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Money S3 Kasa

M˘˗ˎˢ S3 Kˊ˜ˊ
Samostatný modul Money S3 Kasa slouží k maloobchodnímu prodeji. Je přizpůsoben přímému prodeji na pokladně se zřetelem na
ovládání pouze pomocí klávesnice či dotykové obrazovky. Pracuje nad daty Money S3 a umožňuje on-line výběr a odpis skladových
zásob, tvorbu a tisk prodejek, využití cenových hladin a slev včetně partnerských, úhrady nepeněžními platidly a tvorbu řady informačních
sestav. Program je distribuován ve dvou verzích:
Money S3 Kasa Standard
Verze Money S3 Kasa Standard je součástí běžného Money S3, tedy i bezplatné verze START. Pracuje pouze se základní cenou, nelze
zadat slevu. Pracuje pouze s prvními 1000 skladovými kartami a adresami a jedním skladem (prvním v seznamu). Umožňuje pouze platby
v hotovosti. Nelze instalovat do sítě.
Money S3 Kasa Professional
Pracuje bez jakýchkoli omezení verze Standard. Může pracovat v síti proti síťovým datům Money S3. Před koupí Money S3 Kasa
Professional je nutno vlastnit placený komplet Money S3 s modulem Sklady a Objednávky, čili minimálně komplet Lite. Součástí Money
S3 Kasa Professional je také modul Evidence tržeb, který umožňuje odesílání dokladů do systému EET.

Registrace
Ekonomické systémy od běžných programů odlišuje jedna zcela základní vlastnost – jsou úzce závislé na platné legislativě. Proto je
důležitá registrace Money S3 Kasa ihned po instalaci – jen tak jsme schopni s vámi udržet kontakt a dosáhnout souladu programu
s legislativou. Veškeré činnosti související s registrací provádíte pomocí Průvodce registrací, který spustíte z automaticky nabízeného
Registračního okna nebo z menu Nápověda.

Registrace Money S3 Kasa Standard
Po spuštění programu se zobrazí okno, kde tlačítkem Registrovat spustíte průvodce registrací. Program automaticky rozezná, zda jste
připojeni k internetu, a nabízí již průvodce podle stavu on-line nebo oﬀ-line.
Registrace on-line
Zobrazí se průvodce registrací:
Licenční číslo znám – viz Registrace licencované verze.
Licenční číslo neznám – touto volbou zaregistrujete START verzi Money S3 Kasa Standard.
IČ - vyplníte vaše IČ. V případě, že bude IČ nalezeno, vyplní program na další straně průvodce vaše kontaktní údaje sám, v opačném
případě bude požadovat vyplnění těchto údajů ručně. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro úspěšnou registraci povinné.

Na další straně vyplníte kontaktní údaje.
Poštu zasílat na jinou adresu – zde můžete zadat adresu, která se liší od obchodního názvu a na kterou chcete zasílat poštu.
Tlačítkem Dokončit registraci ukončíte a následně proběhne aktivace programu Money S3 Kasa Standard.
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Registrace oﬀ-line
IČ – vyplníte vaše IČ, které není povinné. Na další straně průvodce vyplníte vaše kontaktní údaje. Tučným písmem jsou uvedeny položky,
které jsou pro úspěšnou registraci povinné.
Poštu zasílat na jinou adresu – zde můžete zadat adresu, která se liší od obchodního názvu a na kterou chcete zasílat poštu.
Tlačítkem Dokončit zobrazíte okno pro tisk žádosti o aktivaci, kterou následně zašlete na naši adresu Seyfor, a.s., Drobného 49, 602 00
Brno.
Aktivace
Po obdržení žádosti vám bude přiděleno Licenční číslo pro verzi Money S3 Kasa Standard, které vám bude zasláno poštou.
Při spuštění programu Money S3 Kasa se zobrazí průvodce, kde tlačítkem Aktivovat otevřete okno pro zadání Aktivačního kódu. Do
tohoto pole zadáte vaše přidělené Licenční číslo.
Tímto krokem je registrace a aktivace verze Money S3 Kasa Standard dokončena.
Licenční číslo naleznete v menu Nápověda / O programu.

Přechod z verze Money S3 Kasa Standard na licencovanou verzi
Pokud jste aktivně využívali bezplatnou verzi Money S3 Kasa Standard a máte zájem data v ní pořízená využívat i v licencované verzi,
postupujte prosím následovně. Po zakoupení plné verze Money S3 Kasa Professional v programu v menu Nápověda / Registrace
licencované verze zadáte vaše IČ a nové licenční číslo Money S3 Kasa Professional. Pokud jste připojeni k internetu, program se spojí
s naším registračním serverem a změní licenci. V případě oﬀ-line obdržíte nové Licenční číslo, které zapíšete ručně. Po dokončení
registrace budou data původních agend verze Money S3 Kasa Standard automaticky převedena do licencované verze a odstraněny
veškeré limity verze Money S3 Kasa Standard.

Registrace licencované verze
Na zadání Licenčního čísla a dokončení registrace máte 20 dní. Program do té doby poběží v režimu Standard (START) verze. Tato verze
pracuje pouze se základní cenou, nelze zadat slevu. Pracuje pouze s prvními 1000 skladovými kartami a adresami a jedním skladem
(prvním v seznamu). Umožňuje pouze platby v hotovosti. Nelze instalovat do sítě.
Po zadání Licenčního čísla budete mít k dispozici verzi Money S3 Kasa Professional v plné funkčnosti.
Po spuštění programu se zobrazí Průvodce registrací. Program automaticky rozezná, zda jste připojeni k internetu, a nabízí již průvodce
podle stavu on-line nebo oﬀ-line.

Registrace on-line
IČ – vyplníte vaše IČ. V případě, že bude IČ nalezeno, vyplní program na další straně průvodce vaše kontaktní údaje sám, v opačném
případě bude požadovat vyplnění těchto údajů ručně. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro úspěšnou registraci povinné.
Licenční číslo – zapíšete vaše licenční číslo, které naleznete na kartě Certiﬁkát o původu softwarové licence nebo na tištěném Rozpisu
modulů licence Money S3.
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Umístění licence:
- Lokální – licence je uložena na stejném počítači, na kterém je nainstalovaný i samotný program. Při lokálním umístění licence je možné
spustit maximálně dvě instance programu současně.
- Na Licenčním serveru – licence je uložena na počítači, na kterém je nainstalovaná aplikace Licenční server. Tuto použijte v případě, že
máte zakoupeno více licencí, nebo chcete jednu licenci používat na více počítačích. Při licenci umístěné na Licenčním serveru je možné
spustit tolik instancí programu, kolik máte zakoupených licencí.
Změnit umístění licence – nastavení umístění licence, viz dále.
Tlačítkem Dokončit proběhne automatická registrace a aktivace programu Money S3 Kasa Professional.
Licenční číslo naleznete v menu Nápověda / O programu.
Registrace oﬀ-line
IČ – vyplníte vaše IČ. Na další straně průvodce vyplníte vaše kontaktní údaje. Tučným písmem jsou uvedeny položky, které jsou pro
úspěšnou registraci povinné.
Licenční číslo – doplníte Licenční číslo, které naleznete na kartě Certiﬁkát o původu softwarové licence nebo na tištěném Rozpisu modulů
licence Money S3 Kasa.
Umístění licence:
- Lokální – licence je uložena na stejném počítači, na kterém je nainstalovaný i samotný program. Při lokálním umístění licence je možné
spustit maximálně dvě instance programu současně.
- Na Licenčním serveru – licence je uložena na počítači, na kterém je nainstalovaná aplikace Licenční server. Tuto použijte v případě, že
máte zakoupeno více licencí, nebo chcete jednu licenci používat na více počítačích. Při licenci umístěné na Licenčním serveru je možné
spustit tolik instancí programu, kolik máte zakoupených licencí
Změnit umístění licence – nastavení umístění licence, viz dále.
Aktivace
Po spuštění programu tlačítkem Aktivovat licenci otevřete okno pro zadání Aktivačního kódu. Aktivaci licence můžete také provést přímo
v programu v menu Nápověda / Aktivovat licenci.
Tímto krokem je registrace a aktivace licencované verze Money S3 Kasa Professional dokončena.
Licenční číslo naleznete v menu Nápověda / O programu.

Rozšíření Money S3 Kasa Professional - dokoupení dalších licencí
Ve chvíli, kdy dokoupíte novou licenci Money S3 Kasa Professional, dostáváte Přídavný kód k Licenčnímu číslu. Podle stavu připojení
k internetu (on-line či oﬀ-line) zadáte kód do programu následujícím způsobem:
On-line
V menu Nápověda spustíte Licenční manažer, kde v záložce Obsah licence tlačítkem Aktualizovat moduly provedete automatickou
aktivaci nově zakoupených licencí.
Po zavření okna Licenční manažer program automaticky zpřístupní nově zakoupené licence.
Oﬀ-line
V menu Nápověda spustíte Licenční manažer.
Zapsat ručně – touto volbou zapíšete přídavné kódy k zakoupeným licencím ručně podle vytištěného Rozpisu modulů licence Money S3
Kasa.
Po zavření okna Licenční manažer program automaticky zpřístupní nově zakoupené licence.

