ZJEDNODUŠENÝ PREDAJ (PREDAJ AJ CEZ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU)
Reštaurácia a Otvorené účty
Nastavenie programu pre využitie zjednodušeného predaja pre reštaurácie (predaja cez dotykovú
obrazovku):
 Prístupové práva /hotovostný predaj, reštaurácia/
 Jedálny lístok /reštaurácia/
 Predajné priestory /reštaurácia/
 Kódy otvorených účtov (stolov) /reštaurácia/
 Predvolené operácie pre dotykové obrazovky /hotovostný predaj, reštaurácia/
 Užívateľské klávesnice /hotovostný predaj, reštaurácia/

NASTAVENIE PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
V prípade, že v programe sú nadefinované prístupové práva pre jednotlivých užívateľov, ktorí budú
predávať cez dotykovú obrazovku, je potrebné nadefinovať buď PIN alebo Elektronický kód (pri
využívaní elektronických čítačiek kariet).
Z úvodného okna programu Zoznam firiem, cez menu Syst. služby – Prístupové práva, sa dostanete
do okna Prístupové práva, kde vybraným užívateľom zadáte PIN alebo Elektronický kód. V rámci
zaradenia do skupín sa vyberie skupina užívateľov (PREDAVAČ, OBCHODNÍK), ktorým prislúchajú
vybrané prístupové práva.

Obr. 1

NASTAVENIE JEDÁLNEHO LÍSTKA
Jedálny lístok sa definuje v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové obrazovky
– Jedálny lístok.
Jednotlivé položky jedálneho lístka sa pridávajú:


Cez rýchly kláves

Insert




Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Predvolené operácie pre dotykové
obrazovky) – Pridaj

Obr. 2





Dátum – deň, na ktorý sa jedálny lístok vytvára.
Skupina jedál – označenie, resp. kód skupiny jedál (napr. P – Polievky, H – Hlavné jedlo; D –
Dezert, ...).
PLU – výber položky z cenníka (napr. PLU 4 - Boršč, 6 – Brokolicový krém, ...) prislúchajúcej
vybranej skupine jedál (P – polievky) v rámci určitého dňa predaja.

Jedálny lístok je možné využiť dvoma spôsobmi:
1. cena denného menu (polievka + hlavné jedlo) je daná pevnou sumou
Pri programovaní užívateľských klávesníc si nadefinujeme kláves napr. Denné menu, ktorý je
naviazaný na:
 Priame PLU = napr. PLU 163 – Denné menu v cene 3,90€, zaradené v tovarovej skupine –
Služba.
 Jedálny lístok = v číselníku Jedálneho lístka sa v daný predajný deň navolia jedlá (polievky,
hlavne jedla, ...), ktoré spadajú do určitej Skupiny jedál (PLU 4 - Boršč, 6 - Brokolicový krém,
10 – Cesnačka so syrom = zaradené do skupiny jedál P – Polievky; PLU 14 – Zabíjačkový
tanier, 17 – Zeleninové lasagne, 28 – Špenátové rizoto = zaradené do skupiny jedál H –
Hlavné jedlo).
Aby sa nám pri predaji zobrazila ponuka polievok a ponuka hlavných jedál, tak pre danému PLU –
Denné menu je potrebné nadefinovať jedálny lístok v tvare: LISTOK:P, LISTOK:H (kde P predstavuje
Skupinu jedál P – Polievky a H predstavuje Skupinu jedál H – Hlavné jedlo). Počas predaja pri
zadaní klávesu Denné menu sa zobrazí najprv ponuka jedál zo skupiny P - Polievka a následne
ponuka jedál zo skupiny H - Hlavné jedlo. Na účte bude zobrazené Denné menu v cene 3,90 €
a rozpis vybranej polievky/vok a hlavného jedla/ál.

Obr. 3

2. cena denného menu je variabilná – samostatne sa účtuje polievka a samostatne hlavné jedlo.
V číselníku Jedálneho lístka sa v daný predajný deň navolia jedlá (polievky, hlavne jedla, ...), ktoré
spadajú do JEDNEJ Skupiny jedál (napr. MENU – Menu).

Obr. 4

Pri programovaní užívateľských klávesníc si nadefinujeme kláves napr. Jedálny lístok, ktorý je
naviazaný na:
 Zoznam položiek z jedálneho lístka = z číselníka Skupiny jedál sa predvolí skupina (napr.
MENU – Menu), do ktorej sú zaradené jedlá (aj polievky aj hlavné jedlá) pre daný predajný
deň.

