RYCHLÝ NÁVOD - PRODEJ
PRODEJ MARKOVÁNÍM FINANČNÍCH ČÁSTEK
NEBO
SNÍMÁNÍM EAN ČÁROVÉHO KÓDU ČTEČKOU

1. MARKOVÁNÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK
ZADÁNÍ CENY A MNOŽSTÍ
-

Pro zadání ceny zboží zadejte na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI částku celých korun, kterou ukončíte zadáním halířů na HALÍŘOVÉ
KLÁVESNICI.
Pro zadání množství nejprve zadejte na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI množství, následně stiskněte X (krát) na NAVIGAČNÍ KLÁVESE.
Potom zadejte na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI částku v celých korunách, kterou ukončíte zadáním halířů na HALÍŘOVÉ KLÁVESNICI.

S použitím hardwarové klávesnice: Zobrazená číselná klávesnice odpovídá numerické části hardwarové klávesnice. Jako X (krát) použijte
klávesu * (krát). Halířové částky zadejte s použitím desetinné tečky na numerické klávesnici a číslice desetihaléřů.

ZADÁNÍ SAZBY DPH (pro plátce)
-

Po zadání částky nebo množství a částky popsaným způsobem vyberte příslušnou sazbu DPH TLAČÍTKY SAZEB DPH.
Přednastavená sazba je 15%. Pokud zadáváte zboží s touto sazbou DPH, nemusíte sazbu vybírat (měnit).

-

Sazbu lze také přednastavit zeleným tlačítkem SKUPINA ZBOŽÍ, např. tlačítko „ALKOHOL“ může přednastavit sazbu 21% pro
všechna následná markování, dokud nebude skupina změněna. Skupiny zboží včetně sazby DPH nastavuje uživatel
prostřednictvím TLAČÍTKA FUNKCE / NASTAVENÍ TLAČÍTEK ZBOŽÍ (viz. Uživatelská příručka).

S použitím hardwarové klávesnice: Sazbu DPH vyberte klávesou / (děleno) na numerické části klávesnice.

ZADÁNÍ OBALU
-

Pro zboží, které se prodává ve vratném obalu (má sazbu DPH 0%) je třeba i při finančním markování zadat obal – vratnou
láhev - dále uvedeným způsobem.

-

Po zadání částky nebo množství a částky za zboží a případné změně DPH můžete ke zboží vybrat obal - vratnou láhev –
TLAČÍTKEM OBALU s hodnotou 3,-.

-

V ÚČTENCE se řádek zboží automaticky rozpadne na dva řádky se zadaným množstvím: na jednom řádku je uvedeno zboží
(s příslušnou sazbou DPH pro zboží) a na druhém řádku obal (se sazbou 0%). Oba řádky jsou s množstvím zadaným pro
zboží.

S použitím hardwarové klávesnice: Obal – vratnou láhev - zadáte stisknutím klávesy + (plus) na numerické části klávesnice a následně klávesy
3 (hodnota obalu – vratné láhve).

ZADÁNÍ VÁŽENÉHO ZBOŽÍ
-

Pro zadání hmotnosti zadejte na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI hmotnost v gramech a následně stiskněte TLAČÍTKO HMOTNOSTI g.

-

Zadaná hmotnost je automaticky převedena na kilogramy (např. 250 g je převedeno na 0,25 kg), následně zadejte na
ČÍSELNÉ a HALÍŘOVÉ KLÁVESNICI cenu za 1kg zboží a systém vypočte výslednou cenu za zadanou hmotnost zboží.

-

Namísto zadání ceny za 1 kg zboží můžete také vybrat TLAČÍTKO ZBOŽÍ, kde je přednastavena cena za 1 kg zboží.

S použitím hardwarové klávesnice: Hardwarovým ekvivalentem TLAČÍTKA HMOTNOSTI g je
(šipka vlevo), která převede hmotnost zadanou
v gramech na kilogramy. Dále postupujte obvyklým způsobem pro zadání ceny z klávesnice nebo pro výběr tlačítka zboží z klávesnice.

2. VÝBĚR ZBOŽÍ PŘEDNASTAVENÝMI TLAČÍTKY NEBO VYHLEDÁNÍM V KATALOGU
ZADÁNÍ ZBOŽÍ PŘEDNASTAVENÝMI TLAČÍTKY ZBOŽÍ
-

Pro zboží nebo obaly, které jsou často markovány, může uživatel přiřadit zboží k zelenému TLAČÍTKU ZBOŽÍ a následně při
prodeji používat TLAČÍTKA ZBOŽÍ namísto zadávání částky. Přiřazení zboží k tlačítku nastavuje uživatel prostřednictvím
TLAČÍTKA FUNKCE / NASTAVENÍ TLAČÍTEK ZBOŽÍ (viz. Uživatelská příručka).