Změnit umístění licence
V Průvodci výběrem umístění licence Money S3 Kasa deﬁnujete:
Vyberte umístění licence
Licence je uložena lokálně na tomto počítači – licence je uložena na lokálním počítači a tlačítkem Dokončit umístění licence ukončíte.
Licenci spravuje Licenční server – v případě Licenčního serveru se zobrazí další volby:
Vyberte umístění licenčního serveru
Tyto volby se zobrazí pouze pokud je nastaveno Licenci spravuje Licenční server:
Licenční server je nainstalován na tomto počítači – pokud je Licenční server nainstalován na lokálním počítači, doporučujeme aktualizaci
pomocí odkazu Stáhnout aktuální Licenční server.
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Vyhledat licenční server na síti – je volba, která hledá síťový klíč ve vaší síti automaticky. Tuto volbu použijete v případě, kdy byl již na
server nainstalován Licenční server. Operace může trvat delší dobu, pokud je síť rozsáhlá. Při nalezení každého běžícího Licenčního
serveru v síti se program zeptá, zda jej chcete použít. V případě záporné odpovědi program pokračuje v hledání tak dlouho, dokud si
nevyberete některého z nich, a nebo dokud neprohledá celou síť. Poté vám program nabídne seznam, kde si jednoho z Licenčních
serverů zvolíte.
Nastavit parametry přístupu k licenčnímu serveru ručně – je volba určená správcům sítě, kteří tak můžou zadat přímo počítač, na němž je
klíč umístěn, a číslo portu pro komunikaci. Tuto volbu použijete v případě, kdy byl již na server nainstalován licenční server.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte si ve Firewallu OS Windows (Ovládací panely), zda-li máte povolený port 511, na kterém běží služba
Licenční server, který přiděluje licence jednotlivým stanicím ve vaší ﬁremní síti. Pro funkčnost komunikace serveru se stanicemi
je třeba mít port 511 povolen.

POZNÁMKA: Informace pro správné ruční nastavení získáte z licenčního serveru na počítači, na kterém byl nainstalován. Zde
použijte volbu Info, kde naleznete příslušné informace pro nastavení přístupu k síťovému klíči u jednotlivých instalací Money S3.
Tyto údaje se liší podle zvoleného protokolu. Doporučujeme vždy zadat název serveru, namísto IP adresy serveru, dynamické
přidělování IP adres může mít za následek zrušení vazby na Licenční server.

POZNÁMKA: Ovladač síťového klíče se instaluje jako samostatný program. Uživatelsky je ovládán pomocí tzv. Licenčního
serveru. Ikonu naleznete v pravé části hlavního panelu Windows a lze jej také spustit přímo z programové nabídky Money S3.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na operačních systémech Windows 7 a vyšší může při nedostatečných právech zápisu na datovou část
Money S3 v kombinaci se zapnutým nástrojem řízení uživatelských účtů (UAC) dojít k virtualizaci dat. Z tohoto důvodu instalační průvodce
vždy u cílové složky pro datovou část Money S3 z bezpečnostních důvodů implicitně nastavuje plná práva zápisu pro skupinu USERS
(tímto je virtualizace vyloučena). Pokud změníte cílovou složku datové části Money S3, doporučujeme přepínač Ponechat stávající
přístupová práva na cílové složce pro Data nezatržený (tímto je virtualizace také vyloučena).
V případě, kdy preferujete ponechat stávající práva na vámi vybraném adresáři, lze zatrhnout přepínač Ponechat stávající přístupová
práva na cílové složce pro Data. V tomto případě je však nutné zajistit, aby vámi vybraná složka pro datovou část obsahovala plné právo
zápisu pro skupinu USERS, jinak hrozí virtualizace dat. V žádném případě nedoporučujeme datovou část Money S3 umístit do složky C:\
Program Files\, případně C:\Program Files (x86)\. Tyto složky jsou systémem chráněny a riziko virtualizace je velmi vysoké.
UPOZORNĚNÍ PRO ADMINISTRÁTORY: Při prvotní instalaci a také při upgrade program vždy nastavuje v registru Windows na klíči
Solitea právo úplného řízení pro skupinu „EVERYONE“. Pokud potřebujete zachovat vlastní nastavení přístupových práv na tomto klíči
v registru Windows, spouštějte instalační program vždy s parametrem „/n“.

4

Money S3 Kasa

Umístění klíčů podle operačního systému:
- 32-bit Windows - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Solitea
- 64-bit Windows - KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Wow6432Node\Solitea
Stáhnout aktuální Licenční server - po přípravě sítě následuje instalace programu na server z instalačního souboru, který spustíte z tohoto
odkazu.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte si ve Firewallu OS Windows (Ovládací panely), zda-li máte povolený port 511, na kterém běží služba
Licenční server, který přiděluje licence jednotlivým stanicím ve vaší ﬁremní síti. Pro funkčnost komunikace serveru se stanicemi
je třeba mít port 511 povolen.
Tlačítkem Dokončit umístění Licenčního serveru ukončíte.

Licenční manažer
Licenční manažer zobrazuje údaje o licenci Money S3 Kasa Professional.

POZNÁMKA: Licenční manažer je přístupný pouze pro uživatele, který má v Přístupových právech povolenu volbu Registrace
programu.
Údaje o licenci
V horní části se zobrazují údaje o licenci, jako licenční číslo, počet licencí, umístění licence, platnost služby podpora a aktualizace,
registrační a aktivační kód.
Pokud jste připojeni k internetu online, zobrazují se tyto volby:
Nákup online – tlačítkem se přepnete na náš e-shop, kde si můžete dokoupit licenci k Money S3 Kasa Professional.
Aktualizovat moduly – pomocí této volby provedete aktualizaci přídavných kódů k licenci.
Pokud nejste připojeni k internetu, zobrazují se tyto volby:
Zapsat ručně – při zakoupení nového modulu nebo klienta obdržíte od obchodního oddělení přídavný kód k licenci, který můžete zadat
ručně. Vyvolá se okno pro zadání nového přídavného kódu.
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Správa licence
Změnit umístění licence – nastavení umístění licence.
Změnit licenční číslo – provádíte tehdy, když potřebujete zaregistrovat nové licenční číslo.
Obnovit aktivaci – postup, kterým obnovíte aktivaci:
- v případě nečekané změny hardwaru (např. při poruše a následné výměně některé součásti počítače), při které nebylo potřeba znovu
instalovat Money S3 Kasa Professional.
- v případě předchozí deaktivace.
- v případě, že chcete ručně obnovit datum exspirace aktivačního kódu (např. po uhrazení služby Podpora a aktualizace).
Aktivovat – pokud jste on-line připojeni k internetu, zadáte IČ a Licenční číslo. Aktivace se automaticky provede. Pokud jste oﬀ-line, zadáte
Aktivační kód ručně. Nebude-li aktivace provedena, program bude upozorňovat na povinnost aktivace ještě 20 dní. Po vypršení termínu
pro aktivaci program nebude spuštěn.
Deaktivovat – pokud se chystáte změnit hardware ve vašem počítači nebo chcete počítač přeinstalovat, je potřeba nejprve v našem
registračním středisku program deaktivovat. Po dalším spuštění programu vás registrační průvodce vybídne k Obnovení aktivace.

Ovládání Money S3 Kasa
Ovládání Money S3 Kasy vychází z uživatelského rozhraní Money S3.
V horní části se zobrazuje Hlavní menu – obsahuje nabídku Agenda, Kasa, Zásoby, Nastavení a Nápověda.
Pod volbou menu vidíte prodejní displej, kde naleznete aktuální informace o prodeji: uvítací text (lze nastavit v Uživatelské konfiguraci),
částku za aktuální položku prodejky, celkovou částku za doklad, částku, která má být vrácena zákazníkovi. Stejné údaje se zobrazují i na
hardwarovém Displeji, pokud je připojen jako pokladní komponenta Money S3 Kasa.
Na nástrojové liště máte k dispozici tlačítka všech důležitých funkcí potřebných pro prodej z Kasy. U každé ikony se zobrazuje její horká
klávesa a popis.
Pod tlačítky je v levé části obrazovky Prodejka, která je dále rozdělena na dvě části. V horní části vidíte okno Nová položka dokladu, ve
kterém jsou údaje o právě zadávané položce prodejky. Dole je pak seznam všech Položek aktuálně zadávané prodejky.
V pravém okně Výběr zásoby (resp. Výběr skupiny/Výběr skladu) najdete seznam zásob pro výběr položek do prodejky.
Ve spodní části obrazovky je pak Aktivní informační řádek, kde jsou informace o tom, který uživatel, v jaké agendě, datu a účetním roce
pracuje. Prostým poklepáním na údaje je můžete změnit – poklepete-li na jméno uživatele, můžete se přihlásit do programu pod jiným
jménem, poklepete-li na účetní rok nebo agendu, můžete se přepnout do jiného roku a agendy.

Hlavní menu
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Money S3 Kasa

Program Money S3 Kasa je uzpůsoben tak, aby veškeré ovládání při běžné práci bylo možné pouze prostřednictvím klávesových zkratek
na klávesnici, případně pomocí dotykové obrazovky (tzv. touch screen). Nejčastěji užívané funkce naleznete proto na nástrojové liště, jejíž
ikony jsou dostatečně velké pro dotykové ovládání a pro ovládání z klávesnice jsou zde doplněny i názvy zkratek.
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Další klávesy
F10 – stiskem klávesy přesunete kurzor do hlavního menu, kde se lze pohybovat pomocí šipek na klávesnici.
F11 – změna vyhledávacího klíče zásob (PLU/EAN/Katalog).
Alt + N – přesunete kurzor do pole Nová položka dokladu.
Alt + P – přesunete kurzor na pole Prodejka.
Alt + Z – přesunete kurzor na seznam zásob.
BackSpace – přesune Výběr zásob do Výběru skupin a dále do Výběru skladu.
Enter – potvrdíte volbu Skladu, Skupiny nebo Zásoby.
Ctrl+Tab – přesune kurzor do dalšího okna ve směru hodinových ručiček.
Shift + Ctrl+ Tab - přesune kurzor do dalšího okna proti směru hodinových ručiček.
Ctrl+B a Ctrl + S – přesouvá zadanou hodnotu z pole PLU/EAN/Katalog do pole Bez DPH resp. S DPH. Slouží k rychlému zadání ceny
prodávané zásoby, bez opuštění editačního pole PLU/EAN/Katalog.
Ctrl + Q – volba pro zobrazování zásob v okně Výběr zásob s/bez skupin.
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Prodejka
Pod nástrojovou lištou se zobrazuje v levé části obrazovky Prodejka, která je rozdělena na dvě okna. V horním okně editujete Novou
položku dokladu a ve spodním okně vidíte všechny položky již zařazené do Prodejky.

