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1. Začínáme
1.1 Přihlášení do programu
Cesta: Hlavní obrazovka -> O2 eKasa

Vyberte ikonu

O2 eKasa na ploše.

Po spuštění aplikace O2 eKasa se otevře okno s výběrem uživatele, ve kterém je třeba
zadat kód PIN nastavený při registraci do programu.

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslopřes Nastavení / Společnost / Uživatelé.
Poznámka: Údaje o vás jako o uživateli jsou vaším vlastnictvím a za jejich užití jste odpovědní. Proto je
uchovávejte na bezpečném místě, o kterém víte jen vy, a chraňte je před zneužitím.
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Po zadání kódu PIN se aplikace přepne na hlavní obrazovku.

2 Domů
Hlavní obrazovka je rozdělená do čtyř částí: pole s odkazy vpravo dole, zprávy vpravo nahoře, stav pokladny a přehled
obchodu a tržeb uprostřed.

Stav pokladny

Přehled obchodu a tržeb

Odkazy

2.1 Stav pokladny
Zobrazuje aktuální hotovost v pokladně od posledního otevření, včetně vkladu.
Podrobnosti o stavu pokladny.

Možnost otevřít / zavřít pokladnu.
Změnit hotovost v pokladně
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2.2 Podrobnosti
Cesta: Domů -> Podrobnosti

Zobrazí aktuální stav pokladny od posledního otevření pokladny s vkladem podle uživatelů a způsobů platby.

Směny
Pokladna otevřena
Délka směny
Tržba
Způsob platby
V hotovosti
Platba na účet
Stravenky
Platba kartou přes
terminal O2 eKasa
Vloženo do pokladny
Hotovost v pokladně
Slevy
Uživatel

Datum a čas aktuálního otevření pokladny
Přesný čas otevření pokladny
Aktuální tržba
Platby uskutečněné v hotovosti
Platby uskutečněné převodem na účet
Platby uskutečněné stravenkami
Platby uskutečněné pomocí platební karty
Celkový vklad při otevření pokladny
Tržba + vklad v hotovosti
Poskytnuté slevy
Jednotliví uživatelé

2.3 Otevření pokladny
Cesta: Domů -> Otevřít pokladnu

Při otevření pokladny je nutné zadat dostupné finanční prostředky.
Pokladnu otevřeme kliknutím na modrou dlaždici OTEVŘÍT POKLADNU.
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2.4 Zavření pokladny
Cesta: Domů -> Zavřít pokladnu

Pokladna je zavřená na konci pracovního dne, směny, nebo podle potřeby.
Pokud není pokladna na konci pracovního dne zavřená, veškerý obrat následujícího dne se zaznamená do dne otevření
pokladny. Z toho důvodu je nutné pokladnu na konci každého pracovního dne uzavřít.
Otevření pokladny ráno a její uzavření na konci pracovního dne se definuje jako jedna pracovní směna. Každé další
uzavření a otevření pokladny způsobí přidání nové směny.
Pokud se pokladna uzavírá a zůstávají v ní nefiskalizované účtenky, zobrazí se upozornění. Pokud nechcete uzavřít
pokladnu a povolit fiskalizaci účtenek za aktuální den, klepněte na možnost Zrušit. Pokud chcete pokladnu uzavřít bez
fiskalizace účtenek, vyberte možnost Potvrdit.
Pokladnu zavřeme kliknutím na červenou dlaždici ZAVŘÍT POKLADNU.

Zobrazí se informace o uzavření pokladny s informací, od kdy je pokladna otevřená a výší tržby.
Je zde možnost zvolit, zda se jedná o poslední směnu.

Tlačítkem potvrdit pokladnu zavřeme a ukončíme směnu.

2.5 Změnit hotovost v pokladně
Cesta: Domů -> Změnit hotovost v pokladně

Slouží k přidání nebo odebrání hotovosti v pokladně.

Hotovost lze do pokladny přidat, případně ji z ní odebrat.
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2.6 Zprávy
Cesta: Domů -> Zprávy

Zobrazí příchozí zprávy od poskytovatele.

Nová zpráva se zobrazí formou POP UP upozornění na jakékoli obrazovce v aplikaci O2 eKasa.
Ikona „Domů“ zobrazuje počet nepřečtených zpráv formou odznaku.
Vzhled: Administrátor
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Nepřečtené zprávy se zobrazují tučně.

Po kliknutí na tlačítko „VŠECHNY“ se otevře seznam zpráv.

Vymazat zprávu – Po výběru konkrétní zprávy lze zvolit tlačítko „VYMAZAT“
Vrátit se zpět na seznam zpráv je možné stisknutím křížku v levém horním rohu.
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Vzhled Uživatel:
Obrazovka Domů

2.7 Přehled ochodu a tržeb
Cesta: Domů -> Přehled obchodu a služeb

Grafy na obrazovce zobrazují výnosy po dnech, nejlepšího prodejce, aktuální stav pokladny a nejprodávanější zboží.

2.8 Odkazy
Cesta: Domů -> Odkazy

Účelem odkazu je umístit položky NABÍDKY na hlavní obrazovce umožňující rychlý přístup. Chcete-li přidat odkaz,
vyberte štítek + Add favorite, nebo podržte chvíli prst na existujícím odkazu, který chcete nahradit
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Tím otevřete novou nabídku, kde můžete vybrat novou položku a barvu a ikonu odkazu. Dokončete stisknutím
položky Uložit.

3 Pokladna
3.1 Práce se stoly
Stoly zjednoduší práci, protože uživatel vidí názorně rozmístění konkrétních objednávek a kolik času uplynulo od
poslední objednávky.
Administrátor je jedinou osobou zodpovědnou za nastavení stolů a jejich uspořádání na ploše.
Vkládání objednávek a účtování může provádět i uživatel.

3.2 Nastavení polohy
Polohu stolů vyvoláte stisknutím tlačítka Nastavení stolů.
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Pokud chcete použít stoly, nejprve je třeba nastavit pro ně plochu a umístění. K tomu slouží ikona NASTAVENÍ STOLŮ.
Ikona stolu se zobrazí v levém horním rohu polohy. Stisknutím
Pokud chcete ikonu stolu odstranit, vyberte možnost

nastavíte novou ikonu.

a stiskněte ikonu stolu, který chcete odstranit.

Stiskněte
a ikonu stolu přidržte, potom ji přetáhněte do požadované polohy (přetažení). Doporučujeme
uspořádat stoly podle přibližného uspořádání skutečných stolů v prostoru.
Vyberte ikonu

Vyberte možnost

otočit stůl a stiskněte ikonu stolu, tím umožníte jeho otáčení.