Obr. 5

Počas predaja sa pri zadaní klávesu Jedálny lístok zobrazí ponuka všetkých jedál zo skupiny MENU
– Menu (aj polievky aj hlavné jedlá). Na účte bude zobrazené to čo si zákazník zakúpil – zvolená
polievka a hlavné jedlo a to v cenách aké sú uvedené v Cenníku (napr. Cesnačka so syrom v cene
1,30€ a Sviečková s brusnicami, knedľa v cene 3,50€).
Popisné texty pre reštauračné objednávky
Ide o predvolené texty, ktoré sa zobrazia pri objednávaní vybraných položiek. Využívajú sa napr. pri
položkách ako sú steaky, pričom predvoleným textom môže byť, že ide rare steak, medium steak
alebo well done steak. Aby v cenníku nemuseli byť zavedené 3 popisné PLU pre každý steak, ale len
jedno PLU pre steak (napr. PLU 14 – Farm Steak). Napr. slúžia na uľahčenie a zrýchlenie práce čašníka,
aby nemusel vypisovať o aký steak ma zákaník záujem a aby kuchár vedel, aký steak ma zákazníkovi
pripraviť.
Predvolené popisné texty sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Popisné texty pre
reštauračné tlačiarne.
Nový popisný text je možné výtvoriť:
Insert



Cez rýchly kláves



Cez ikonku



Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Popisné texty pre reštauračné
objednávky) – Pridaj
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Kód – kód popisného textu, napr. označenie PLU, ku ktorému sa popisný text vzťahuje.
Popis – poznámka k popisnému textu.
Predvoľby textov – do samostatných riadkov je možné napísať jednotlivé možnosti
doplnkových textov.
Automatický ponúknuť výber popisného textu po predaji položky – v niektorých prípadoch je
žiadané vždy zadať k predávanej položke poznámku (napr. pri predaji PLU 14 – Farm steak je
nutné doplniť spôsob prípravy mäsa). V takomto prípade sa pre danú skupinu textov nastaví
tento príznak.
PLU textovej položky – z cenníka sa zvolí položka zo skupiny Popisné texty. Pod týmto PLU sa
bude na otvorený účet pridávať predvolený popisný text.

V cenníku je potrebné priradiť k jednotlivým cenníkovým položkám danú skupinu popisných textov,
pričom jednu skupinu popisných textov je možné predvoliť u viacerých cenníkových položiek (napr.
popisné texty s kódom STEAK možno predvoliť aj pre PLU 14 – Farm steak aj pre PLU 15 – Tbone
steak).

Obr. 7

Pri predaji v dotykovom móde a zvolení PLU 14 – Farm steak na účet, sa automatický zobrazí okno
s predvolenými popisnými textami pre danú položku. Následne je možné si zvoliť jednu
z predvolených možností alebo cez Iný text vložiť vlastný popis.

Obr. 8

NASTAVENIE PREDAJNÝCH PRIESTOROV
Predajné priestory sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové
obrazovky – Predajné priestory.
Nový predajný priestor je možné vytvoriť:
Insert
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Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Predajné priestory) – Pridaj
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Označenie – skratka pre predajný priestor.










Popis – názov predajného priestoru.
Aktívny – možnosť nastaviť príznak, či daný predajný priestor je aktívny alebo nie je.
Čašníci – možnosť výberu jednotlivých čašníkov pre daný predajný priestor.
Adresár pre dátové súbory - adresár je potrebné nadefinovať v prípade, ak sa využíva aj
aplikácia MK čašník na terminále. Ide o adresár, do ktorého DATASNAP generuje údaje, ktoré
slúžia na uzavretie účtu cez terminál.
Šírka, výška – program predvolí max. možné rozmery obrazovky. Tieto rozmery je možné
upraviť, podľa vlastných potrieb.
Farba – farebné rozlíšenie klávesu pre daný predajný priestor.
Rozloženie stolov – je tu možné nadefinovať rozloženie stolov (viď popis nižšie).

ROZLOŽENIE STOLOV
Insert
V okne Rozloženie stolov si cez kláves
, resp. cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši)
vyberiete možnosť Pridaj, zobrazíte okno Pridanie stolov, kde je možné si nadefinovať počet, tvar
a ďalšie parametre stolov, resp. otvorených účtov.
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Počet stolov vo vodorovnom smere – uvedie sa počet stolov vodorovne.
Počet stolov v zvislom smere – uvedie sa počet stolov zvisle.
Tvar stolov – možnosť zvoliť si tvar stolov.
Šírka, výška – uvedie sa šírka a výška klávesov, ktoré budú znázorňovať stoly.
Medzera medzi stolmi – uvedie sa veľkosť medzery medzi klávesmi, ktoré znázorňujú stoly.
Farba – možnosť farebného rozlíšenia klávesov, ktoré znázorňujú stoly.
Prefix názvu – označenie všetkých stolov, ktoré bude odlišovať stoly v danom predajnom
priestore od stolov v inom predajnom priestore (napr. ak ide o stôl na terase, tak prefixom
môže byť TR).



Číslovať od – začiatok číslovania stolov v danom predajnom priestore.

Po nadefinovaní daných parametrov a potvrdením tlačidla OK, sa zobrazí okno Rozloženie stolov, kde
prvým kliknutím myši sa určí umiestnenie stolov.