Nová položka dokladu
PLU / EAN / Katalog (F11) – do Prodejky můžete vybírat zásoby podle čísla PLU, EAN (čárového kódu) nebo podle čísla katalogu.
Uživatelský interface prodeje Money S3 Kasa je koncipován tak, aby se co nejvíce blížil způsobům ovládání standardních „železných“
prodejních pokladen. V poli PLU/Katalog/EAN zadáváte identiﬁkaci zboží. Proměnná, podle které se bude vyhledávat, je zvýrazněna
v popisu tohoto pole tučně. Volbu vyhledávací proměnné přepínáte pomocí klávesy F11.
Pokud v tomto poli začnete zadávat jednotlivé znaky z klávesnice, program automaticky dohledává v okně Výběr zásoby nejbližší
odpovídající zásobu podle třídění nastavené vyhledávací proměnné. Je-li zásoba zadáním určitého počtu znaků již identiﬁkována,
pozicuje se na ní kurzor v okně Výběr zásoby.
Pole PLU/Katalog/EAN lze využít i pro zadávání hodnot ostatních polí (MJ, ceny Bez DPH, S DPH), a to velice podobným způsobem, jak
je tomu zvykem u hardwarových registračních pokladen. K „přesunutí“ zadané hodnoty do jiného pole postačí použít vyhrazenou klávesu
(*, Ctrl-B, CTRL-S).
PŘÍKLAD: Přejete si zadat 5 kusů zásoby, kterou evidujete pod PLU 1234. V editačním poli PLU/Katalog/EAN zadáte nejdříve
číslici 5, kterou klávesou * přesunete do pole MJ. Poté ihned pokračujete zadáním PLU hledané zásoby, tj. 1234.
Podobně můžete před zadáním PLU zadat i cenu. Tuto funkci využijete např. tehdy, kdy u některých zásob nerozlišujete druhově
kódy PLU (např. „Pečivo“ má souhrnné PLU) a každý druh zásoby prodáváte pod jinou cenou. Prodej 1 kusu např. loupáčku
v ceně 2,40 Kč pod souhrnným PLU 120 bude tedy zadáno v poli PLU/Katalog/EAN takto: 2,40 / CTRL + S / 120 / Enter.
MJ (*) – počet měrných jednotek. Pokud budete prodávat více kusů jedné položky, zadáváte v tomto poli jejich počet.
Popis – needitovatelné pole, do kterého program automaticky doplní popis vybrané položky.
Bez DPH (Ctrl + B) – cena aktuální položky Prodejky bez DPH.
S DPH % (Ctrl + S) – cena aktuální položky Prodejky s DPH. V hlavičce kolonky současně vidíte i procentní sazbu DPH zadanou na kartě
zásoby pod kurzorem v okně Výběr zásoby.

)W.'o,(ô"
$().%

PLU/EAN
Ĳ .&)!

)()./-.(,(o
4*#-/$.0*)&#
 ĲŲĲ .&)!
%&;0-)/$#*È-)/0;.)
*)& Ņ
Ç~ ŲŇ,);0;.Ą%/-3
,/-&Ņ*)&#
 ĲŲĲ .&)!4*Ð.Ň
--%®

;%&(*,)0(*,)-.),ņ0
%.,a'4*#-/$.0Ð"(3Ú$
)*)&)Ā%&;0-)0ô'#
4%,.%'#$
Œ)-&;.ŏ)*È-&/Ð(ô"*)&Ņ
&;0-)/ 0)&.ņ*)&
%.,a").3*/%®//.
*)&)Ā%/03,.Ņ
Ç~ ŲŇ).È/$.4.
%.&)!)0aW-&)4)Āņ&
04;"&0%)&)(%3$40ô,4(o(a
 Ņ
.#-%(..3ă2
0(*#-/-40ô,4( .&)!
4*-(;")()./
*,)!,''0(';($%)
%.&)!)0aW-&)Ņ

Ceny

ų4

)(o$%) ņ4*#-/$.0*)&#
 ĲŲĲ .&)!#(3*È-)/0;.$*)')
4%,.%Ņ
Ç~ ŲŇ))'&/0o-,)4")(.(/4
4ĉ%-,/-&-(Ā#.(Ĉāā WŅ*)&#
 ĲŲĲ .&)!.34*Ð.Ň
Ğ%®Ņ

Pohyb mezi poli

)%/".(o%.,)/")()./)*,0#.*È')0*)&#ņ$')Ā(a*)')./&;.),/*È'-.#.)*È-&/Ð(a")*)&%/,4),Ņ

8

Money S3 Kasa

Prodejka
Prodejka č. – číslo Prodejky podle vybrané číselné řady nastavené jako Prodejní místo.
Adresa – pokud vystavujete prodejku pro konkrétní adresu (F6), vidíte zde název ﬁrmy podle adresáře.
Položky prodejky – lze se mezi nimi pohybovat pomocí šipek na klávesnici, případně je opravovat klávesou F4.
Sleva % – do tohoto pole, můžete zadat procentuální slevu platnou pro všechny položky Prodejky.
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Prodejka v cizí měně
Prodejku můžete vystavit v cizí měně pomocí ikony Editace hlavičky dokladu (Ctrl+L) tlačítkem Cizí měny nebo cizí měnu nastavit v Typu
dokladu, který použijete v Uživatelské konfiguraci. Pokud bude prodejka v cizí měně, budou se zobrazovat ceny na prodejce ve vybrané
cizí měně. Na Hlavičce dokladu (Ctrl+L) je zobrazena cena v cizí měně i v Kč.

Výběr zásoby
Tento seznam slouží k výběru zásoby pro prodej, zároveň umožňuje i výběr skupiny skladu a skladu samotného, ze kterého se bude
prodej uskutečňovat.
Standardně se seznam otevírá jako Výběr zásoby. Pomocí klávesy BackSpace se přepínáte zpět na výběr skupiny, případně až na výběr
skladu pro prodej.
Zobrazování zásob podle skladových skupin můžete potlačit (nebo opět zapnout) pomocí ikony
, která se nachází v pravé části horní
lišty seznamu, nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + Q. V tomto případě se v seznamu Výběr zásob zobrazují všechny zásoby příslušného
skladu, bez ohledu na jeho skupiny.
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Výběr zásob
Pomocí standardních kurzorových kláves nebo pomocí myši vyhledáte příslušnou zásobu a klávesou Enter ji zařadíte jako další položku
do Prodejky.
V seznamu můžete použít veškeré funkce Seznamu zásob, na které jste zvyklí z prostředí Money S3, tj. vyhledávání podle seřazeného
sloupce, výběr zobrazovaných polí seznamu a jejich uspořádání na obrazovce i případné ﬁltrování vyvoláním funkce menu Filtr.
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Zaplaceno
Příjmy i výdaje pokladny lze provádět i nepeněžními platidly, jako jsou stravenky, platební karty, jiné měny apod. Druhy platidel si podle
potřeby sami deﬁnujete. V nabídce hlavního menu Nastavení / Nepeněžní platidla zadáte všechna nepeněžní platidla, která chcete
v pokladně používat.
Na kartě Zaplaceno zadáváte v první fázi platbu přijatou od zákazníka. Zobrazují se tato pole:
Celkem za doklad – celková částka úhrady.
Placeno v hotovosti – zde zadáte částku zaplacenou zákazníkem.
Zbývá vrátit – program z uvedených hodnot vypočítá částku k vrácení.
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Stiskem tlačítka Další platidla se karta rozšíří a nabídne možnost příjmu platby i v jiných platidlech.
Hotově v Kč – částka zaplacenou zákazníkem v domácí měně. Automaticky se přiřazuje Celkem za doklad.
V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních plateb ze seznamu Nepeněžních platidel.
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Doplatit platidly – v tomto sloupci se u každého nového řádku platidla zobrazuje částka v měrných jednotkách platidla (POZOR: Nikoliv
tedy hodnota v měně!), kterou zbývá doplatit tímto platidlem. Slouží k předběžné orientaci prodávajícího, aby mohl kupujícímu sdělit, kolik
např. stravenek musí doplatit do celkové částky. Hodnoty předchozích řádků se přidáním dalších řádků platidel nepřepočítávají.
Částka platidla – zadáváte počet kusů (POZOR: Nikoliv částku v domácí měně!) platidel, kterými byla provedena platba, případně částku
zaplacenou platební kartou. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky zbylá částka v hotovosti.
Hotově v Kč – částka zaplacená platidly vyjádřená podle kurzu platidla v domácí měně.
Ve spodní části karty Zaplaceno se podle Uživatelské konfigurace nastaví jako aktuální tlačítko Uložit a tisk případně Uložit. Nastavení
lze uživatelsky samozřejmě změnit. Po uložení Prodejky zůstává karta Zaplaceno zobrazena, aby zákazník viděl na displeji částku na
vrácení, tlačítkem Další doklad nastavíte pak program pro další prodej.
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Volba prodejního místa
Volba Kasy zobrazí okno pro výběr Prodejního místa. Tlačítkem otevřete okno pro výběr Číselné řady.
POZNÁMKA: Pro lepší přehlednost skladových prodejek doporučujeme pro prodej z Money S3 Kasy vytvoření různých číselných
řad (prodejních míst).