Velikost stolu a stiskněte ikonu stolu. Otevře se nabídka změny velikosti a orientace.

Stiskněte ikonu
Umístit jmenovku a stiskněte ikonu stolu, otevře se pole k zadání jmenovek stolu. Po zadání
jmenovky bude mít stůl označení pro objednávky.
Stisknutím ikony Přidat místnost lze ke stávajícím prostorům přidat nové. Otevře se pole pro zadání názvu místnosti.
Každá místnost obsahuje vlastní stoly, před použitím je třeba všechny stoly uspořádat pro objednávky.
Pokud stisknete a přidržíte název místnosti, otevře se okno umožňující změnu názvu místnosti nebo její odstranění.

3.3 Uživatel pracující s pokladnou O2 eKasa
Po úspěšném přihlášení uživatele se zobrazí hlavní okno pokladny O2 eKasa. S ohledem na volby v nabídce
Nastavení/Pokladna/Nastavení účtenek/Vyhledávání zboží v pokladně jsou pro vydávání účtenek k dispozici dvě
různé obrazovky: grafická (Ikony zboží) nebo číselná (Čtečka čárových kodů).

3.4 Grafická obrazovka pokladny
Grafická obrazovka se používá, máte-li symboly pro jednotlivé druhy zboží nebo služby a malý počet zboží.
Možnosti
Pole s
účtenkou
Výběr zboží
Skupina
zboží
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Pole s účtenkou

Seznam položek na účtence s kódem, názvem, cenou a množstvím

Možnosti
Výběr zboží

Další možnosti (práce se stoly, čekající objednávky, slevy, poznámky,
aktualizace nejprodávanějšího zboží, rozdělení účtenek, vyhledávání)
Výběr zboží pomocí ikon

Skupina zboží

Skupina zboží

3.5 Vystavování účtenek
Zboží lze na účtenku přidat dvěma způsoby:
Stisknutím požadovaného tlačítka v poli pro výběr zboží můžete přidat položku přiřazenou příslušnému tlačítku.
Každým dalším stisknutím stejného tlačítka zvýšíte počet aktuální položky na účtence o 1.
Do vstupního pole
můžete zadat část názvu nebo kódu, tím otevřete
okno se vším zbožím obsahujícím zadané znaky, potom klepněte na zboží, které chcete na účtenku přidat.
Dokud účtenku nevytisknete, můžete položky na účtence výběrem zboží upravovat, zboží přidávat, měnit jeho množství či cenu nebo přidat slevu.

Dokončete vytvořením účtenky pomocí možnosti
Na následujícím obrázku vidíte okno k výběru způsobu platby.

Na závěr přejděte k vyúčtování a fiskalizaci účtenky.
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Pokud vyberete platbu v hotovosti, můžete zadat přijatou částku a program vypočte, kolik je třeba vrátit, v případě
přesné částky stačí klepnout na možnost Zaplatit. Poté následuje tisk účtenky a fiskalizace.

3.6 Slevy a akce
Cesta: Pokladna -> Více

U každého zboží lze nastavit slevu – stačí klepnout na příslušnou položku v objednávce a po otevření okna k úpravám
můžete přiřadit příslušnou slevu. Slevu lze uplatnit v procentuální výši, případně zadáním částky, o kterou se cena
zboží poníží.

3.7 Ruční zadání ceny
Cesta: Pokladna -> Více

Povolení této funkce umožní jednorázově zadat individuální cenu.
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3.8 Sleva na celou účtenku
Cesta: Pokladna -> Více

U vytvořené účtenky lze stisknout volbu

a přidat slevu.

.

Sleva je už nadefinovaná v Sklad -> SLEVY/AKCE.
Sleva se uplatňuje na celou účtenku.

3.9 Přidat poznámku
Cesta: Pokladna -> Více

Funkce umožňuje přidat na účtenku poznámku.
U vytvořené účtenky zvolte

a Přidat poznámku.
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3.10 Aktualizovat nejprodávanější položky
Cesta: Pokladna -> Více

Funkce umožňuje ručně aktualizovat nejprodávanější položky zboží ve složce TOP.
U vytvořené účtenky zvolte

a nejprodávanější položky aktualizujte.

3.11 Rozdělit účtenku
Cesta: Pokladna -> Více

Někdy je nutné rozdělit účtenku na dvě nebo více částí. K tomu slouží možnost Rozdělit účtenku v nabídce.
U vytvořené účtenky zvolte

a Rozdělit účtenku.
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Pomocí ikony

přenesete jednotlivé zboží.

Pomocí ikony

přenesete celou položku.

Každou účtenku můžete nakonec vyúčtovat samostatně běžným způsobem.

3.12 Přidat partnera
Cesta: Pokladna -> Více

V některých případech je potřeba na účtenku přidat Partnera / Zákazníka, k tomu slouží tato funkce.
U vytvořené účtenky zvolte

a Přidat partnera.

Partnera máme už vytvořeného, případně můžeme vytvořit stisknutím ikony
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3.13 Tisk účtenky
Cesta: Pokladna -> Více

Tato funkce umožní vytisknout předběžnou účtenku. Pozor: nejedná se o daňový doklad.
U vytvořené účtenky zvolte

a Tisk účtenky.

3.14 Otevřít zásuvku
Cesta: Pokladna -> Více

Tato funkce otevře pokladní zásuvku, pokud je zapojená a povolená.
U vytvořené účtenky zvolte

a Otevřít zásuvku.

3.15 Zavřít pokladnu
Cesta: Pokladna -> Více

Zobrazí se informace o zavření pokladny včetně informace, od kdy je pokladna otevřená a výše tržby.
U vytvořené účtenky zvolte

a zavřít pokladnu.

Je zde možnost zvolit, zda se jedná o poslední směnu.
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Tlačítkem potvrdit zavřeme pokladnu a ukončíme směnu.

3.16 Účtenka „S sebou“
V aplikaci je možné vystavit účtenku bez fiskalizace, pro tuto funkci musí být aktivní fiskální modul.
Nastavení - Pokladna - Další nastavení - Fiskální modul
Po stisknutí

můžeme použít volbu „S sebou“, účtenka poté nepodléhá fiskalizaci.

3.17 Číselná obrazovka pokladny
Číselná obrazovka se používá, pokud nepoužíváte primárně zboží. Číselnou obrazovku bez možnosti grafické
obrazovky pokladny aktivujte pomocí možností: Nastavení - Nastavení účtenek - Pouze zadávání částky.