Obr. 11

Umiestnenie stolov je najjednoduchšie robiť v danom okne Rozloženie stolov a to jednoduchým
uchytením tlačidla a jeho presunutím na požadovanú pozíciu.
Nadefinované stoly je možné aj hromadne presúvať alebo na nich robiť hromadnú zmenu
Ctrl
parametrov. Označenie viacerých stolov je možné cez kláves
.
Zmenu parametrov jedného stola, resp. súčasne viacerých stolov (označených je viac stolov) je
možné urobiť v okne Rozloženie stolov a to cez kontextové menu – Zmena parametrov, resp. rýchle
klávesy

Ctrl

Enter

. V rámci zmeny parametrov je možné meniť nasledujúce parametre:

Obr. 12

NASTAVENIE KÓDOV OTVORENÝCH ÚČTOV (STOLOV)

Kódy otvorených účtov sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové
obrazovky – Kódy otvorených účtov (stolov).
Nový kód otvoreného účtu je možné vytvoriť:
Insert
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Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Kódy otvorených účtov) – Pridaj

Obr. 6













Kód – kód otvoreného účtu, stola.
Popis – popis otvoreného účtu, stola.
Priestor – predajný priestor, v ktorom sa daný otvorený účet, resp. stôl nachádza. Nie je
nutné vypĺňať daný parameter.
Časť priestoru – označenie časti priestoru (vymedzený počet stolov pre daného čašníka)
v rámci predajného priestoru.
Aktívny – možnosť nastaviť príznak, či daný otvorený účet, resp. stôl je aktívny alebo nie je.
Automatické uzavretie účtu po zápise – po uložení účtu dochádza hneď aj k jeho uzavretiu.
Tvar stolov – možnosť výberu tvaru stola zo štyroch možných tvarov.
Farba – farebné rozlíšenie klávesov pre daný stôl.
Veľkosť, výška, šírka – rozmery klávesov znázorňujúcich otvorené účtu, resp. stoly.
Pozícia – vľavo, pozícia - vpravo – umiestnenie a rozloženie stolov.
Firma, typ dokladu, cenová hladina, predvolená zľava – možnosť nadefinovať stôl, resp.
otvorený účet pre konkrétneho (stáleho) zákazníka, predvoliť mu zľavu a pod.

VYTVÁRANIE KÓDOV OTVORENÝCH ÚČTOV, RESP. STOLOV TÝMTO SPÔSOBOM ODPORÚČAME V TOM
PRÍPADE, AK SA NEVYUŽÍVAJÚ PREDAJNÉ PRIESTORY. VTEDY NIE JE POTREBNÉ NADEFINOVAŤ ANI
GRAFICKÉ PRVKY – tvar, farba, veľkosť, výška, pozícia vľavo, pozícia hore. V PRÍPADE VYUŽÍVANIA
PREDAJNÝCH PRIESTOROV SA TENTO ČÍSELNIK NAPLNÍ AUTOMATICKY A TO PRIDANÍM STOLOV
V PREDAJNOM PRIESTORE.

NASTAVENIE PREDVOLENÝCH OPERÁCIÍ PRE DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
Predvolené operácie sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové
obrazovky – Predvolené operácie pre dotykové obrazovky.
Novú predvolenú operáciu je možné vytvoriť:
Insert
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Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Predvolené operácie pre dotykové
obrazovky) – Pridaj

Obr. 7




Popis – názov predvolenej operácie. Predstavuje aj názov ikony na ploche.
Typ predvolenej operácie – z číselníka je možne vybrať jednu z možnosti:
o V – výdajka - bežný predaj v hotovosti
o U – otvorený účet - reštaurácia
o UT – otvorený účet (prenosný terminál) – predvolená operácia pre aplikáciu MK
čašník (OS android)



















