RYCHLÝ NÁVOD – PLATBA A TISK
PLATBA V HOTOVOSTI, STRAVENKAMI, PLATEBNÍ KARTOU, TISK DOKLADU

PLATBA V HOTOVOSTI, STRAVENKAMI, PLATEBNÍ KARTOU
-

Pokud nechcete zadávat platbu prostřednictvím pokladní aplikace, můžete celou kapitolu plateb vynechat a přistoupit rovnou
k tisku.

-

Pro zadání platby prostřednictvím pokladní aplikace stiskněte tlačítko PLATBA v bloku OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK.
V ZADÁVACÍM RÁMEČKU PLATBY vyberte způsob platby (přednastavena je platba v hotovosti). Způsoby platby můžete
kombinovat.

-

Přijatou hotovost zadejte částkou na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI nebo postupnými stisky TLAČÍTEK BANKOVEK A MINCÍ
s požadovanými hodnotami. Přijetí více platidel se stejnou hodnotou zadejte opakovaným stiskem TLAČÍTKA BANKOVEK A
MINCÍ nebo zadáním čísla na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI před klikem na TLAČÍTKO BANKOVEK A MINCÍ.

-

Hodnotu přijatých stravenek zadejte částkou na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI nebo postupnými stisky TLAČÍTEK STRAVENEK
s požadovanými hodnotami. Přijetí více stravenek se stejnou hodnotou zadejte opakovaným stiskem TLAČÍTKA STRAVENKY
nebo zadáním čísla na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI před klikem na TLAČÍTKO STRAVENKY.
Pro platbu kartou vyberte v ZADÁVACÍM RÁMEČKU PLATBY volbu PLATBA KARTOU a následně stiskněte POKRAČOVAT na
NAVIGAČNÍ KLÁVESE. Celá částka k úhradě (včetně halířové části) se zobrazí v řádku PLATBA KARTOU.

-

V případě zadání zaplacených částek v součtu nižších než částka celkem Kč nebo při nezadání zaplacených částek vůbec
je po kliku na POKRAČOVAT na NAVIGAČNÍ KLÁVESE doplněna zbývající částka k úhradě do volby PŘIJATÁ HOTOVOST (pokud
nebyla vybrána volba PLATBA KARTOU).

S použitím hardwarové klávesnice: Hardwarový ekvivalent tlačítka PLATBA je funkční klávesa F10. Hardwarovým ekvivalentem navigační
klávesy (POKRAČOVAT) je kláves Enter. Zobrazená číselná klávesnice odpovídá numerické části hardwarové klávesnice. Pro sčítání a
násobení různých nominálních hodnot platidel nebo stravenek využijte klávesy + (plus) a * (krát) numerické klávesnice.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ PLATBY
-

Po dokončení zadání platby klávesou POKRAČOVAT na NAVIGAČNÍ KLÁVESE je možné vrátit se a pokračovat nebo měnit
zadanou platbu stiskem tlačítka ZPĚT (zobrazí se na místě tlačítka PLATBA) v bloku OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK.

-

Pro zrušení platby a návrat k zadávání nebo změně položek prodejního dokladu použijte tlačítko ZRUŠIT PLATBU (zobrazí
se na místě tlačítka ZRUŠIT DOKLAD) v bloku OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK.

S použitím hardwarové klávesnice: Hardwarový ekvivalent tlačítka ZPĚT je funkční klávesa F10. Hardwarový ekvivalent tlačítka ZRUŠIT PLATBU
je funkční klávesa F9.

HLÁŠENÍ TRŽBY A TISK DOKLADU
-

Před tiskem dokladu lze doklad zrušit tlačítkem ZRUŠIT DOKLAD v bloku OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK. Zrušený doklad nebude
vytištěn a bude/nebude archivován a zahrnut do sestav v závislosti na nastavení Uživatele.

-

Před tiskem dokladu lze tlačítkem N/F nastavit, zda doklad bude/nebude podléhat hlášení tržby na portál finanční správy
(tzv. fiskalizaci). V základním nastavení jsou všechny prodejní doklady před tiskem fiskalizovány. Nefiskalizace
vystavených dokladů je vhodná např. pro inventury prováděné přes pokladnu nebo pro vydání zboží, které bude následně
fakturováno. Oprávnění k nefiskalizaci dokladu se nastavuje pro Uživatele.

-

Pro fiskalizaci a tisk dokladu stiskněte tlačítko EET + TISK DOKLADU v bloku OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK nebo na NAVIGAČNÍ
KLÁVESE. Pro opakování tisku dokladu (bez opětovného hlášení EET) stiskněte tlačítko OPAKOVAT TISK.

-

Pro ukončení dokladu a zahájení dalšího stiskněte tlačítko KONEC DOKLADU v bloku OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK nebo na
NAVIGAČNÍ KLÁVESE.

S použitím hardwarové klávesnice: Hardwarový ekvivalent tlačítka ZRUŠIT DOKLAD je funkční klávesa F9. Hardwarový ekvivalent tlačítka N/F je
funkční klávesa F12. Hardwarový ekvivalent tlačítka EET + TISK DOKLADU je funkční klávesa F11 a Enter. Hardwarový ekvivalent tlačítka
OPAKOVAT TISK je funkční klávesa F11. Hardwarový ekvivalent tlačítka KONEC DOKLADU je funkční klávesa F12 a Enter.