Číselná obrazovka pokladny obsahuje číselník, možnost zadat množství a dodatečné funkce, které je potřeba
aktivovat v: Nastavení - Nastavení účtenek - Sekce „Jen částka“.
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3.18 Způsoby platby
Pokladna nabízí mnoho platebních metod, tyto metody lze vyvolat stisknutím tlačítka

Předdefinované platby:
Platba v hotovosti
Platba kartou
Platba na účet
Stravenky
Nově přidané platební metody:
eStravenky

3.19 Cizí měna
V pokladně lze nastavit cizí měnu, po vyvolání okna zaplatit lze kliknutím na pole „Kč“ zvolit požadovanou měnu.
Jinou měnu je potřeba definovat v Nastavení – Správa kurzů měn, kde si zvolíte i směnný kurz.
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3.20 Rozdělit částku
Funkce Zaplatit umožňuje i rozdělení částky k zaplacení více způsoby platby.
Vyvolání funkce - Zaplatit - Rozdělit částku

3.21 Číselná Obrazovka pokladny
Číselná obrazovka se používá, pokud nemáte symboly pro jednotlivé zboží nebo služby.
V nastavení této obrazovky lze povolit i další funkce.
Výběr DPH
Možnost zadat položky bez DPH
Možnost zvolit vlastní název položky zboží

21

4 Statistiky
4.1 Stav pokladny
Cesta: Statistika -> Stav pokladny

Zobrazí aktuální stav pokladny od posledního otevření pokladny s vkladem podle uživatelů a způsobů platby.

Směny
Pokladna otevřena
Délka směny
Tržba
Způsob platby
V hotovosti
Platba na účet
Stravenky
Platba kartou přes
terminal O2 eKasa
Vloženo do pokladny
Hotovost v pokladně
Slevy
Uživatel

Datum a čas aktuálního otevření pokladny
Přesný čas otevření pokladny
Aktuální tržba
Platby uskutečněné v hotovosti
Platby uskutečněné převodem na účet
Platby uskutečněné stravenkami
Platby uskutečněné pomocí platební karty
Celkový vklad při otevření pokladny
Tržba + vklad v hotovosti
Poskytnuté slevy
Jednotliví uživatelé

4.2 Účtenky
Cesta: Statistiky -> Účtenky

Zobrazí aktuálně vytvořené účtenky.
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Možnosti filtru:
Datum
Prodejce
Způsob platby
Fiskalizované/Nefiskalizované

Zobrazené účtenky se barevně liší podle:
-

Červená - nefiskalizované účtenky
Bílá - fiskalizované účtenky
Oranžová - účtenky „s sebou“

Je zde možnost účtenky za vybrané období dofiskalizovat.
Možnosti tisku:
Výpis účtenky - obsahuje detail filtrovaných účtenek (co řádek, to jedna účtenka)
Výpis finančních transakcí - obsahuje souhrn detailu filtrovaných účtenek (co řádek, to souhrn jednotlivého dne)
Výpis všech účtenek - vytiskne kompletně všechny filtrované účtenky

4.3 Detail účtenky
Zobrazí se aktuální náhled na účtenku.
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Obsahuje:
-

Rozpis položek zboží
Datum
Číslo účtenky
FIK
Celková částka

Je zde možnost:
-

Znovu vytisknout účtenku
Poslání účtenky e-mailem
Dodatečně fiskalizovat
Stornovat účtenku

4.4 Přehled tržeb
Cesta: Statistiky -> Přehled tržeb

Zobrazuje rekapitulaci obratu za vybrané období.
Možnosti filtru:
-

Datum
Směna
Platba
Prodejce

Tisknout:
-

Výpis nákladů - report obsahuje detail otevřené směny, vkladů do pokladny, detail tržeb jednotlivých
prodejců, výpis prodaného zboží, daňovou rekapitulaci, apod.
Výpis po daňových skupinách - report obsahuje souhrn detailního rozpisu DPH za zvolené období.
Výpis po skupinách zboží - report obsahuje souhrn tržeb za jednotlivé skupiny zboží.
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4.5 Vstupní účtenky
Cesta: Statistiky -> Vstupní účtenky

Tady uvidíte všechny příjmové doklady už zadané na sklad.
Možnosti filtru:
-

Datum
Fultextové vyhledávání

4.6 Nový vstupní účet
Po stisknutí modrého plus na obrazovce Vstupní účet vyvoláme novou příjemku do skladu

Příjem zboží - Název příjemky, číslo faktury od dodavatele, apod.
Datum - Datum založení příjemky
Datum účtenky - datum vystavení dokladu
Dodáno - Ano / Ne
Zaplaceno - Ano / Ne
Sklad - Vlastní sklad, Komisní sklad
Typ dokladu - FA, DL, účtenka, PD, IDL, apod.
Dodavatel - vyplníme dodavatele
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Položky účtenky - po stisknutí modrého plus přidáváme na příjemku jednotlivé položky

Po stisknutí ULOŽIT můžeme přidávat další položky.
Po dokončení příjmu stiskneme ULOŽITt a příjem zboží se zobrazí na skladě.

4.7 Vratky zboží
Cesta: Statistiky -> Vratky zboží

Slouží k vrácení zboží dodavateli.

Po stisknutí modrého plus můžeme vytvořit vratku zboží dodavateli. Po uložení se zboží okamžitě odmaže ze stavu
skladu.
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4.8 Odpisy zboží
Cesta: Statistiky -> Odpisy zboží

Slouží k odpisu zboží ze skladu.

Po stisknutí modrého plus vytvoříme nový odpis.

Důvody odpisu:

Po uložení odpisu se zboží okamžitě odmaže ze stavu skladu.
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4.9 Změny cen
Cesta: Statistiky -> Změny cen

V zadaném období se zobrazí veškeré úpravy prodejních cen.

4.10 Kniha popisu zboží
Cesta: Statistiky -> Kniha popisu zboží

Zobrazí knihu se seznamem zboží, report obsahuje:
-

Slevy
Denní tržby
Vratky dodavateli
Změny cen
Další údaje
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5 Sklad
5.1 Vratka zboží
Cesta: Sklad -> Vratka zboží

Po zadání čísla účtenky lze jednotlivé položky vrátit a vytisknout storno účtenky.

Číslo účtenky = číslo vystaveného dokladu

Po stisknutí účtenky lze přesunout jednotlivé položky zboží k vrácení, po stisknutí tlačítka Hotově pokladna vytiskne
účtenku na zápornou částku a zároveň vrátí zboží do skladu.

29

5.2 Proforma faktura
Cesta: Sklad -> Proforma faktura

Umožní vystavit zálohovou fakturu partnerovi, účtování je podobné jako v pokladně. Je potřeba vybrat partnera a
poté stisknout tlačítko uložit, tato proforma faktura se poté uloží pod daným partnerem.

5.3 Zboží
Cesta: Sklad -> Zboží -> Zboží

Zobrazí se přehled zboží, lze zde vytvářet nové zboží, případně editovat stávající.