o O – navažovanie objednávok
o VYB – vybavovanie objednávok
Sklad – predvolí sa sklad, z ktorého sa budú cenníkové položky predávať.
Typ dokladu – predvolí sa typ výdajky.
Cenová hladina – predvolí sa cenová hladina, v ktorej sa bude predaj realizovať.
Adresár pre dátové súbory – adresár je potrebné nadefinovať v prípade, ak sa využíva aj
aplikácia MK čašník na terminále. Ide o adresár, do ktorého DATASNAP generuje údaje, ktoré
slúžia na uzavretie účtu cez terminál.
Základná klávesnica – je možné predvoliť jednu užívateľskú klávesnicu ako hlavnú klávesnicu,
ktorá sa zobrazí automaticky pri spustení programu v dotykovom režime. Dané políčko nie je
nutné vypĺňať.
Rozmer klávesnice – je možné nastaviť rozloženie (pomer) základnej klávesnice a zoznamu
položiek otvoreného účtu v dotykovom režime.
Na klávesniciach sortimentov ignorovať konštantné klávesy – označením parametra sa na
klávesniciach sortimentov nebudú zobrazovať konštantné klávesy.
Základný priestor - je možné predvoliť jeden predajný priestor ako hlavný priestor, ktorý sa
zobrazí automaticky pri spustení programu v dotykovom režime. Dané políčko nie je nutné
vypĺňať.
Predaj PC pokladňou – predaj sa realizuje v režime PC pokladňa (neodpisuje sa okamžite zo
skladu, ale až po stiahnutí predaja pokladne – 1 doklad za deň)
Jednopoložkový predaj – pri predaji 1ks položky nie je potrebné zadať 1x dane PLU, ale
postačuje zadať len konkrétne PLU a potvrdiť (používa sa to pri predaji pomocou skenera).
Automatické odhlasovanie – po zápise dokladu alebo otvoreného účtu program automaticky
odhlási prihláseného užívateľa.
Dotykový monitor – označením tohto parametra sa počas predaja pri vyhľadávaní cenníkovej
položky z cenníka (napr. podľa názvu) zobrazí klávesnica, inak iba okienko na zadanie názvu.
Parametre klávesnice – možnosť výberu fontu, rezu, veľkosti a farby písma.
Vytvoriť ikonu na priamy prístup – nadefinuje sa tu názov a umiestnenie ikony na predaj cez
dotykovú obrazovku. Vytvorí sa ikona na spustenie programu v režime predaja.

Obr. 8

Štandardne predvolená ikona je

.

NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÝCH KLÁVESNIC
Užívateľské klávesnice sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové
obrazovky – Užívateľské klávesnice.
Novú užívateľskú klávesnicu je možné vytvoriť:

Insert
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Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Užívateľské klávesnice) – Pridaj
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Označenie – označenie, resp. skrátka danej klávesnice.
Popis – popis, resp. názov klávesnice.
Operácia – z číselníka je možné vybrať jednu z možnosti:
o V – výdajka - klávesnica bude predvolená pre bežný hotovostný predaj
o U – otvorený účet - klávesnica bude predvolená pre reštauračný predaj
o UT – otvorený účet (prenosný terminál) – klávesnica pre aplikáciu MK čašník (OS
android)
o O – navažovanie objednávok
o VYB – vybavovanie objednávok
Počet klávesov – prvé okienko = počet stĺpcov, druhé okienko = počet riadkov.
Zadaním počtu klávesov napr. 3x6 sa rozmery klávesov prepočítajú a prispôsobia rozmerom
obrazovky.
Programovanie klávesov – je tu možné nadefinovať priame klávesy (popis viď nižšie).
Po stlačení klávesu automatický návrat na predch. klávesnicu – po vybratí klávesu s priamym
PLU, sa program automaticky vráti na predchádzajúcu klávesnicu. Využitie pri doplnkovom
sortimente.

PROGRAMOVANIE KLÁVESOV
Stlačením tlačidla Programovanie klávesov sa zobrazí okno s rozmiestnením klávesov podľa zadaných
parametrov. Dané okno je možné zobraziť aj cez rýchle klávesy
klávesnice:

Alt

P

z okná Užívateľské

Obr. 10

Každý kláves sa programuje samostatne a to zvolením príslušného klávesu. Jednotlivé klávesy je
možné naprogramovať pre:
 Priame PLU – z cenníka sa predvolí konkrétne PLU a následne pri predaji sa stlačením
takéhoto klávesu zvolí dané PLU.

Obr. 11

o Po výbere priameho PLU umožniť výber ďalších položiek – priame PLU (zaradené
v tovarovej skupine Služba) môže byť naviazané na určitý sortiment, tovarovú
skupinu, jedálny lístok, resp. klávesnicu. Zvolením takéhoto PLU pri predaji sa
zobrazia položky zvoleného sortimentu, tovarovej skupiny, jedálneho lístka, resp.
klávesnice. Aby sa pri predaji zobrazili takéto vnorené položky, tak je potrebné
správne nadefinovať podmienku – napr. pre položky Jedálneho lístka = LISTOK:P
LISTOK:H (kde P predstavuje skupinu jedál Polievky a H predstavuje Hlavné jedlo),
aby nám zobrazovalo položky určitého Sortimentu = SORTIMENT:OMA
SORTIMENT:PRI (kde OMA predstavuje sortiment Omáčky a PRI predstavuje Prílohy).