-

Zadání zboží do účtenky se provede TLAČÍTKEM ZBOŽÍ, případně nejprve výběrem SKUPINY ZBOŽÍ a následně TLAČÍTKEM
ZBOŽÍ.

-

V případě zadání více kusů nejprve zadejte na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI množství a následně stiskněte TLAČÍTKO ZBOŽÍ.

S použitím hardwarové klávesnice: Výběr TLAČÍTKA ZBOŽÍ nebo TLAČÍTKA SKUPINY ZBOŽÍ provedete zadáním 4-místného číselného rychlokódu
z numerické klávesnice. Rychlokód je také uveden přímo na tlačítku. Pokud zadáte existující rychlokód zboží nebo skupiny, zobrazí se na
NAVIGAČNÍ KLÁVESE, kterou potvrdíte klávesou Enter.

ZADÁNÍ ZBOŽÍ RUČNÍM VYHLEDÁNÍM V KATALOGU
-

Pro zadání zboží ručním vyhledáním v katalogu stiskněte tlačítko VYHLEDAT V KATALOGU, které se při tvorbě prodejního
dokladu zobrazí v místě TLAČÍTKA FUNKCE.

-

Zobrazí se obrazovka pro výběr zboží zadáním podmínek, jako např. NÁZEV ZBOŽÍ.

-

Pokud je ke zboží zadána prodejní cena v ceníku, je výběrem zboží automaticky dosazena do prodejního dokladu. Jinak je
uživatel vyzván k zadání prodejní ceny, která se uloží do ceníku a použije v prodejním dokladu. Podrobný popis obrazovky
pro výběr zboží – viz. FUNKCE / KATALOG A CENÍK

S použitím hardwarové klávesnice: Pro vyhledání zboží v katalogu zadáním podmínek je hardwarová klávesnice nezbytná.

3. VÝBĚR ZBOŽÍ SNÍMÁNÍM EAN KÓDU ČTEČKOU
ZADÁNÍ ZBOŽÍ A MNOŽSTVÍ
-

Pro zadání zboží sejměte čtečkou EAN kód na zboží. Pokud je zboží obsaženo v ceníku, v ZADÁVACÍM RÁMEČKU se zobrazí
jednotková cena.

-

Pro zadání množství nejprve zadejte na ČÍSELNÉ KLÁVESNICI množství a následně sejměte čtečkou EAN kód na zboží.

S použitím hardwarové klávesnice: Zobrazená číselná klávesnice odpovídá numerické části hardwarové klávesnice.

SAMOUČENÍ: KDYŽ NENÍ ZBOŽÍ NALEZENO V CENÍKU, ALE JE OBSAŽENO V KATALOGU ZBOŽÍ
-

Pokud zboží není obsaženo v ceníku, ale je nalezeno v katalogu, zobrazí se nad ZADÁVACÍM RÁMEČKEM název zboží,
případně obrázek, v ZADÁVACÍM RÁMEČKU se zobrazí zadaný počet kusů, a pokladna očekává zadání ceny. Cenu zadejte
způsobem jako při markování finančních částek (viz. 1. MARKOVÁNÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK / ZADÁNÍ CENY A
MNOŽSTVÍ).

-

Zadaná cena bude zaznamenána do ceníku a při dalším prodeji této položky zboží již bude použita.

SAMOUČENÍ: KDYŽ NENÍ ZBOŽÍ NALEZENO V CENÍKU, ANI V KATALOGU ZBOŽÍ
-

Pokud zboží není obsaženo v ceníku ani v katalogu zboží, zobrazí se nad ZADÁVACÍM RÁMEČKEM nalezený EAN v číselné
podobě, v ZADÁVACÍM RÁMEČKU se zobrazí zadaný počet kusů, a pokladna očekává zadání ceny. Cenu zadejte způsobem
jako při markování finančních částek (viz. 1. MARKOVÁNÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK / ZADÁNÍ CENY A MNOŽSTVÍ).

-

Zadaná cena bude zaznamenána do ceníku a při dalším prodeji této položky zboží již bude použita.

-

Zboží bude uloženo do katalogu s názvem, který je složen z textu „EAN:“ a číselné podoby EAN kódu, např. „EAN:
1234567890123“. Následně může uživatel prostřednictvím TLAČÍTKA FUNKCE / KATALOG A CENÍK (viz. Uživatelská příručka)
změnit jméno a další údaje položky zboží.

UPOZORNĚNÍ:
Pro výběr zboží do prodejního dokladu lze uvedené způsoby (finanční markování, přednastavená tlačítka, snímání EAN
kódu) libovolně kombinovat, a to i v rámci jednoho dokladu.