Vyhledat zboží:
-

Fulltextové vyhledávání zboží

Možnost filtru:
-

Zboží k prodeji
Dle jednotlivých DPH skupin

Editace zboží:
-

U daného zboží klikneme na tři tečky v pravé části řádku, což umožní: Upravit, Smazat, Zobrazit produkt,
Oblíbený produkt, Aktivní

Vytvoření nového zboží
Pro vytvoření nové položky zboží stiskneme Modré plus.

30

Název - libovolný název položky zboží
Kód - libovolný kód produktu
Přesnost - při využití váženého zboží lze vybrat počet desetinných míst
Skupiny zboží - umožní vybrat nadřazenou složku zboží
Čárkový kód - možnost zadat čárkový kód
Kód dodavatele - lze zadat kód dodavatele pro snadnější filtrování zboží
Zboží k prodeji - pokud chceme zboží prodávat a chceme, aby se zobrazovalo v pokladně, je třeba povolit tuto funkci
Zboží je služba - pokud chceme službu prodávat a chceme, aby se zobrazovala v pokladně, je třeba povolit tuto funkci
Složený výrobek - pokud se zboží skládá z více položek zboží, tato funkce umožní editaci položek složeného výrobku
Měrná jednotka - KS, l, šálek, apod.
Oblíbené - zobrazí zboží v pokladně pod položkou oblíbené
Vážený produkt - pokud je pokladna propojená s dodávanou váhou, tato funkce umožní automatické načtení váhy
Požadovat množství - funkce zobrazí dodatečnou tabulku pro určení množství s navolenou cenu zboží
Země - funkce umožní zadat zemi dodavatele

Individuální cena - umožní zadat v pokladně vždy individuální cenu
Osvobozeno od daně - umožní prodat zboží bez DPH
Daňové skupiny - DPH 21 %, DPH 15 %, DPH 10 %, DPH 0 %
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Prodejní cena bez DPH - automaticky vypočítaná podle zvolené prodejní ceny a DPH
Prodejní cena s DPH - koncová prodejní cena
Zaokrouhlit cenu nahoru - vždy zaokrouhlí prodejní cenu nahoru
Vratný obal - umožňuje přidat vratný obal ke zboží

Minimální zásoby - po určení minimálních zásob se zboží ve skladě označí barevně, pokud stav zboží bude pod danou
hodnotou
Sledovat stav - Zobrazí zboží ve Stavu skladu

5.4 Skupina zboží
Cesta: Sklad -> Zboží -> Skupina zboží

Umožní editovat stávající skupiny zboží.

Po stisknutí modrého plus lze vytvořit novou skupinu zboží.

Jméno - Název skupiny zboží
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Kód - Libovolný kód skupiny zboží
Marže % / Kč - Připočítaná marže pro celou skupinu zboží
Vážený produkt - Pokud je pokladna propojená s dodávanou váhou, tato funkce umožní automatické načtení váhy u
celé skupiny zboží

5.5 Vratné obaly
Cesta: Sklad -> Zboží -> Vratné obaly

Umožňuje editaci a případné vytváření vratných obalů.

Nový vratný obal vytvoříme stisknutím modrého plus.

Název - libovolný název vratného obalu
Cena - koncová cena vratného obalu
Čárový kód - možnost zadat čárový kód
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5.6 Změna kvality zboží
Cesta: Sklad -> Zboží -> Změna kvality zboží

Umožňuje zadat změnu zboží na nižší kvalitu (2. jakost).
Pro správnou funkčnost je třeba mít vytvořené zboží nižší kvality.

5.7 Příjem zboží
Cesta: Sklad -> Zboží -> Příjem zboží

Umožňuje vytvořit příjemku do skladu.

Příjem zboží - název příjemky, číslo faktury od dodavatele, apod.
Datum - datum založení příjemky
Datum účtenky - datum vystavení dokladu
Dodáno - Ano / Ne
Zaplaceno - Ano / Ne
Sklad - Vlastní sklad, Komisní sklad
Typ dokladu - FA, DL, účtenka, PD, IDL, apod.
Dodavatel - vyplníme dodavatele
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Položky účtenky - po stisknutí modrého plus, přidáváme na příjemku jednotlivé položky

Po stisknutí uložit můžeme přidávat další položky.
Po dokončení příjmu stiskneme uložit a příjem zboží se zobrazí na skladě.

5.8 Zboží s omezenou dostupností
Cesta: Sklad -> Zboží -> Zboží s omezenou dostupností

Zobrazuje zboží s omezenou platností.
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5.9 Stav skladu
Cesta: Sklad -> Stav skladu

Slouží k zobrazení přehledu aktuálního stavu skladu.
Možnosti filtru:
-

Skupiny zboží
Zboží k prodeji
Daňové skupiny
Fulltextové vyhledávání

5.10 Slevy / akce
Cesta: Sklad -> Slevy / akce

Zobrazí přehled vytvořených slev a akcí.
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Vytvoření nové slevy:
Po stisknutí modrého plus vybereme Sleva

Jméno - individuální jméno slevy
Částka (%) - procentuální sleva
Základ - vždy 1.0
Suma - korunová sleva
Pozor: nelze kombinovat slevu v % a Kč.

Vytvoření nové akce:
Po stisknutí modrého plus vybereme Akce

Jméno - individuální jméno akce
Použít slevu – volíme, pokud chceme použít už vytvořenou slevu v %, Kč
Použít zboží zdarma – volíme, pokud chceme prodávat 2+1 zdarma apod.
Aktivní - aktivuje akci
Platba - vybíráme platební metodu, na kterou se akce vztahuje
Skupiny zboží - vybíráme skupinu zboží, na kterou se akce vztahuje
Zákazník - vybíráme partnera, na kterého se akce vztahuje
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Datum zahájení a ukončení - datum platnosti akce
Doba zahájení a ukončení - čas platnosti akce

5.11 Inventura
Cesta: Sklad -> Inventura

Umožňuje inventarizovat sklad.
Základní obrazovka zobrazuje přehled už zadaných inventur, lze je editovat a případně smazat.

Pro vytvoření nové inventury stiskneme modré plus.

Zde lze editovat sloupec skutečné množství, po úpravě všech položek můžeme uložit.
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6 Nastavení - Pokladna
6.1 Nastavení účtenek
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Nastavení účtenek

Umožňuje individuální nastavení pokladny.