Pokud máte Kasu S3 Professional, máte současně i modul Evidence tržeb (EET), tak se na kartě zobrazuje Prodejní místo pro EET.
POZNÁMKA: Pro odesílání prodejek do systému EET musí být v Money S3 zapnutý přepínač Podporovat EET v Nastavení
agendy a současně ve Výběru dokladů na záložce Skladové prodejky mít zapnutý přepínač Odesílat do systému EET.
Prodejní místo (EET) – vyberete ze Seznamu prodejních míst.
Test spojení EET – tlačítkem můžete otestovat spojení, při kterém systém ověří, zda je správně nastaven certiﬁkát a základní údaje účetní
jednotky (DIČ, identiﬁkační kód provozovny, označení pokladního zařízení). Jakmile je vše v pořádku, můžete začít evidovat.
Pokud bude aktivní tlačítko na nástrojové liště, zobrazí se ikona i v hlavičce Prodejky. Po uložení bude prodejka automaticky odeslána
do systému EET.
UPOZORNĚNÍ: Prodejní místo nastavené v Typu skladového dokladu má přednost před Prodejním místem nastaveném v menu
Kasa / Kasy a před Nastavením agendy. Prodejní místo nastavené na kartě konkrétního uživatele v Přístupových právech
aktivního uživatele bude mít i v tomto případě nejvyšší prioritu.
Na kartě Nastavení přístupových práv máte možnost pomocí přepínače Zapnutí/vypnutí e-tržby dokladu, storno EET, hromadné odeslání
nastavit, zda má pracovník právo měnit na kartě dokladu přepínač E-tržba (odeslání/neodeslání dokladu do systému EET), stornování
těchto dokladů (Storno EET) a zda bude přístupná volba Odeslání dokladů do EET v seznamu dokladů. Pokud bude přepínač vypnutý,
tak budou všechny tyto uvedené funkce nepřístupné.
Pokud bude na přístupových právech v menu Kasa / Kasy nastavena volba Nepřístupno, pak bude seznam Prodejních míst (EET
nepřístupný. V případě volby Pouze čtení bude možné ze seznamu Prodejních míst vybírat, ale nebude povolena jejich editace či přidání/
vyjmutí prodejních místa.

Uzamčení prodejního místa
Během práce s provozní pokladnou se vám může často stát, že potřebujete na chvilku „odběhnout“ od počítače, a proto jej potřebujete
zablokovat. Tuto funkci vám umožňuje volba Uzamčení prodejního místa. Po potvrzení této volby program zobrazí kartu Ověření
přístupových práv, kde musí zadat heslo jen ten uživatel, který pokladnu uzamkl.
Ve spodní části program vyžaduje vložení hesla. Zadejte heslo a stiskněte Enter – program si heslo zkontroluje a pokud je v pořádku,
přihlásí vás opět do programu. Jestliže heslo zadáte chybně, je zpracování programu ukončeno. Heslo se při psaní nevypisuje – místo
vkládaných znaků se zobrazují hvězdičky.
TIP: Funkci Uzamčení prodejního místa můžete rovněž s výhodou použít, když na chvíli odcházíte od počítače. Pokud by přišel
k vašemu počítači kdokoliv, kdo nezná heslo, nebude moci s programem pracovat. A vy jej nemusíte ukončovat – po příchodu
pouze zadáte svoje heslo.
UPOZORNĚNÍ: Funkce Odhlášení uživatele umožňuje po zadání hesla vstoupit do pokladny každému uživateli ze Seznamu
uživatelů. Naproti tomu funkce Uzamčení prodejního místa povolí zpět do pokladny přístup pouze uživateli, který pokladnu
uzamkl.
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Vklad do provozní pokladny
Volba slouží k přímému vkladu do provozní pokladny. Po potvrzení se zobrazí okno Výběr typu skladového dokladu ze seznamu, kde
vyberete Typ dokladu.
Číslo dokladu – jestliže jste v Uživatelské konfiguraci pro provozní pokladny zvolili některou z možností automatického doplňování Číselné
řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko . Číslo je vymazáno a na místě
tlačítka se zobrazí tlačítko . Poklepáním vyvoláte seznam Číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno.
Nové číslo můžete také doplnit ze seznamu Volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu .

TIP: V Uživatelské konﬁguraci si můžete nastavit také implicitní platidlo, které se bude automaticky nabízet v těchto dokladech.
Popis – doplníte popis dokladu.
Datum vystavení – programem je doplněno aktuální, můžete je samozřejmě změnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář,
stiskem levého tlačítka myši na datu dosadíte toto datum do dokladu.
Poznámka – libovolná textová poznámka.
Plátce – tlačítkem otevřete seznam Zaměstnanců.
Provozní pokladna – needitovatelné pole, automaticky se doplní preﬁx použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identiﬁkováno.
Středisko, Zakázka, Činnost – ze seznamů Zakázek, Středisek a Činností lze doplnit pomocí ikony .
Hotově v Kč – zadáváte částku dokladu zaplacenou v domácí měně.
V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze seznamu Nepeněžních platidel a zadáváte počet kusů (pozor
– nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka
v domácí měně.
Zaúčtování dokladů Vklad do provozní pokladny se provádí přímo v Money S3 na kartě Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování vkladů/výběrů
provozních pokladen.
Typ dokladu – pomocí tohoto tlačítka můžete kartu vyplnit podle Typu skladového dokladu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelské konﬁguraci pro provozní
pokladny nadeﬁnovat volbu Pro nový doklad použít typ.
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Výběr z provozní pokladny
Volba slouží k přímému výběru z provozní pokladny.
Číslo dokladu – jestliže jste v Uživatelské konfiguraci pro provozní pokladny zvolili některou z možností automatického doplňování číselné
řady, je číslo dokladu již vyplněné a pole je nepřístupné. Chcete-li toto číslo změnit, klepněte na tlačítko . Číslo je vymazáno a na místě
tlačítka se zobrazí tlačítko . Poklepáním vyvoláte seznam Číselných řad, kde vyberete novou číselnou řadu, z níž bude číslo doplněno.
Nové číslo můžete také doplnit ze seznamu Volných čísel, který otevřete poklepáním na ikonu .

Popis – doplníte popis dokladu.
Datum vystavení – je doplněno programem dnešní, můžete je samozřejmě měnit. Stiskem pravého tlačítka myši vyvoláte kalendář,
stiskem levého tlačítka myši na datu dosadíte toto datum do dokladu.
Poznámka – libovolná textová poznámka.
Příjemce – tlačítkem otevřete seznam Zaměstnanců pro výběr.
Provozní pokladna – needitovatelné pole, automaticky se doplní preﬁx použité číselné řady, kterým je toto prodejní místo identiﬁkováno.
Středisko, Zakázka, Činnost – ze seznamů Zakázek, Středisek a Činností lze doplnit pomocí ikony .
Hotově v Kč – zadáváte částku dokladu zaplacenou v domácí měně.
V dalších polích vybíráte typ případných dalších nepeněžních platidel ze seznamu Nepeněžních platidel a zadáváte počet kusů (pozor
– nikoliv částku v domácí měně) platidel, které vstupují do dokladu. Podle nastavení kurzu platidla se kalkuluje automaticky jejich částka
v domácí měně.
Zaúčtování dokladů Výběr z provozní pokladny se provádí přímo v Money S3 na kartě Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování vkladů/výběrů
provozních pokladen.
Typ dokladu – pomocí tohoto tlačítka můžete kartu vyplnit podle Typu skladového dokladu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud budete používat Typy skladových dokladů, nezapomeňte si v Uživatelské konﬁguraci pro provozní
pokladny nadeﬁnovat volbu Pro nový doklad použít typ.

Vklady / výběry provozních pokladen
Seznam Vkladů / výběrů z provozních pokladen obsahuje všechny doklady pořízené v Money S3 Kasa volbou Vklad do provozní pokladny
nebo Výběr z provozní pokladny.
Jedná se o vnitropodnikové doklady, kterými dotujete (vklady), nebo vybíráte (výběry) jednotlivá prodejní místa – provozní pokladny.
Příkladem může být vklad hotovosti do provozní pokladny či akutní výběr hotovosti z tržeb ještě před jejich zaúčtováním při uzávěrce.
Nový vklad – tlačítkem přidáte kartu nového Vkladu do provozní pokladny.
Nový výběr – přidáte novou kartu Výběru z provozní pokladny.
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Uzávěrky a tiskové sestavy
Tiskové sestavy z programu Money S3 Kasa vám umožňují získat aktuální přehledy o prodejích konkrétního prodejního místa – provozní
pokladny. Po potvrzení volby program nabídne kartu Uzávěrky.
V levé horní části si vybíráte sestavu, kterou požadujete vytisknout. Výběr sestavy je obdobný např. výběru adresářů – poklepáním na
knížku otevřete seznam sestav vybrané kategorie. Ve spodní části karty je ﬁltr, který nabízí možnosti výběru pro právě zvolenou sestavu.
Sestavy si vybíráte ze stromové struktury. Před tiskem sestav zadejte vybranou Číselnou řadu.
Sestavy jsou rozděleny do dvou okruhů:

Uzávěrky
Prodeje – přehled tržeb v domácí měně, včetně rozpisu DPH.
Platidla – přehled částek inkasovaných v jednotlivých platidlech a v hotovosti.
Pokladníci – přehled tržeb podle jednotlivých pokladních.
Zákazníci – přehled tržeb podle zákazníků, pokud není na dokladu uvedena adresa, sčítají se tržby pod společného anonymního
zákazníka.