Obr. 12
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Položky z vybraného sortimentu/skupiny triediť podľa – vnorené položky zvoleného
sortimentu, skupiny, jedálneho lístka je možne triediť podľa P – PLU, E – EANu, K –
katalógového čísla, U – Uloženia, N – Názvu. Ak je tento parameter prázdny, tak
štandardné triedenie je podľa názvu.
o Koeficient množstva – pracuje na princípe čiastkovej porcie, potrebné zadať
koeficient pre prepočet množstva.
Zoznam položiek zo sortimentu – z číselníka sortimentov je možné predvoliť jeden konkrétny
sortiment a následne pri predaji sa stlačením takéhoto klávesu zobrazí zoznam jednotlivých
cenníkových položiek zaradených do daného sortimentu.
Zoznam položiek zo skupiny – z číselníka tovarových skupín je možné predvoliť jednu
konkrétnu tovarovú skupinu a následne pri predaji sa stlačením takéhoto klávesu zobrazí
zoznam jednotlivých cenníkových položiek zaradených do danej tovarovej skupiny.
Zoznam položiek z jedál. lístka – z číselníka skupiny jedál (definuje sa pri napĺňaní jedálneho
lístka, napr. P – Polievky, H – Hlavné jedlo, D – Dezert, MENU – Menu, ...) je možné predvoliť
jednu konkrétnu skupinu jedál a následne pri predaji sa stlačením takéhoto klávesu zobrazí
zoznam jednotlivých jedál z jedálneho lístka predvolených na daný deň predaja zaradených
do danej skupiny jedál. Nadefinovanie jedálneho lístka - popis viď. na začiatku –
NADEFINOVANIE JEDÁLNEHO LÍSTKA.
Iná klávesnica – je možné predvoliť inú klávesnicu a následne pri predaji sa stlačením
takéhoto klávesu zobrazí iná klávesnica, na ktorej môžu byť preddefinované iné sortimenty,
skupiny, resp. priame PLU.
Zľava – je možné zadať percentuálnu zľavu na vybranú položku resp. na celý doklad alebo
určitú zľavu v € na doklad a to cez vybranú cenníkovú položku zaradenú v tovarovej skupine
Služby.
Čiastková porcia – je možné nadefinovať kláves na rýchle určenie napr. polovičnej porcii.











Spustenie externého programu
Spustenie špeciálnej funkcie – je možné nadefinovať kláves na spustenie špeciálnej funkcie
o Vybavuje – umožni zadať vybavujúcu osobu na doklad,
o Export
o Opis účtu – umožni zobraziť opis účtu pred jeho uzavretím
Konštantný kláves – zaškrtnutím tohto príznaku sa funkcia daného klávesu prenesie aj
do vnorených klávesníc.
Automatický text – ak je tento príznak zaškrtnutý, tak názov klávesu sa predvolí automaticky
podľa názvu PLU, sortimentu, skupiny, resp. inej klávesnice. V prípade, že príznak nie je
zaškrtnutý, tak názov klávesu si nadefinuje užívateľ sám. Názov môže mať aj viac riadkov.
Obrázok – na jednotlivé klávesy je možné umiestniť obrázok. Je tu potrebné zadať cestu
k obrázku a v ktorej časti klávesu má byť obrázok umiestnený.
Farba – jednotlivé klávesy je možne farebne odlíšiť.
Font – možnosť zmeniť si predvolený font, veľkosť, farbu písma.

Farbu klávesov a font, veľkosť a farbu písma je možné predvoliť aj pre zoznam položiek zo
sortimentu, resp. zo skupiny. Taktiež je tu možné predvoliť počet klávesov v stĺpcoch a riadkoch.
Pri definovaní parametrov klávesu program automaticky predvolí parametre posledného
definovaného klávesu.

Obr. 20

PRÍKLAD NADEFINOVANIA UŽÍVATEĽSKÝCH KLÁVESNIC
Nadefinujeme si klávesnice (Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové obrazovky):
- Hlavná klávesnica
- Nápoje
- Jedlá

Obr. 21

Základne parametre Hlavnej klávesnice:

Obr. 22

Grafické zobrazenie hlavnej klávesnice s nadefinovanými klávesmi:

Obr. 23

Programovanie klávesov:
 Klávesy Nápoje a Jedlá sa odkazujú na iné klávesnice a predstavujú konštantné klávesy
(tzn. že sa zobrazia aj po výbere iných klávesov, ktoré sú naviazané napr. na Zoznam položiek
zo sortimentu, skupiny, resp. jedálneho lístka). Text, resp. názov klávesu je zadaný ručne.

Obr. 24



Klávesy Zľava 10%, Zľava 5 EUR slúžia na poskytnutie zľavy či už percentuálnej (Zľava 10%)
alebo pevnej sumy (Zľava 5 EUR). Cez kláves Zľava 10% sa poskytne 10%-tna zľava
na vybranú položku. Ak by bol označený príznak „
doklad“, tak zľava 10% by sa uplatnila
na celý doklad. Text, resp. názov klávesu je daný automaticky a ide o konštantný kláves.

Obr. 25

Cez kláves Zľava 5 EUR sa poskytne zľava 5€. Je potrebné nadefinovať PLU položky z cenníka,
cez ktoré sa zľava uplatní (v našom prípade PLU 164 – Zľava). Dané PLU je zaradené do
tovarovej skupiny Služby. Opäť ide o konštantný kláves a jeho názov je daný automaticky.