Typ účtenky - Plátce / Neplátce DPH
Vytisknout jednotkovou cenu - umožní vytisknout jednotkovou cenu
Automaticky resetovat účtenku - povoluje reset účtenky dle nastavení Resetovat číslo účtenky
Resetovat číslo účtenky - umožní resetovat číslo účtenky po zvoleném období (den, měsíc, rok)
Automaticky vytisknout uzávěrku při uzavření pokladny - umožní vytisknout uzávěrku při uzavření pokladny
Upozorni mě, pokud je celková cena na účtence pod nákupní cenou - zobrazuje upozornění na nižší prodejní cenu,
než je nákupní.

Jen částka

Pouze zadávání částky - přepne obrazovku pokladny na číselnou
Zadávání daně u částky - u položky Jen částky umožní vybírat variantu DPH
Zadávání částky bez DPH - umožňuje u položky Jen částky prodat bez DPH
Výběr množství u částky - umožní zadat individuální množství kusů zboží
Požadovat název zboží u částky - umožňuje individuální název položky zboží

Vyhledávání zboží v pokladně
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Čtečka čárových kódů - automaticky přidat – po načtení zboží pomocí čtečky čárových kódů zboží se automaticky
přidá na účtenku
Skupina stejných produktů na účtence – umožní sloučit zboží se stejným názvem na účtence
Výběr zboží na pokladně – umožňuje zobrazit ikony zboží, případně obrazovku pro čtečku čárových kódů

Prodejce

Prodávající se pro vytištění účtenky musí přihlásit – vždy po stisknutí tlačítka zaplatit pokladna požaduje PIN
Uživatel může otvírat a zavírat pokladnu – uživatel má možnost otvírat a zavírat pokladnu
Zobrazení potvrzení přijaté hotovosti – zobrazí se kalkulačka, která pomůže s výpočtem částky vracené zákazníkovi
Použít marži – spustí funkci marže

6.2 Marže
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Nastavení účtenek

Pro správnou funkčnost je třeba povolit funkci marže.
Nastavení - Účtenka - Použít marži
Při editaci nebo vytváření položek zboží se změní obrazovka Kalkulace ceny.

Marže vyjadřuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží nebo služby. Vyjadřuje se buď absolutně, nebo v
procentech podle následujícího vzorce:
m = p - n / p * 100%
kde m je marže (v procentech), p je prodejní cena a n je nákupní cena.
Marže nesmí být víc než 100 %.
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6.3 Další nastavení
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Další nastavení

Nastavení stolů

Použít parkování účtenek - umožní zadat objednávku bez stolu
Použít stoly - povolí obrazovku se stoly
Zobrazit čas čekání stolu po - zobrazí minutové sekvence u otevřených stolů
Použití váhy - povolení připojení váhy a práce s ní
Úvodní obrazovka pokladny - Možnost zvolit Stoly / Objednávky a produkty

Nastavení další

Fiskální modul - povoluje fiskalizaci a umožňuje nahrání certifikátu
Použít partnery - umožní vybírat partnery na účtenku
Rozšířené nastavení - zobrazí karetní služby (Wirecard, eStravenky)
Umožnit tisk aktuální objednávky - povolí zobrazení položky tiskárna u zboží a případně u skupin zboží, slouží jako
tisk objednávky do kuchyně
Použít sklad - zobrazí sklad, při deaktivaci nelze pracovat se skladem
Použít podsložky skupin zboží - aktivuje možnost nadřazených složek ( nápoje - alko, nealko)
Použít vratné obaly - umožní použít vratné obaly
Uzamknout obrazovku při otočení - fixuje obrazovku na šířku
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6.4 Správa kurzů měn
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Správa kurzů měn

Umožňuje vytvořit další měny.
Podporované měny:
-

EUR
USD

Novou měnu vytvoříme stisknutím modrého plus, vybereme typ měny a vlastní směnný kurz.

6.5 Způsob platby
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Způsob platby

Umožnuje editovat stávající platební metody, případně přidávat nové.

42

Novou platební metodu přidáme stisknutím modrého plus.
Platbu pojmenujeme, vybereme platební metodu a stiskneme uložit.

6.6 Daňové skupiny
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Daňové skupiny

Umožňuje vybrat DPH, se kterými bude pokladna pracovat.

6.7 Fiskální modul
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Fiskální modul

Umožňuje import certifikátu pro spuštění odesílání dat na Finanční správu.
Formát certifikátu je .p12

43

Režim - Běžný / Zjednodušený
Doba čekání na FIK - odezva čekání na FIK
Fiskalizovat platby platební kartou - možnost vypnout fiskalizaci plateb kartou
Název certifikátu - pokud je certifikát nahraný správně, tady se zobrazí jeho jméno
EET fáze - pokud je certifikát nahraný správně, tady se zobrazí fáze EET
Testovací mód - generuje virtuální FIK (nejedná se o ostrý provoz)

6.7.1 Získání certifikátu pro EET a nahrání certifikátu do O2 eKasy
Tržby můžete evidovat v on-line nebo ve zjednodušeném off-line režimu.

ON-LINE režim
Podnikatel je nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby povinen poslat datovou zprávou údaje správci daně
a vystavit účtenku zákazníkovi.
Veškeré tržby tak eviduje on-line formou prostřednictvím internetu.
V případě technické závady nebo dočasného výpadku internetu musí podnikatel údaje o tržbě elektronicky poslat
nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

OFF-LINE režim
Je přípustný, pokud by on-line evidence tržeb podnikateli znemožnila či významně ztížila plynulý výkon jeho
podnikatelské činnosti.
Nárok podnikatele na evidenci v off-line režimu posuzuje na základě písemné žádosti o povolení evidence tržeb ve
zjednodušeném režimu jeho správce daně. Žádost je bezplatná a měla by obsahovat veškeré údaje o podnikateli,
včetně IČ, DIČ, popis podnikatelské činnosti apod.
Správce daně prošetří, zda má podnikatel na evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu nárok či nikoliv. Pokud nárok
uzná, je podnikatel povinen poslat datovou zprávu obsahující údaje o tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od
uskutečnění evidované tržby a nemá povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK).
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Autentizační údaje
Autentizační neboli přihlašovací údaje do portálu správce daně.
O autentizační údaje můžete žádat:


Elektronicky prostřednictvím Datové schránky (cca 3 dny)
(Pokud máte datovou schránku zřízenou!)

o

Na daňovém portálu klikněte na „Žádost o autentizační údaje do EET“.
Odkaz Vás přesměruje na samotné vyplňování žádosti.

o

Vyplňte informace o podání a příslušném správci daně v sekci „Záhlaví“, potom identifikační údaje poplatníka
v sekci „Poplatník“, „Zabezpečení“ a nakonec všechny údaje zkontrolujte v „Závěru“.



Osobně (cca 30 minut) u libovolného finančním úřadu, kde získáte údaje na počkání.