Hodinová zpráva – přehled tržeb a počtu dokladů v jednotlivých hodinách prodeje.
Slevy/Přirážky – přehled poskytnutých slev. Uváděné údaje mají tento význam:
Doklady SLEVA skutečnost – částka zlevněných dokladů.
Doklady SLEVA bez slevy – částka zlevněných dokladů, pokud by nebyla uplatněna sleva.
PLÁN CELKEM bez slevy – celková částka, pokud by nebyly uplatněny žádné slevy.

Skladové sestavy
Zásoby – přehled prodaných zásob podle skladových karet, včetně údajů o stavu zásob před a po prodeji.
Skupiny – přehled prodeje tříděný podle skladových skupin.
Sklady – přehled prodeje tříděný podle skladů ze kterých bylo zboží prodáno.
Ve spodní části pak lze zadat kritéria pro Filtr sestavy. Pokud ﬁltru vyhovují všechny položky dokladu, tak do tisku vstupuje cena z hlavičky
dokladu, včetně případného zaokrouhlení. Pokud některá z položek dokladu nastavenému ﬁltru nevyhoví, do sestavy vstoupí z dokladu
jen suma z položek vyhovujících nastavenému ﬁltru.
V případě, že máte nastaveny veškeré parametry, doklad vytisknete pomocí tlačítka Tisk.
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Zásoby
Pro prodej z provozní pokladny můžete zobrazit následující Informace o zásobě:
Pohyby – zobrazí se seznam Skladových pohybů pro aktuální zásobu.
Objednávky – tlačítkem vyvoláte Seznam rezervací a objednávek pro aktuální zásobu.
Výrobní čísla – zobrazí seznam Výrobních čísel k aktuální zásobě i s evidencí pohybů.
Statistika – zobrazí statistiku prodeje a nákupu k aktuální kartě zásoby.

Uživatelská konﬁgurace
Uživatelská konfigurace provozní pokladny má vliv na tisk dokladů a nastavení implicitních číselných řad. Obsahuje následující záložky:

Prodejky
Prodejní místo – zde nastavíte implicitní používanou Číselnou řadu pro prodejní místo. Program zobrazí pouze číselné řady pro Skladové
prodejky. Nastavení číselné řady však má význam pouze v případě, že nepoužijete Typ skladového dokladu (ten má nastavenu vlastní
číselnou řadu) – jinými slovy, musíte mít sousední přepínač nastaven na Použít přednastavení.
Úvodní text displeje – zde si napíšete úvodní text, který se bude zobrazovat na displeji.
Při vyhledávání zásob dle PLU ignorovat levostranné nuly – pokud máte zvoleno automatické generování PLU v Nastavení agendy, tj.
pokud máte všechny PLU v pevném formátu 6 znaků s levostrannými nulami, můžete zapnutím tohoto přepínače potlačit při vyhledávání
zásoby zadáním PLU v okně Nová položka dokladu levostranné nuly. Např. pro vyhledání zásoby s PLU 000056 stačí zadat v poli PLU/
EAN/Katalog pouze „56“. Pokud máte PLU zadávaná ručně v různých délkách, přepínač ponechejte vypnutý.
UPOZORNĚNÍ: Tato vlastnost platí pouze pro vyhledávání podle PLU, nikoliv pro EAN nebo Katalog.
Pro novou prodejku použít typ – chcete-li používat Typy skladových dokladů, můžete zde nastavit, jakým způsobem bude program typy
dokladů nabízet:
Vybraný – zadáte jeden typ dokladu, který bude do každého dokladu bez dotazování doplněn. Vhodné v případě, kdy používáte stále
stejný typ dokladu.
Poslední – do nového dokladu bude vždy automaticky doplněn stejný typ dokladu, jaký jste použili v posledním vystaveném dokladu.
Využijete tehdy, když používáte různé typy dokladů, ale vystavujete je v dávkách (vždy několik dokladů stejného typu). Přímo na dokladu
změníte typ pomocí tlačítka Typ dokladu.
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Zeptat se před vystavením – program nejprve nabídne Seznam typů dokladů k výběru požadovaného typu. Tuto volbu využijete tehdy,
když často střídáte typy dokladů.
Použít přednastavení – při zatržení této volby program v dokladech použije přednastavení skladu nebo skladové skupiny.
Po vystavení dokladu automaticky uzamknout – uložená prodejka bude v seznamu Skladové doklady v Money S3 uzamčena.
Po vystavení vytisknout doklad – zatrhněte, pokud požadujete po vystavení automaticky doklad vytisknout.
Neupozorňovat na dosažení min. limitu zásob – pokud bude přepínač zapnutý, pak program nebude upozorňovat na minimální limit
zásoby nastavený na Kartě zásoby.
Přehrát zvuk při nenalezení čárového kódu - pokud máte nastaveno používání čtečky čárového kódu v Pokladních komponentách, tak se
při výběru položek ze skladu (pouze Prodejky) při nenalezení čárového kódu ozve zvuk.
Zobrazit zprávu při nenalezení čárového kódu – pokud máte nastaveno používání čtečky čárového kódu v Pokladních komponentách, tak
se při výběru položek ze skladu (pouze Prodejky) při nenalezení čárového kódu zobrazí zpráva.

Provozní pokladny
Používat jako aktuální platidlo – ze seznamu Nepeněžních platidel lze vybrat platidlo, které bude nabízeno jako aktuální při platbách
prodejek.

Tisk prodejky
Nastavení tisku podle skladové prodejky – přebíráte nastavení z běžného nastavení pro tisk z Money S3.
Vlastní nastavení – v pravé části karty zadáte vlastní nastavení.
Zobrazovat před tiskem „Nastavení tisku“ – zapínáte zobrazování standardní karty Nastavení tisku při konkrétním tisku formuláře.
Po zapnutí volby Vlastní nastavení se v pravé části okna zobrazí:
Formulář – výběr formuláře pro tisk prodejek v domácí a cizí měně. Formulář nastavený pro Typ dokladu má přednost před tímto
nastaveným formulářem.
Tiskárna – výběr implicitní tiskárny pro tisk.
Kopie – uveďte v kolika kopiích budete chtít tiskovou sestavu vytisknout.
Orientace – orientace papíru v tiskárně. Můžete volit mezi Na výšku, Na šířku a Dle tiskárny (tedy podle nastavení tiskárny v systému
Windows).
Okraje – volba slouží k individuálnímu nastavení Okraje papíru (např. když budete chtít zakládat sestavy do kroužkového šanonu,
posunete sestavu doprava). TIP: Tato nastavení můžete samozřejmě při Tisku každého dokladu individuálně měnit.
POZOR: Pokud pracujete s vlastními Tiskovými formuláři, ukládejte si je na disk pod vlastními jmény a ne pod jmény standardně
dodávaných formulářů. Zabráníte tak přepsání vámi upravených formulářů v případě, že provedete upgrade programu.
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Nepeněžní platidla
Seznam Nepeněžních platidel je určen pro provozní pokladny a práci s nimi a současně pro tvorbu úhrad vystavených faktur. V tomto
seznamu si nadeﬁnujete všechna platidla – ekvivalenty peněz, jako jsou např. šeky, karty, stravenky apod.
Pokud chcete na prodejních místech přijímat i zahraniční měny, je nutné si je pro účely úhrady prodejek nadeﬁnovat rovněž jako platidla.
POZNÁMKA: Zaplacení zboží pomocí cizí měny na prodejním místě je vnímáno jako platba peněžním ekvivalentem a z tohoto
důvodu není tato platba chápána jako cizoměnná. Propojení na aparát cizích měn nastává až při zaúčtování plateb funkcí
Zaúčtování prodejek.

UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete jako platidlo cizí měnu, musíte v Typu pokladního příjmového dokladu (záložka Podrobnosti),
který zadáte v oddíle Tržby na Kartě platidla uvést v poli Hradit na pokladnu, která je určena pro tuto cizí měnu. Důvodem je
správné zaúčtování nominální částky v této cizí měně a jejího odpovídajícího ekvivalentu v měně domácí.