Obr. 26



Kláves Poznámka je určený predovšetkým pre tlač poznámok k objednávkam cez reštauračné
(bonovacie) tlačiarne (napr. v ponuke je syr s hranolkami a tatárskou omáčkou, ale zákazník
chce zameniť tatársku omáčku za kečup, tak cez kláves Poznámka je možné túto informáciu
odoslať kuchárovi). Kláves je naviazaný na priame PLU (napr. Poznámka) a dané PLU je
zaradené do tovarovej skupiny Popisné texty.

Obr. 27



Kláves ½ porcia je naviazaný na čiastkovú porciu. Do políčka Prefix názvu je potrebné zadať
text, ktorý sa následne zobrazí na začiatku názvu aktuálnej cenníkovej položky (napr. PLU 28
– Špenátové rizoto, ½ Špenátové rizoto). Do políčka Koef. množstva sa zadá koeficient na
prepočet množstva danej položky (napr. pre detskú porciu 0,5 z celej porcii) – pri odpočte
surovín sa tak zabezpečí odpočet len polovičného množstva surovín. Do políčka Koef. ceny sa
zadá koeficient na prepočet ceny (napr. pre detskú porciu 0,7 z celej ceny). Cenu čiastkovej
porcii je možné určiť aj pevnou čiastkou, vtedy sa nevypĺňa políčko Koef. ceny, ale políčko
Pevná cena. Text, resp. názov klávesu je potrebné zadať ručne.

Obr. 28



Klávesy Denné menu, Denné menu bez polievky, Denné menu s dezertom sú naviazané na
priame PLU, ale zároveň sú naviazané aj na Jedálny lístok (označený príznak – Po výbere
priameho PLU umožniť výber ďalších položiek). Označením daného príznaku je možné
následne nadefinovať aké ďalšie položky sa majú zobraziť (v našom prípade ide o položky
z Jedálneho lístka)
Napr.: kláves Denné menu (PLU 163 v cenníku v cene 3,90 €, zaradené v tovar. skupine Služba). K danému PLU sa nadefinujú jedálne lístky v tvare: LISTOK:P, LISTOK:H (kde P
predstavuje Skupinu jedál P – Polievky a H predstavuje Skupinu jedál H – Hlavné jedlo).
V číselníku Jedálneho lístka sa v daný predajný deň navolia jedlá (polievky, hlavne jedla, ...),
ktoré spadajú do určitej Skupiny jedál (PLU 4 - Boršč, 6 - Brokolicový krém, 10 – Cesnačka so
syrom = zaradené do skupiny jedál P – Polievky; PLU 14 – Zabíjačkový tanier, 17 – Zeleninové
lasagne, 28 – Špenátové rizoto = zaradené do skupiny jedál H – Hlavné jedlo; PLU 40 –
Višňová bublanina s krémom, PLU 42 – Sacherová torta so šľahačkou, PLU 44 – Jablková
štrúdľa so šľahačkou = zaradené do skupiny jedál D - Dezert). Počas predaja pri zadaní klávesu
Denné menu sa zobrazí najprv ponuka jedál zo skupiny P - Polievka a následne ponuka jedál
zo skupiny H - Hlavné jedlo. Na účte bude zobrazené Denné menu v cene 3,90 € a rozpis
vybranej polievky/vok a hlavného jedla/ál.
Napr. kláves Denné menu bez polievky (PLU 165 v cenníku v cene 3,40 €, zaradené v tovar.
skupine – Služba). K danému PLU sa nadefinuje jedálny lístok v tvare: LISTOK:H, tzn. že počas
predaja pri zadaní klávesu Denné menu bez polievky sa zobrazí ponuka jedál len zo skupiny
H – Hlavné jedlo. Na účte bude zobrazené Denné menu v cene 3,40 € a rozpis vybraného
hlavného jedla/ál.
Napr. kláves Denné menu s dezertom (PLU 166 v cenníku v cene 4,80 €, zaradené v tovar.
skupine – Služba). K danému PLU sa nadefinuje jedálny lístok v tvare: LISTOK:P LISTOK:H
LISTOK:D, tzn. že počas predaja pri zadaní klávesu Denné menu s dezertom sa zobrazí najprv
ponuka jedál zo skupiny P – Polievka, následne ponuka jedál zo skupiny H – Hlavné jedlo

a nakoniec ešte aj ponuka jedál zo skupiny D – Dezert. Na účte bude zobrazené Denné menu
v cene 4,80 € a rozpis vybranej polievky/vok, hlavného jedla/ál a dezertu/ov.