6.7.2 Průvodce jak stáhnout certifikát ze serveru státní správy
Po přihlášení na stránce: https://adiseet.mfcr.cz klikněte na Elektronické evidence tržeb

Správa údajů evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

Teď jste přihlášení na stránce Daňového portálu, pokračujte kliknutím na Certifikáty
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Nový certifikát

Vytvořte žádost v prohlížeči

Vložte vlastní heslo pro certifikát (Pozor: heslo si pečlivě poznamenejte, nedá se zpětně dohledat ani znovu
vygenerovat).

Klikněte na Odeslat žádost
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Vytvořit exportní soubor – stáhne certifikát ve formátu .p12

6.7.3 Nahrání certifikátu do eKasy
V Nastavení -> Další nastavení - povolte režim: Rozšířené nastavení a Fiskální modul

V Nastavení -> Fiskální modul - VLOŽIT CERTIFIKÁT

Zvolte Potvrdit, vyberte soubor s koncovkou .p12 a v posledním kroku zadejte heslo a fázi EET.
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6.8 Měrná jednotka
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Měrná jednotka

Umožňuje editovat a vytvářet nové měrné jednotky.

Novou měrnou jednotku vytvoříme stisknutím modrého plus.

Název - libovolné pojmenování měrné jednotky
Kód - libovolný kód
Faktor jednotky - přepočet vůči základní jednotce
Základní jednotka - litr, kilogram apod.
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6.9 Karetní službyp
Cesta: Nastavení -> Pokladna -> Karetní služby

Obsahuje konfigurace pro platební terminály.

Meal ticket settings
Konfigurace pro eStravenky, vyplňujeme pouze ID terminálu. Po uložení můžeme konfiguraci zkontrolovat stisknutím
tlačítka Test divice connection.
Karetní služby
Konfigurace pro platební terminál Wirecard, přihlašovací jméno a heslo se doplní ze sítě po podepsání všech smluv.
Použít USB - pokud je terminál připojený přes USB, je třeba mít tuto funkci povolenou
Aktualizace firmware - aktualizuje připojený terminál na poslední dostupnou verzi firmware
Test zařízení - kontrola připojení terminálu
Vyberte zařízení - při využití více terminálů můžeme zvolit, se kterým zařízením má pokladna pracovat

6.9.1 Aktualizace platebního terminálu


Připojte terminál k eKase pomocí USB kabelu.
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Párování správně nastavíte stisknutím žluté šipky na terminálu a dále stisknutím čísla jedna. Následně
pokračujte stisknutím čísla dva pro USB – a párování terminálu je hotové.



Spusťte aplikaci O2 eKasa a v levém dolním rohu vyberte Nastavení – Karetní služby. Zkontrolujte, zda je
povolené pole Použít USB. V pravém horním rohu uložte.



Stav aktuální verze zkontrolujete přímo v terminálu stisknutím žluté šipky a poté čísla 2 pro informace. V
případě, že v sériovém čísle firmware, které se Vám zobrazí na displeji terminálu, neuvidíte za číslem 57
písmeno ,,b“, znamená to, že terminál běží na staré verzi firmware a je potřeba ho aktualizovat.
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Aktualizaci spustíte stisknutím tlačítka Aktualizace firmware v eKase. eKasa díky tomu začne ze serveru
stahovat potřebná data a na terminálu proběhne aktualizace nové verze. Po jejím dokončení se terminál
restartuje a dojde k ověření aktuální verze. Stejně tak může dojít i k ukončení aplikace O2 eKasa.



V případě, že došlo k ukončení aplikace, znovu se přihlaste a zkontrolujete na terminálu aktuální verzi
firmware. Opět stisknutím žluté šipky a následně stisknutím čísla 2. Teď už byste v sériovém čísle měli vidět
písmeno ,,b“.



Tím je nastavení terminálu zcela kompletní a je možné ho začít používat.

Upozornění: Pamatujte, že před zahájením samotné aktualizace je potřeba spárovat eKasu a terminál se
stejnými přihlašovacími údaji. Není možné aktualizovat terminál na jiné eKase, než ke které byl původně
přiřazený.

6.10 eStravenky
Podporovaní partneři: Sodexo, Chèque Déjeuner a Gusto Karta
Důležité:



Pro správnou funkčnost je třeba mít aktuální verzi aplikace
Pro správnou funkčnost je nutné v O2 eKase zakázat Bluetooth
(Nastavení -> Bluetooth -> Vypnuto)



Podporované připojení je pouze pomocí USB
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6.10.1 Nastavení nové platební metody eStravenky
Cesta: Nastavení - Pokladna - Způsob platby

Vytvořte novou platební metodu pomocí modrého plus

Jméno - eStravenky
Platba - eStravenky
Uložit
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6.10.2 Nastavení terminálu pro eStravenky
Cesta: Nastavení -> Karetní služby

ID terminálu - S/N terminálu na zadní straně zařízení (posledních 8 číslic)
Testovat připojení zařízení - Zkontroluje správnost připojení
Znovu nainstalujte zařízení - Znovu stáhne do zařízení konfigurační soubory
Po Uložení ID terminálu se konfigurační soubory pro terminál automaticky nahrají.
!!! Pozor, u „Znovu nainstalujte zařízení“ odpojte bankovní terminál a nechte zapojený pouze stravenkový terminál!!!

7 Nastavení - Zařízení
7.1 Typ aplikace
Cesta: Nastavení -> Zařízení -> Typ aplikace

Možnost přepnout pokladnu do režimu připojení mobilního číšníka.
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7.2 Mobilní číšníci
Cesta: Nastavení -> Zařízení -> Mobilní číšníci

Umožňuje editaci nebo přidání nového mobilního číšníka.
Po připojení zařízení na stejnou WIFI stiskneme modré plus, zadáme do mobilního číšníka IP adresu a párovací kód.

7.3 Tiskárny
Cesta: Nastavení -> Zařízení -> Tiskárny

Obsahuje konfiguraci připojených tiskáren.
OCOM 58Z - Standardně dodávaná tiskárna
OCOM 88A - Tiskárna do kuchyně
OCOM M06 - BT tiskárna
Novou tiskárnu přidáme stisknutím modrého plus, vybereme vyhledávání, zvolíme typ připojení a potvrdíme
tiskárnu.

Po přidání a uložení tiskárny je možné nastavit dodatečné funkce.
Editaci provedeme stisknutím tří teček vpravo.
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Možnosti:
Hlavní tiskárna - pokud používáme víc tiskáren, označíme, která je hlavní
Aktivní - aktivace / deaktivace tiskárny
Zásuvka podporována – zvolíme, pokud používáme pokladní zásuvku
Řezačka účtenky - řeže účtenky (pouze 88A)
Záhlaví účtenky
Zápatí účtenky

7.4 Zálohovat na USB
Cesta: Nastavení -> Zařízení -> Zálohovat na USB

Možnost vytvořit a případně nahrát zálohu pokladny.