Karta nepeněžního platidla
Karta nepeněžního platidla obsahuje:
Množství – tímto údajem zadáváte množství platidla, vůči kterému se v záložce Období přepočítává kurz, resp. nominální částka platidla
v domácí měně.
Při prodeji vyvolat na kartě Zaplaceno pomocí klávesy – chcete-li v programu Money S3 Kasa při úhradě prodejky zadávat Nepeněžní
platidlo pomocí klávesové zkratky, zatrhněte toto pole. Poté přesuňte kurzor do kolonky pro zápis klávesové zkratky a stiskněte některou
z kláves F2 - F12 (některé speciální klávesnice mají F2 - F24). Na kartu Zaplaceno pak při placení prodejky stiskem příslušné klávesy
vyvoláte platidlo jako aktuální.
Období
V této záložce zadáváte pro platidlo aktuální kurzy platné pro určitý časový úsek. Kurz vyjadřuje nominální částku platidla v domácí měně.
Každý kurz platí od zadaného data po nejbližší vyšší datum, ke kterému je zadaný jiný kurz. Určíte-li jen jediný kurz, bude platit absolutně.
Seznam období – tlačítkem Přidat období na Kartě období zadáte datum, od kterého je v platnosti zadaný kurz.
Zaúčtování platidel
Vystavitel platidla – doplňte z Adresáře. Zadaná adresa se bude používat pro doklady, které zaúčtovávají platby těmito platidly (pokladní
doklady, resp. pohledávky).
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Variabilní symbol – variabilní symbol, který byl určen vystavitelem platidla (např. u platebních karet se jedná o variabilní symbol, pod
kterým jsou evidovány kreditní pohyby z těchto plateb na vašem bankovním účtu).
Typ platidla – z roletové nabídky vyberte, zda se jedná o ceninu nebo pohledávku. Podle typu platidla se při zaúčtování prodejek vytváří
příslušné doklady, a to buď Příjmové pokladní doklady pro platby ceninami, nebo Pohledávky pro platby pohledávkovými platidly.
Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb – ze seznamu Typů účetních dokladů vyberte Typ účetního dokladu. Nabídka se odlišuje
podle typu platidla, pro ceniny program nabízí typ Pokladna příjem a pro pohledávky typ Pohledávka.
Typ dokladu pro zaúčtování nepeněžních plateb - vratek – ze seznamu Typů účetních dokladů vyberte Typ účetního dokladu. Nabídka se
odlišuje podle typu platidla, pro ceniny program nabízí typ Pokladna výdej a pro závazky typ Závazku.
UPOZORNĚNÍ: Zadané typy dokladů musí obsahovat všechny potřebné údaje pro zaúčtování, zejména Pokladnu, resp. Hradit
na, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, bez kterých nemůže být zaúčtování plateb provedeno. Bližší informace naleznete
v kapitole Zaúčtování prodejek.
Typ dokladu pro zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen – také doplníte ze seznamu Typů účetních dokladů. Pro platidla typu
Cenina se vytváří pokladní doklady (příjmové/výdajové), pro platidla typu Pohledávka doklady interní. Viz Zaúčtování vkladů/výběrů
provozních pokladen.

Pokladní komponenty
Money S3 Kasa spolupracuje se značným množstvím pokladních periferií, používá pro práci s nimi systém ovladačů.
Seznam Nastavení pokladních komponent obsahuje ve stromečku základní větev „Lokální počítač“, kde jsou zobrazeny současné lokální
komponenty. V seznamu můžete také nastavit pokladní komponenty pro „Vzdálené počítače“.
POZNÁMKA: Pro vzdálené počítače nelze nastavit ovladač pro Registrační pokladny.
Přidat pokladní komponentu – tlačítkem vybíráte ovladače do seznamu Nastavení pokladních komponent pro „Lokální“ nebo „Vzdálený“
počítač pod kurzorem (musí být přidán vzdálený počítač a spuštěn klient - viz níže). Otevře se seznam Výběr pokladních komponent, kde
naleznete následující skupiny komponent:
- Displeje
- Snímače čárového kódu
- Pokladní zásuvky
- Registrační pokladny
- Fiskální moduly
Jde o kompletní seznam všech pokladních periferií, se kterými Money S3 Kasa spolupracuje. Pokud v seznamu pokladních komponent
nenaleznete vámi požadovanou pokladní periferii, kontaktujte prosím vašeho dodavatele hardwaru či naše obchodní oddělení.
Po výběru ovladače a jeho potvrzení tlačítkem OK se otevře okno Nastavení pokladní komponenty, ve kterém zadáte jeho základní
nastavení. Detailní nastavení komponenty se provádí pomocí tlačítka Nastavení.
Vlastnosti – tlačítkem otevřete kartu již nastavené konﬁgurace pro používání pokladní komponenty pod kurzorem.
POZNÁMKA: V případě, že komponenta obsahuje více typů, nastavujete konﬁguraci pro každý typ zvlášť.
Nově je možné využít v Money S3 Kasa použití pokladních komponent fyzicky instalovaných na vzdáleném počítači (i více počítačích)
(využití např. v terminálovém provozu, kdy Money běží na serveru, hardware je ale na počítači, kde je puštěn terminálový klient).
Komunikace probíhá přes TCP/IP porty systému. Money komunikuje se speciálním klientem (přijímačem), který stejným způsobem jako
Money (tedy přes stejné DLL POS komponent), zprostředkuje komunikaci s HW.
Přidat vzdálený počítač – tlačítkem přidáte do stromečku další uzel „Vzdálený počítač“. Otevře se karta Nastavení vzdáleného počítače,
která obsahuje:
- TCP/IP - nastavení adresy vzdáleného počítače. Je možné zadat jak IP adresu, tak i název počítače v síti.
- Hledej – spustí vyhledávání počítače s nainstalovaným hardwarem pokladních komponent na lokální síti. Podmínka je, aby na počítači
s hardwarem byl nainstalován a spuštěn klient (přijímač). Počítač se hledá na síti vždy na standardním portu 9190. Vlastní aplikace klienta
(přijímače) je spuštěna na pozadí a zobrazena jako ikona na systémové liště.
- Port – nastavení TCP/IP portu pro vzdálenou komunikaci.
- Podpis komunikace – bezpečnostní podpis, který je nutný ke spárování Money s klientem (přijímačem) na vzdáleném počítači.
V nastavení klienta (přijímače) na vzdáleném počítači musí být nastaven stejný podpis.
Po stisknutí tlačítka OK se se zkontroluje komunikace s nastaveným vzdáleným počítačem.
Obnovit seznam počítače – volba zobrazí aktuální seznam všech připojených pokladních komponent k počítači pod kurzorem.
Odebrat – podle pozice kurzoru odeberete ze seznamu pokladní komponentu nebo vzdálený počítač.
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Karta nastavení serveru Vzdálené pokladní komponenty
Server, TCP/IP – jméno serveru, IP adresa počítače, kde je spuštěn tento klient (přijímač).
Nastavení – tlačítko pro nastavení komunikace TCP/IP. Nastavení portu a podpisu komunikace. Port a podpis musí být nastaveny stejně
i na straně Money S3. Dále je na kartě přepínač, kterým určujete, zda-li se má komunikace spustit automaticky po spuštění aplikace.
Pokladní komponenty – tlačítkem zobrazíte kartu Pokladní komponenty, kde je možné Odebrat komponentu nebo zobrazit její Nastavení.
POZNÁMKA: Všechny používané pokladní komponenty pro lokální i vzdálený počítač deﬁnujete v hlavním okně Nastavení
pokladních komponent v Money S3.
Přihlášené počítače – seznam přihlášených počítačů se spuštěným Money ve tvaru: <jméno serveru> (<IP adresa>) – (<počet přihlášení>).
Tlačítko Odpojit odpojí počítač z Money ze seznamu. Pro tento počítač poté (pokud se znovu nepřihlásí) nebudou zpracovávány žádné
požadavky. Odpojí se počítač jako takový (tedy všichni jeho přihlášení uživatelé).

Displej
Nastavení platné pro agendu – lze vybrat agendu, ve které bude displej používat deﬁnované nastavení. Pokud budete potřebovat různá
nastavení pro různé agendy, je třeba nainstalovat další kopii pokladní komponenty. Implicitně se nabízí agenda, ve které se právě
nacházíte. Pomocí roletové nabídky můžete vybírat ze seznamu všech agend v Money S3, ovšem jen tehdy, nemáte-li zaškrtnuto pole
Nastavení platné pro všechny agendy – v tomto případě je roletová nabídka nepřístupná.

Nastavení platné pro všechny agendy – po zatržení tohoto pole bude displej používat deﬁnované nastavení ve všech agendách Money
S3.
Komponenta aktivní – zatrhněte, má-li být displej užíván. Informace o tom, že bude aktivní v nastavené agendě, se vztahuje i na konkrétní
Uživatelskou konfiguraci. Tzn. že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konﬁgurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.
POZNÁMKA: Ovladač můžete nainstalovat i pro dvě agendy současně – kombinací zatrženého pole pro aktuální agendu
a výběrem jiné agendy z roletové nabídky. V této druhé agendě pak již naleznete nastavený příznak Pokladní komponenta
zapnuta v této agendě.
Číselné řady a Typy dokladů – zadáte, pro které Číselné řady / typy dokladů bude displej používán.
Na displeji zobrazovat – tato funkce má význam pouze u alfanumerických displejů a softwarové emulace displeje. Určíte, má-li se na
displeji zobrazovat zkratka nebo popis zásoby.
Text na displeji – zde si napište text, který se bude zobrazovat na displeji ve chvílích, kdy nebude prováděna operace s doklady.
Zobrazit i při opravě dokladů – zatrhněte, zda má být displej aktivní i při opravách dokladů.
Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti displeje.
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Snímač čárového kódu
Tyto ovladače slouží pouze pro snímače čárového kódu připojené na COM port RS-232. Funkčnost snímače čárového kódu je velmi
závislá na jeho nastavení. Většina snímačů čárového kódu RS-232 funguje bez problémů s ovladačem Money S3 Snímač čárového kódu
připojený na sériový port při standardním nastavení.
Pro snímače čárového kódu připojené na klávesnicový nebo USB port není nutné instalovat v Money S3 ovladač. Pro správnou funkčnost
těchto snímačů je ovšem nutné snímače nastavit na přenos horních znaků alfanumerické klávesnice. Pokud snímač snímá místo čísel
znaky české abecedy je nastaven špatně.
Nastavení platné pro agendu – zde se nastavuje agenda, ve které bude snímač používat deﬁnované nastavení. Pokud budete potřebovat
různá nastavení pro různé agendy, je třeba nainstalovat další kopii pokladní komponenty. Implicitně se nabízí agenda, ve které se právě
nacházíte. Pomocí roletové nabídky můžete vybírat ze seznamu všech agend v Money S3, ovšem jen tehdy, nemáte-li zatrženu volbu
Nastavení platné pro všechny agendy.
Nastavení platné pro všechny agendy – snímač bude používat deﬁnované nastavení ve všech agendách Money S3.
Komponenta aktivní – zatrhněte, chcete-li snímač v agendě užívat. Informace o tom, že bude aktivní v nastavené agendě, se vztahuje i na
konkrétní Uživatelskou konﬁguraci, tzn. že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konﬁgurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.
POZNÁMKA: Ovladač můžete nainstalovat i pro dvě agendy zároveň – kombinací zatrženého políčka pro aktuální agendu
a výběrem jiné agendy z roletové nabídky. V této druhé agendě pak již naleznete nastavený příznak Pokladní komponenta
zapnuta v této agendě.
Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti komponenty.