Obr. 29



Kláves Jedálny lístok je naviazaný na položky z jedálneho lístka, kde je potrebné určiť z ktorej
skupiny jedál sa majú položky zobraziť (napr. MENU – Menu = zobrazia sa jedlá zaradené do
skupiny jedál Menu). Text, resp. názov klávesu je zadaný ručne.
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Klávesy Pochutiny, Cigarety sú naviazané na sortimenty. Na klávese je možné zadať aj
parametre pre automaticky vytvorené klávesy.
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Klávesy Pivo Šariš, Toma džús, Toma (sýtená, nesýtená, jemne sýtená), Radegast, Tyčinky
DRU, Pistácie solené sú naviazané na konkrétne PLU a predstavujú priame klávesy PLU.
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Základné parametre klávesnice Nápoje:

Obr. 33

Grafické zobrazenie klávesnice Nápoje s nadefinovanými klávesmi:

Obr. 13

Klávesy v prvom a druhom rade sa nedefinovali, lebo tam budú umiestnené konštantné klávesy
nadefinované na hlavnej klávesnici. V prípade, že by sa na tejto klávesnici nadefinovali aj klávesy
v prvom a druhom rade, tak na tejto klávesnici by sa zobrazili konštantné klávesy z hlavnej klávesnice
a nie tu nadefinované klávesy.
Všetky klávesy na tejto klávesnici sú naviazané na sortimenty. Taktiež sú na každom klávese zadané aj
parametre pre automatický vytvorené klávesy:

Obr. 14

Názov klávesov Alkohol a Nealko je zadaný ručne:

Obr. 15

Názov klávesov Pivo, Teplé nápoje, Whisky, ... je určený automaticky cez Automatický text:

Obr. 16

Nadefinované klávesy je možné presúvať po jednom klávese a to nastavením sa na daný kláves, jeho
označením a posunutím na požadované miesto.

Taktiež je možné presúvať klávesy hromadne alebo hromadne meniť ich nastavenie.
Klávesy, ktoré je potrebné presunúť, alebo na ktorých je potrebné urobiť hromadnú zmenu je možné
označiť dvoma spôsobmi, vždy je ale potrebné zaškrtnúť príznak Označenie klávesov:
Shift
1. Označenie cez kláves
- označí sa blok klávesov od prvého označeného klávesu až
po druhý označený kláves (od klávesu Polievky, ktorý bol označený ako prvý, až po kláves
Dezerty, ktorý bol označený ako druhý)

Obr. 17

2. Označenie cez kláves

Ctrl

- označia sa jednotlivé klávesy vybrané užívateľom.

Obr. 18

Označené klávesy (jeden alebo viac) je možné posúvať jednoduchým chytením zvolených klávesov
a ich posunutím na požadované miesto.
Na takto označených klávesoch je možné vykonať aj hromadnú zmenu parametrov a to cez tlačidlo
Hromadná zmena parametrov
.

Následne sa zobrazí okno, kde je možné si zvoliť parametre, ktoré sa majú meniť. Je možné zmeniť
príznak konštantný kláves, príznak automatický text, obrázok, farbu klávesov, resp. font a veľkosť
písma.

Obr. 40

Výmaz klávesu z užívateľskej klávesnice sa robí odškrtnutím príznaku, na ktorý je kláves naviazaný
(priame PLU, zoznam položiek sortimentu, zoznam položiek skupiny, ...)

ZJEDNODUŠENÝ PREDAJ (PREDAJ AJ CEZ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU)
Bežný hotovostný predaj

Nastavenia pre Bežný hotovostný predaj sú podobné ako nastavenia pre Reštauráciu a Otvorené účty.
Je potrebné urobiť nasledujúce nastavenie programu pre využitie zjednodušeného predaja na bežný
hotovostný predaj (predaja cez dotykovú obrazovku):
 Prístupové práva /hotovostný predaj, reštaurácia/
 Predvolené operácie pre dotykové obrazovky /hotovostný predaj, reštaurácia/
 Užívateľské klávesnice /hotovostný predaj, reštaurácia/

NASTAVENIE PRÍSTUPOVÝCH PRÁV
V prípade, že v programe sú nadefinované prístupové práva pre jednotlivých užívateľov, ktorí budú
predávať cez dotykovú obrazovku, je potrebné nadefinovať buď PIN alebo Elektronický kód (pri
využívaní elektronických čítačiek kariet).
Z úvodného okna programu Zoznam firiem, cez menu Syst. služby – Prístupové práva, sa dostanete
do okna Prístupové práva, kde vybraným užívateľom zadáte PIN alebo Elektronický kód. V rámci
zaradenia do skupín sa vyberie skupina užívateľov (PREDAVAČ, OBCHODNÍK), ktorým prislúchajú
vybrané prístupové práva.