Archivace údajů - umožňuje vytvořit zálohovací soubor
Obnova údajů - umožňuje nahrát zálohovací soubor
Zálohovací soubor je ve formátu .zip, soubor se nahrává v tomto formátu.
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7.4.1 Návod na archivaci údajů
Export údajů
Po přihlášení do eKasy zvolíme Nastavení

Záložka Zařízení, volba Zálohovat na USB

ARCHIVACE ÚDAJŮ
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NAHRÁT NA CLOUD (A) / NAHRÁT NA USB (B)

A) NAHRÁT NA CLOUD - Vyplníme uživatelské jméno a heslo (ty, které jsme dostali e-mailem při registraci eKasy)

A) Vyplníme heslo ke konkrétní záloze a stiskneme POKRAČOVAT
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A) Po úspěšném exportu se zobrazí Archivace údajů, POTVRDIT, POKRAČOVAT, DOKONČIT

B) NAHRÁT NA USB - Zvolte složku pro archivaci

B) Vybereme umístění a potvrdíme volbou VYBRAT
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B) Vytvoříme heslo a stiskneme POKRAČOVAT

B) Potvrdíme heslo a stiskneme POKRAČOVAT

B) Po úspěšném exportu se zobrazí Archivace údajů, POTVRDIT, POKRAČOVAT, DOKONČIT
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7.4.2 Návod na obnovu údajů
Import údajů
Po přihlášení do eKasy zvolíme Nastavení

Záložka Zařízení, volba Zálohovat na USB

OBNOVA ÚDAJŮ

VLOŽIT Z CLOUDU (A) / VLOŽIT Z USB (B)
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A) IMPORT ÚDAJŮ - Vyplníme uživatelské jméno a heslo (ty, které jsme dostali e-mailem při registraci eKasy)

A) Zvolíme požadovanou zálohu a stiskneme POKRAČOVAT

A) Zadáme heslo a stiskneme POKRAČOVAT
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A) V dalším kroku potvrdíme položku „DATABÁZE“

A) Po úspěšném importu se zobrazí IMPORT ÚDAJŮ, DOKONČIT.

B) VLOŽIT Z USB - ZVOLTE SOUBOR PRO PŘESUN
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B) Vybereme soubor z interního úložiště, případně flash zařízení

B) Zadáme heslo k archivu, POKRAČOVAT

B) Vybereme jednu z možností importu, dáme POKRAČOVAT

B) Po úspěšném importu se zobrazí IMPORT ÚDAJŮ, POKRAČOVAT, DOKONČIT.
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8 Nastavení - Společnost
8.1 Společnost
Cesta: Nastavení -> Společnost -> Společnost

Obsahuje informace o majiteli pokladního zařízení a případné nastavení údajů pro fiskalizaci.

Název společnosti - název podnikatelského subjektu
IČO - identifikační číslo společnosti
Plátce DPH - Ano / Ne
Adresa společnosti - adresa zapsaná v OR
Důvody osvobození od DPH - pokud je společnost osvobozená od DPH, je třeba vyplnit důvod
Zodpovědná osoba - provozní, majitel apod.
DIČ - daňové identifikační číslo
Informace o pokladně - poznámka k pokladně

Název provozovny - číslo generované finanční správou (návod v kapitole 5.16.1)
Adresa provozovny - přesná adresa umístění pokladny
Označení pokladny - pokud je v provozovně jedna pokladna, označení je 1, pokud je v jedné provozovně pokladen
víc, první je 1, druhá 2, apod.
Provozní doba - otevírací doba provozovny
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8.2 Založení provozovny
Pro správné označení názvu provozovny v aplikaci O2 eKasa je třeba založit provozovnu/y na Daňovém portálu:
https://adisdpr.mfcr.cz
Zvolíme položku ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB

Přihlaste se pomocí autentizačních údajů

Klikneme na záložku PROVOZOVNY
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+ Nová provozovna

Tady vyplníme * povinné údaje.

Založit provozovnu

Tady je uvedené číslo provozovny, které nastavíte do aplikace O2 eKasa
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8.3 Uživatelé
Cesta: Nastavení -> Společnost -> Uživatelé

Umožňuje editovat a přidávat nové uživatele a administrátory pracující s pokladnou.

Uživatele přidáme stisknutím modrého plus.

Jméno - jméno uživatele (zobrazuje se na účtence)
Příjmení - příjmení uživatele (nezobrazuje se na účtence)
Osobní číslo - 1 - XX
Jazyk - čeština, angličtina, vietnamština
Úroveň přístupu - Administrátor / Uživatel
PIN - čtyřmístný kód pro přihlášení do pokladny

Dodatečná práva pro uživatelské oprávnění

Přehled stavu pokladny - umožní náhled do Stavu pokladny
Přehled stavu skladu - umožní náhled na Stav skladu
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Příjem zboží - umožňuje vytvořit Příjem zboží na sklad
Účtenky - umožní náhled na účtenky
Výpis tržeb za směnu - umožní náhled na report Výpis nákladů
Přehled tržeb - umožní náhled na report Výpis nákladů
Stornování účtenky - umožní storno účtenky
Změnit hotovost v pokladně - umožní manipulovat s počátečním vkladem do pokladny
Může používat slevu - umožní používat slevu na účtenku
Vrácení zboží - umožní zadat Vrácení zboží na sklad

9 Nastavení - Partneři
9.1 Partneři
Cesta: Nastavení -> Partneři -> Partneři

Umožní editovat a přidávat obchodní partnery.

Nového partnera přidáme stisknutím modrého plus a vyplníme povinná pole označená *.
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Povinná pole:
-

Název
IČO
DIČ

Zároveň můžeme dohledat zálohové faktury (proforma faktury) a dále s nimi pracovat.

9.2 Skupiny partnerů
Cesta: Nastavení -> Partneři -> Skupiny partnerů

Umožňuje spravovat nadřazené složky partnerů.

9.3 Odměna za doporučení
Cesta: Nastavení -> Partneři -> Odměna za doporučení

Doporučte O2 eKasu Vašim známým a získejte balíček výhod. Do formuláře uveďte kontakt a my se postaráme o
zbytek. Za každého známého, který si eKasu objedná, automaticky získáváte 100% slevu na následující paušál u Vaší
eKasy a k tomu ještě slevu ve výši 250 Kč na telefony a příslušenství z nabídky O2.
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10 Nastavení - Informace o aplikaci
Cesta: Nastavení -> Informace o aplikaci

Zobrazí informace k aplikaci O2 eKasa.