Pokladní zásuvka
Nastavení platné pro agendu – zde zadejte agendu, ve které bude zásuvka používat deﬁnované nastavení. Pokud budete potřebovat
různá nastavení pro různé agendy, je třeba nainstalovat další kopii pokladní zásuvky. Implicitně se nabízí agenda, ve které se právě
nacházíte, ale z roletové nabídky můžete vybírat ze seznamu všech agend v Money S3.
Nastavení platné pro všechny agendy – po zatržení tohoto pole bude pokladní zásuvka používat deﬁnované nastavení ve všech agendách
Money S3.
Komponenta aktivní – zatrhněte, má-li pokladní komponenta v agendě fungovat – informace se vztahuje na aktuální Uživatelskou
konﬁguraci. Tzn. že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konﬁgurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.
POZNÁMKA: Ovladač můžete nainstalovat i pro dvě agendy zároveň – kombinací zatrženého pole pro aktuální agendu a výběrem
jiné agendy z roletové nabídky. V této druhé agendě pak již naleznete nastavený příznak Pokladní komponenta zapnuta v této
agendě.
Číselné řady a Typy dokladů – zadáte, které Číselné řady / typy dokladů bude pokladní zásuvka používat.
Otevření peněžní zásuvky – klávesová zkratka – zde napište klávesovou zkratku, kterou chcete peněžní zásuvku otevírat.
Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti pokladní zásuvky.

Registrační pokladna
Název pokladny – libovolný identiﬁkační název pokladny.
Sklad pro export – sklad, který se implicitně nastavuje při exportu dat do pokladny.
Komponenta aktivní – v dolní části karty zvolte, zda má registrační pokladna v agendě fungovat – informace se vztahuje na aktuální
Uživatelskou konfiguraci, tj. každý uživatel s vlastní Uživatelskou konfigurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.
Export
Nastavení komunikačních souborů (cesta nebo soubor) – nastavení místa, kam se budou ukládat exportní soubory izbozi.dbf (seznam
skladových zásob), isklady.dbf (seznam skladů) a ivyrcisla.dbf (seznam výrobních čísel).
Spouštěný program – zde se nastavuje cesta a název externího programu, který slouží při exportu pro převod dat Money S3 na strukturu
požadovanou registračními pokladnami.
Import
Nastavení komunikačních souborů (cesta nebo soubor) – nastavení místa, odkud se načítá importní soubor ozbozi.dbf (seznam prodaných
skladových zásob).
Spouštěný program – zde se nastavuje cesta a název externího programu, který slouží při importu pro převod dat formátu registrační
pokladny na strukturu požadovanou Money S3.
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Nastavení
Spouštěný program pro nastavení – cesta a název externího programu, který slouží pro nastavení technických a funkčních parametrů
registrační pokladny.
Spouštěný program pro přehled uzávěrek – cesta a název externího programu, který slouží ke kontrole uzávěrek registrační pokladny.
Spouštěný program pro uzávěrku Z – cesta a název externího programu, který slouží k provedení uzávěrky Z registrační pokladny.
Registrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ - 150TEi Flexy CZ
Import a export dat pro registrační pokladny je součástí samostatného modulu Money S3 - Pokladny Euro.
Komunikace
Název – zadaný název se bude zobrazovat v seznamu pokladních komponent (lze použít např. k odlišení zařízení podle umístění
v jednotlivých prodejnách). Název musí být jedinečný, pokladní komponenty se stejným názvem sdílejí nastavení ze záložky Komunikace.
Typ zařízení – vybíráte typ zařízení 50TEi Mini CZ nebo 150TEi Flexy CZ.
Vlastnosti pokladních zařízení:
Vlastnost