Obr. 41

NASTAVENIE PREDVOLENÝCH OPERÁCIÍ PRE DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
Predvolené operácie sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové
obrazovky – Predvolené operácie pre dotykové obrazovky.
Novú predvolenú operáciu je možné vytvoriť:


Cez rýchly kláves

Insert




Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Predvolené operácie pre dotykové
obrazovky) – Pridaj
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Popis – názov predvolenej operácie. Predstavuje aj názov ikony na ploche.
Typ predvolenej operácie – z číselníka je možne vybrať jednu z možnosti:
o V – výdajka - bežný predaj v hotovosti
o U – otvorený účet - reštaurácia
o UT – otvorený účet (prenosný terminál) – predvolená operácia pre aplikáciu MK
čašník (OS android)
o O – navažovanie objednávok
o VYB – vybavovanie objednávok
Sklad – predvolí sa sklad, z ktorého sa budú cenníkové položky predávať.
Typ dokladu – predvolí sa typ výdajky.
Zadanie zákazníckej karty na začiatku predaja – v prípade využitia zákazníckych kariet pri
každom predaji, je možné nadefinovať, aby sa na začiatku každého predaja zadalo číslo
zákazníckej karty. Vtedy je potrebné zaškrtnúť tento príznak na predvolenej operácií.
Číslo zákazníckej karty načítať len cez skener – v prípade využitia zákazníckych kariet pri
každom predaji, je možné nadefinovať, aby sa číslo zákazníckej karty načítalo len
prostredníctvom skenera. Je to potrebné zaškrtnúť na predvolenej operácií pre zamedzenie
ručného zadávania čísla zákazníckej karty.













Cenová hladina – predvolí sa cenová hladina, v ktorej sa bude predaj realizovať.
Stredisko – predvolí sa stredisko, ktoré daný doklad vytvára.
Základná klávesnica – je možné predvoliť jednu užívateľskú klávesnicu ako hlavnú klávesnicu,
ktorá sa zobrazí automaticky pri spustení programu v dotykovom režime. Dané políčko nie je
nutné vypĺňať.
Rozmer klávesnice – je možné nastaviť rozloženie (pomer) základnej klávesnice a zoznamu
položiek otvoreného účtu v dotykovom režime.
Predaj PC pokladňou – predaj sa realizuje v režime PC pokladňa (neodpisuje sa okamžite zo
skladu, ale až po stiahnutí predaja pokladne – 1 doklad za deň)
Jednopoložkový predaj – pri predaji 1ks položky nie je potrebné zadať 1x dane PLU, ale
postačuje zadať len konkrétne PLU a potvrdiť (používa sa to pri predaji pomocou skenera).
Automatické odhlasovanie – po zápise dokladu alebo otvoreného účtu program automaticky
odhlási prihláseného užívateľa.
Dotykový monitor – označením tohto parametra sa počas predaja pri vyhľadávaní cenníkovej
položky z cenníka (napr. podľa názvu) zobrazí klávesnica, inak iba okienko na zadanie názvu.
Parametre klávesnice – možnosť výberu fontu, rezu, veľkosti a farby písma.
Vytvoriť ikonu na priamy prístup – nadefinuje sa tu názov a umiestnenie ikony na predaj cez
dotykovú obrazovku. Vytvorí sa ikona na spustenie programu v režime predaja.

Obr. 43

Štandardne predvolená ikona je

.

NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÝCH KLÁVESNIC
Užívateľské klávesnice sa definujú v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účty, dotykové
obrazovky – Užívateľské klávesnice.
Novú užívateľskú klávesnicu je možné vytvoriť:
Insert



Cez rýchly kláves




Cez ikonku
Cez kontextové menu (pravé tlačidlo myši, resp. menu x-Užívateľské klávesnice) – Pridaj

Obr. 19










Označenie – označenie, resp. skrátka danej klávesnice.
Popis – popis, resp. názov klávesnice.
Operácia – z číselníka je možné vybrať jednu z možnosti:
o V – výdajka - klávesnica bude predvolená pre bežný hotovostný predaj
o U – otvorený účet - klávesnica bude predvolená pre reštauračný predaj
o UT – otvorený účet (prenosný terminál) – klávesnica pre aplikáciu MK čašník (OS
android)
o O – navažovanie objednávok
o VYB – vybavovanie objednávok
Počet klávesov – prvé okienko = počet stĺpcov, druhé okienko = počet riadkov.
Zadaním počtu klávesov napr. 3x6 sa rozmery klávesov prepočítajú a prispôsobia rozmerom
obrazovky.
Programovanie klávesov – je tu možné nadefinovať priame klávesy (popis viď nižšie).
Po stlačení klávesu automatický návrat na predch. klávesnicu – po vybratí klávesu s priamym
PLU, sa program automaticky vráti na predchádzajúcu klávesnicu. Využitie pri doplnkovom
sortimente.

PROGRAMOVANIE KLÁVESOV
Postup programovanie klávesov pre bežný hotovostný predaj je rovnaký ako pri reštaurácii (viď popis
vyššie NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÝCH KLÁVESNIC – PROGRAMOVANIE KLÁVESOV). Pri bežnom
hotovostnom predaji sú najčastejšie jednotlivé klávesy naviazané na Priame PLU (najčastejšie
predávané položky), položky sortimentu (napr. Ovocie, Zelenia, Pečivo), položky tovarovej skupiny,
resp. sa odkazujú na inú klávesnicu (napr. je možné nadefinovať užívateľskú klávesnicu Mliečnych
výrobkov a v rámci nej môžu byť klávesy naviazané na sortiment napr. Jogurty, Mlieko, Syry, ...).