Jméno eKasy - vlastní pojmenování pokladny
Verze aplikací - verze eKasy a případných dodatečných modulů
ID aplikace - identifikátor aplikace
Označení vzdáleného přístupu - ID přístupu pro vzdálenou správu
CLD (vID) - identifikace eKasy
IMSI číslo - identifikátor IMSI
Typ zařízení

Informace o připojení / informace o zákazníkovi

Připojení pomocí - zobrazí typ datového připojení
Stav připojení k internetu - aktivní / neaktivní
Stav připojení k serveru - aktivní / neaktivní
Uživatel - název společnosti
IČO - identifikační číslo společnosti
Odeslat chybové hlášení – vyrozumí IT o chybě
Vzdálený přístup - povoluje možnost vzdálené správy
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11 Odhlásit
Cesta: Odhlásit

Umožňuje odhlášení uživatele z pokladny.

12 Speciální modul PNS
Stav synchronizace

PNS „autíčka“

Doporučené nastavení pro PNS

Označený ikonou „mráčku“

Autíčko vlevo označuje „Remitendy“

Cesta: Nastavení -> Nastavení účtenek

Zelený: Nízký datový provoz

Autíčko vpravo označuje „Dodací listy“

Aktivovat:

Oranžový: Střední datový provoz
přidat

V červeném kolečku se vždy zobrazí počet

Čtečka čárových kódů - automaticky

Červený: Vysoký datový provoz

nezpracovaných transakcí.

Výběr zboží na pokladně - čtečka č. kódů

Mráček s křížkem: Nefunkční synchronizace

Cesta: Nastavení -> Další nastavení
Deaktivovat:

Vytvoření nového zboží do eKasy

- Použít parkování účtenek

Cesta: Sklad -> Zboží -> Zboží ->

- Použít stoly

Název: Název výrobku
produkty

- Úvodní obrazovka pokladny - obj. a

Kód: Označení výroku

Kód pro nastavení čtečky PNS

Přesnost: U prodeje na ks vždy volíme „Celkové množství“
Skupina zboží: Vyberte už vytvořenou skupinu, případně zvolte „Vytvořit novou skupinu“
Čárový kód: Pokud je výrobek označený čárovým kódem, lze ho sem vyplnit (naskenovat)
Zboží k prodeji: Určuje, zda se zboží zobrazí v pokladně k prodeji
Měrná jednotka: Dle typu zboží (ks, l, m, apod.)
Daňové skupiny: Vyberte „Daňovou skupinu“
Prodejní cena s DPH: Koncová prodejní cena s DPH
Sledovat stav: Umožňuje sledovat zboží na skladě
Povinná pole jsou vždy označená *

Dodací list
Cesta: Statistiky -> Vstupní účtenky
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Potvrzení dodacího listu
Vyberte konkrétní dodací list, zvolte „Upravit“, proveďte případnou úpravu, poté stiskněte „Potvrdit“.

Remitendy
Cesta: Statistiky -> Vratky zboží

Potvrzení remitendy
Vyberte konkrétní vratku zboží, zvolte „Upravit“, proveďte případnou úpravu, poté stiskněte „Potvrdit“.
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13 Speciální modul TipSport
Modul je určený uživatelům s podepsanou smlouvou u TipSport.
Po aktualizaci eKasy na speciální TipSport modul se zobrazí nová ikona

Pro správnou funkčnost zvolíme tlačítko REGISTROVAT

Zobrazí se hlášení Informace o aplikaci, stiskneme OK

13.1 Manuál pro obsluhu prodeje losů v aplikaci O2 eKasa
Zásilky
Pro přijetí nebo reklamaci zásilky klikněte na Tipsport

(v levé dolní části modré lišty).

Na obrazovce kliknutím zvolte požadovanou zásilku.

Pro přijetí klikněte na Potvrdit (provede se naskladnění a je možné prodávat) nebo Reklamovat.
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V případě, že chcete zásilku Reklamovat, losy se nenaskladní a je potřeba řešit jako reklamaci na tel. 311 633 223.
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Prodej
V Pokladně zvolíme tlačítko

a poté položku TipSport.

V pokladně klikněte na

následně Tipsport.

Teď můžete rovnou skenovat logistický kód* z losu. Po jeho načtení se los automaticky přidá na účtenku. Skenovat
můžete opakovaně, jakmile je vše hotovo, klikněte na
.

Všechny účtenky vydané přes aplikaci TipSport dle současné legislativy nepodléhají fiskalizaci.
Pokud chcete los z účtenky odebrat, stiskněte křížek vedle jeho názvu.
Zrušení prodeje nebo výplaty losů provedete kliknutím na zrušit. Vždy je ale potřeba nejdřív odstranit všechny losy
z účtenky!
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Ověření losu a výplata výhry
Na obrazovce TipSport klikněte na
a můžete okamžitě skenovat Logistický kód. Aplikace následně
automaticky aktivuje druhé vyplňovací pole, do kterého naskenujte Validační kód*. Výplata následně proběhne
ověřením losu, a to opět automaticky.

V případě výhry se na obrazovce ukáže celková výše výhry, kterou můžete potvrdit nebo odložit na později. Po
potvrzení se výhra zapíše do účtenky. V případě, že by los nebyl výherní nebo nebylo možné ho vyplatit, zobrazí se
pod validačním kódem informace s vysvětlením. V případech, kdy los nejde prodat, a nebo je výherní, ale nelze ho
vyplatit, volejte v pracovních dnech 7:30–15:30 TipSport (311 633 223, 311 633 226 či 311 633 234).
Jakmile jsou všechny výplaty na účtence, můžete stisknout
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Stav skladu
Počet losů můžete kontrolovat stejně jako ostatní produkty v Sklad – Stav skladu.
Pokud chcete zobrazit pouze losy, klikněte na

a následně TipSport.

Stav prodejů a výplat je také dostupný na aplikacelosy.tipsport.cz.

Storno účtenky
Probíhá běžným způsobem, tedy Statistiky – Účtenky. Kliknutím na požadovanou účtenku ji otevřete a klikněte na
STORNO.
Jediným rozdílem je okno pro odeslání dat pro TipSport. Tady volte Kompenzace a následně Odeslat. Pozor: akci je
možné provést jen do 15 minut od prodeje losu!

*Validační kód
Pro ověření losu používejte tento kód obsahující informaci o
výši výhry. Najdete ho vždy pod stírací vrstvou.
*Logistický kód
Pokud prodáváte nebo vyplácíte losy, vždy naskenujte čárový
kód uvedený na každém losu. Pro každý los naskenujte znovu!
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