uloží rozúčtovaná účtenka (v zátvorke je počet účteniek). Ak nie je nič 
naúčtované prejde na uložené účtenky a po vybraní sa presunú do účtovacieho panela.

• Zásuvka – otvorí peňažnú zásuvku ak je pripojená
• Zákazník - uloženie účtenky na zákazníka, účtenka sa potom objaví vo fakturácii alebo na 

réžiu.
• Ostatné – popis jednotlivých tlačítok:

Uzávierka  - denná uzávierka fiškálnej tlačiarne sa vykonáva denne 
Vklad/výber – vklad a výber do fiškálnej pokladne 
Pokladňa – Finančná uzávierka prehľad všetkých tržieb ktoré treba odovzdať po ukončení 

smeny. Uzávierku je dobré uložiť pri ukončení smeny aby boli prístupné v prehľade 
uzávierok.

Intervalová – uzávierka podľa dátumu od – do..
Priebežná – vytlačí priebežnú uzávierku pokladne
Inventúra – aktuálna inventúra tovaru (tovar je odpísaný zo skladu aj keď je iba nahodená 

obsluhou v pokladni a nie je vyúčtovaná
Mesačná – mesačná uzávierka fiškálnej tlačiarne.
Bločky – storno alebo kópia vytlačenej účtenky
Dod.->Pokl. - vytlačenie dodacieho listu na fiškálnej tlačiarni.
Servis – evidencia servisu a reklamácii
Reset – reset fiškálnej tlačiarne
Faktúra – úhrada faktúry v hotovosti cez fiškálnu tlačiareň

• Dodaci – vytlačí alebo nevytlačí dodací list,odpíše zo skladu
• Pokladňa – vytlačí doklad na fiškálnej tlačiarni,odpíše zo skladu

1. Ľavú polovicu v ktorej  je zoznam vybraných artiklov určených na predaj,
2. po kliknutí na riadok ide meniť cena, množstvo, zľava, poznámka, dočasný názov – tento  sa 

objavý na účtenke a po vytlačení sa vymaže
3. Stred – klavesnica na zadanie množstva a obľúbené položky určené na predaj



4. Pravú polovicu – v hornej časti je formulár slúžiaci na vyhľadávanie artiklov, vyhľadáva podľa 
čísla artiklu,EAN kódu,názvu,katalógu a výrobného čísla a v dolnej časti sú umiestnené artikle 
usporiadané do skupín artiklov