EURO-50TEi Mini CZ

EURO-150TEi Flexy CZ

Počet položek zboží

2000 - 10000

9999

Evidence počtu MJ na skladě

Ne

Ano

Počet znaků v názvu PLU

24

42

Připojení – výběr COM portů. Zařízení neumožňuje výměnu dat s externími programy přes WIFI nebo LAN. Přes WIFI nebo LAN umožňuje
pouze komunikaci s EET.
Test komunikace – provede se test komunikace s registrační pokladnou. Výsledek komunikace se zobrazí v informačním dialogu.
UPOZORNĚNÍ: Všechna následující nastavení jsou platná pro aktuální agendu a Uživatelskou konﬁguraci, tj. každý uživatel
s vlastní Uživatelskou konﬁgurací může mít pro každou agendu tato nastavení upravena jinak.
Komponenta aktivní – v dolní části karty zvolte, zda má registrační pokladna v agendě fungovat – informace se vztahuje na aktuální
agendu a Uživatelskou konﬁguraci, tj. každý uživatel s vlastní Uživatelskou konﬁgurací může stav aktivní/neaktivní ovládat pro každou
agendu zvlášť.
Sklad
Sklad – sklad, který se implicitně nastavuje pro export zásob do pokladny a pro import prodejů.
Nastavit příznak „vratný obal“ na Linkovaná PLU – pokud budete evidovat i vratné obaly, musí být tato položka s vratným obalem zadána
na Kartě zásoby jako Poplatek. Při Exportu zásob do pokladny je pak poplatek přiřazen k nadřízené zásobě jako „linkované PLU“ a je mu
nastaven příznak „Vratný obal“. Program použije jako linkované PLU první poplatek ze zvoleného skladu.
Exportovat stav zásob na skladě – při exportu zásob do pokladny se přenese i aktuální stav zásoby. Tato volba se zobrazuje pouze pro
pokladnu 150TEi Flexy CZ.
Měrné jednotky
Pro neidentifikované MJ použít – tlačítkem
otevřete seznam měrných jednotek načtených z pokladny pro výběr. V případě, že při
exportu zásob do zařízení není MJ pro prodej z karty zásoby v pokladním zařízení nalezena, pak se dosadí MJ zde vybraná.
Přiřazení skladových skupin
V této části nastavujete konkrétní přiřazení Skladových skupin z Money S3 ke skladovým skupinám (Departmentům) v pokladně. Skladové
skupiny si nejprve nadeﬁnujte v pokladním zařízení a následně přiřadíte těmto skupinám skupiny z Money S3.
Načíst skupiny – pomocí tlačítka se načtou skladové skupiny z pokladny.
Přiřadit skupinu – tlačítkem otevřete kartu Přiřazení ke skupině.
V levé části se zobrazuje seznam Skladových skupin ze zvoleného Skladu, které ještě nebyly přiřazeny k žádné skladové skupině
v pokladně. V pravé části se zobrazuje seznam skladových skupin, které již byly přiřazeny zvolené skupině (Departmentu) v pokladně.
– tlačítkem přidáte skladovou skupinu pod kurzorem do seznamu přiřazených skupin pro zvolený Department v pokladně.
– tlačítkem smažete přiřazení skladové skupiny pod kurzorem.
Zásobám z nepřiřazených skupin nastavit – tlačítkem
otevřete seznam skupin zboží (Departmentů) načtených z pokladny pro výběr.
Pokud nebude mít zásoba přiřazenou žádnou skupinu, pak se automaticky nastaví zvolená skupina z pokladny.
Pro prodeje bez položek použít službu – výběrem ze seznamu zásob typu Služba, určíte která zásoba se má vložit do skladového dokladu
pří importu pohybů ze zařízení v případě, že v hlavičce dokladu budou nenulové částky, ale přitom nebudou naimportovány ze zařízení
žádné položky. K této situaci může dojít, pokud byly prodávány pouze tzv. Departmenty nebo pokud došlo zároveň k prodeji i vrácení
stejného počtu stejného zboží za různé ceny.
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Uzávěrky
Zde nastavujete druh Z uzávěrky, která se má automaticky provést po importu prodejů - Finanční denní, PLU nebo DPT denní a zda
požadujete jejich tisk.
Provedením uzávěrky se údaje o prodejích z pokladního zařízení vymažou. Pokud nebudou po importu prodejů provedeny všechny
závěrky, je nutné před dalším importem tyto závěrky provést ručně přímo v zařízení, jinak mohou být naimportovány výrazně rozdílné
částky tržeb v hlavičce dokladu a skladových položkách.
Karty a šeky
V záložce nastavujete Nepeněžní platidla, která se použijí při importu pohybů z pokladny na kartě Zaplaceno ve Skladové prodejce
pro určení výše tržeb uskutečněných pomocí platebních karet a šeků (např. stravenek). Pro karty i šeky musí být nastaven na Kartě
nepeněžního platidla kurz 1, jinak nebude zaúčtována správná částka těchto tržeb. Pro platby šekem je vhodné zvolit Nepeněžní platidlo
typu cenina, pro platbu kartou Nepeněžní platidlo typu pohledávka.
Pro vystavené dodací listy nelze nastavit Nepeněžní platidla. Typ skladového dokladu (prodejka nebo dodací list) pro import pohybů
nastavujete v průvodci Importu pohybů.
Export dat
Pomocí průvodce Exportu dat pro pokladní systémy vyexportujete zásoby z Money S3 do pokladního zařízení.
Výběr pokladny
Pokladna – výběr pokladního zařízení ze seznamu Pokladních komponent.
Nastavení POS – tlačítkem otevřete kartu Nastavení pokladních komponent pro případnou editaci.
Výběr skladu
Exportovat jen nové a změněné zásoby od – pokud bude přepínač zapnutý, zobrazí se datum a čas posledního exportu a budou se
exportovat pouze zásoby, u kterých proběhla nějaká změna.
Všechny zásoby ze skladu – budou exportovány všechny zásoby ze Skladu, určeného v nastavení Pokladní komponenty na záložce
Sklad.
Pouze vybrané zásoby – tlačítkem Výběr zásob otevřete seznam Zásoby na skladě pro výběr. Budou exportovány pouze zde zvolené
zásoby.
Algoritmus
- Vazebním prvkem pro zásoby v pokladním zařízení a Money S3 je PLU na Kartě zásoby.
- Skupiny (Departmenty) je nutné nastavit přímo v pokladním zařízení a následně tyto departmenty přiřadit ke Skladovým skupinám
v Money S3 na kartě Nastavení pokladní komponenty v záložce Sklad.
- Z Karty zásoby se do pokladního zařízení exportují údaje: Popis, EAN, Sazba DPH, Skupina, Cena, MJ a Stav zásoby (pouze u pokladny
EURO-150TEi Flexy CZ), číslo linkovaného PLU (Přiřazený poplatek ke kartě zásoby) a příznak „vratný obal“.
- Z Karty zásoby se načte základní prodejní cena. Pokud je na Kartě zásoby typ ceny bez DPH, dopočítá se cena s DPH podle sazby DPH
pro prodej. Doporučujeme mít na Kartě zásoby u základní prodejní ceny nastavenou volbu cena s DPH, aby nevznikaly zaokrouhlovací
rozdíly mezi cenou zásoby v pokladním zařízení a na Kartě zásoby.
- Pokud bude na pokladním zařízení počet MJ na více desetinných míst než je povoleno na Kartě zásoby (max. čtyři), tak se položka
matematicky zaokrouhlí na povolený počet desetinných míst. Doporučujeme tedy mít nastavený stejný počet desetinných mít MJ na Kartě
zásoby jako v zařízení.
- Jednotkovou cenu v zařízení doporučujeme nastavit maximálně na dvě desetinná místa.
- Pokladní zařízení neumožňuje evidovat výrobní čísla, není tedy vhodné exportovat do zařízení zásoby s evidencí výrobních čísel.
Import pohybů na pokladně
Pomocí průvodce nastavujete údaje pro import pohybů z pokladního zařízení do Money S3.
Výběr pokladny
Pokladna – výběr pokladního zařízení ze seznamu Pokladních komponent.
Nastavení POS – tlačítkem otevřete kartu Nastavení pokladních komponent pro případnou editaci.
Výběr typu dokladu
Zde nastavujete, zda se pro import pohybů z pokladního zařízení má v Money S3 vytvořit Skladová prodejka nebo Vystavený dodací
list. Skladový doklad bude mít datum vystavení podle aktuálního data v Money S3. Typ skladového dokladu se přebírá z Uživatelské
konfigurace.
Po dokončení importu pohybů se zobrazí Skladová prodejka nebo Vystavený dodací list.
Je vhodné používat Prodejku, která na rozdíl od Dodacího listu umožňuje evidovat tržbu v Nepeněžních platidlech a ukládat skutečnou
výši tržeb v jednotlivých sazbách do hlavičky dokladu.
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Algoritmus
- Pokud počet prodaných MJ přesahuje množství zásoby na skladě a na Skladě je povolen výdej zásob do mínusu, vytvoří se pro zbývající
počet MJ záporná dodávka. Pokud není povolen výdej do mínusu, počet MJ se zredukuje na množství, které je skladem.
- Pokud má zásoba zapnuto „evidovat výrobní čísla“, použije se na položce potřebný počet naskladněných výrobních čísel. Pokud není
na skladě dostatečné množství výrobních čísel a je povolen stav zásoby do mínusu, vytvoří se nová výrobní čísla pro zápornou dodávku.
Pokud není povolen stav zásoby do mínusu, použijí se jen výrobní čísla, která jsou skladem. Pokladní zařízení nepodporuje evidenci
výrobních čísel, proto je nutné následně v Money S3 dosazená výrobní čísla po importu editovat a doplnit podle skutečnosti. Tento postup
ale povede k přepočtení cen v hlavičce dokladu, proto jej nedoporučujeme.
- Typ ceny na položkách bude vždy s DPH. Doporučujeme mít na Kartě zásoby uvedenou cenu „s DPH“.
- Do jednotlivých povah a celkové ceny v hlavičce dokladu se vloží skutečná hodnota z tržeb, nedoporučujeme tedy jakkoliv editovat
žádnou z naimportovaných položek, jinak bude hlavička dokladu přepočítána a nemusí pak odpovídat skutečným částkám tržeb.
- Bude-li počet MJ záporný, vytvoří se vratka.
- Pokud bude na pokladním zařízení počet MJ na více desetinných míst než je povoleno na Kartě zásoby (max. čtyři), tak se položka
matematicky zaokrouhlí na povolený počet desetinných míst.
- Tržby se do systému EET odesílají přímo z pokladního zařízení. Storno EET tržby je tedy možné provést pouze na pokladním zařízení
a volba není na naimportovaném skladovém dokladu dostupná.
- Pokud bude zásoba načtená ze zařízení kompletem nebo sadou, přidá se položka do importovaného dokladu s komponentami složené
karty podle deﬁnice na Kartě zásoby ze zvoleného Skladu. Jelikož sada nemá vlastní cenu, ale cenu vypočtenou z jednotlivých komponent,
může se tato cena proti ceně v pokladním zařízení lišit (např. tvorba slev apod.). Položka se do importovaného dokladu vloží podle cen
komponent nastavených na Kartě zásoby.
- Pokud má položka v pokladním zařízení nastavenou jinou sazbu DPH než na Kartě zásoby, při importu se do dokladu dosadí sazba
DPH z pokladního zařízení.
- Pokud má položka v pokladním zařízení nastavenou jinou MJ než na Kartě zásoby, při importu se do dokladu dosadí MJ z Karty zásoby.
- Po uložení naimportovaného dokladu se provedou Z – závěrky určené v Nastavení pokladní komponenty- doporučujeme nechat provést
všechny závěrky.

Fskální modul
Pokud není karta ﬁskálního modulu v PC instalována, není možné tyto komponenty nastavovat.
Číselné řady a Typy dokladů – zde zadáte, pro které Číselné řady / typy dokladů bude ﬁskální modul používán.
Tisk textů – pomocí tohoto aparátu zadáváte pořadí proměnných v takovém tvaru, jak je budete chtít tisknout v každé z položek na
ﬁskálním dokladu (záložka Položky) a v závěru každého ﬁskálního dokladu (záložka Závěr). Jednotlivé části textu (proměnné nebo
speciální znaky) vybíráte pomocí roletové nabídky do kolonky Proměnné a následně je tlačítkem Vložit převádíte dolů do záložek (pozor
– do Závěru lze vložit jen speciální znaky CR apod.).
Odesílat položku zaokrouhlení dokladu – pokud se bude prodejka svou celkovou cenou lišit od ceny nasčítané z položek, máte možnost
touto volbou odeslat do ﬁskální tiskárny příslušný rozdíl jako zvláštní zaokrouhlovací položky. Pro každou hladinu DPH tak může vzniknout
zvláštní položka.
POZNÁMKA: Většina ﬁskálních zařízení umožňuje generovat vlastní zaokrouhlovací položky. Pokud je konkrétní ﬁskální zařízení
nastaveno tak, že generuje tyto zaokrouhlovací položky samo, doporučujeme tuto volbu vypnout.
Komponenta aktivní – zatrhněte, chcete-li ﬁskální modul v agendě používat. Aktivita se vztahuje na aktuální Uživatelskou konﬁguraci, tj.
že každý uživatel s vlastní Uživatelskou konﬁgurací může stav aktivní/neaktivní ovládat zvlášť.
Nastavení – tlačítko, kterým nastavujete hardwarové vlastnosti komponenty.
Editor textů pro položky a závěr
Proměnná
#proměnná[:šířka[:desetinná místa]][@zarovnání]#
proměnná – název proměnné
šířka – šířka proměnné
desetinná místa – počet desetinných míst
zarovnání – zarovnání proměnné (L doleva, R nebo P doprava, C do středu)
Text
Za text je považováno vše, co je mimo speciální znaky (‚#‘, ‚<‘, ‚>‘). Pokud je potřeba vytisknout i tyto znaky, musí se text uzavřít do
uvozovek. Tisk uvozovek provedete tak, že napíšete dvě uvozovky za sebou.
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Tisk řídících kódů
<CR>, <LF>, <CRLF> a nebo <Dčíslo> nebo <Hčíslo>
Tisk znaků (některé podle názvu znaku) podle dekadického nebo šestnáctkového kódu znaku.
Vytištění definovaného počtu znaků
<LINE:počet[:znak]>
Vytiskne počet znaků krát znak. Pokud znak není deﬁnován, tiskne se pomlčka.
Vyplnění mezerami až do zadané pozice
<TABTO:POS>
Je-li již aktuální pozice za udanou, příkaz neprovede nic.
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