
ZRÝCHLENÝ PREDAJ (AJ CEZ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU) 

Predaj cez dotykovú obrazovku sa štandardne spúšťa cez ikonu  (ikona sa vytvára v programe cez menu Číselníky – Sklad – Otvorené účtu, dotykové 
obrazovky – Predvolené operácie pre dotykové obrazovky). 

Pre vstup do programu je potrebné zadať PIN (len v prípade, že sú nadefinovaní užívatelia): 

 

Následne sa zobrazí hlavne okno pre predaj: 
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1 Pri platbe šekom je možné do políčka šek zadať počet šekov a hodnotu jedného šeku (napr. 2*3,60).                                    
2 Posun medzi položkami je možný nie len pomocou tlačidiel umiestnených na pravej strane dotykovej obrazovky, resp. cez klávesy PageUp a PageDown, ale aj ťahom prsta po položkách.                

                 

Priame klávesy 
nadefinované 

užívateľom 

Krok späť 

Návrat na hlavnú 
klávesnicu 

Ukončenie programu. 
(kláves Esc) 

Prihlásenie nového užívateľa  
(klávesy Ctrl + L) 

Posun medzi položkami 
nahor (kláves PageUp)2 

Posun medzi položkami 
nadol (kláves PageDown)2 

Výmaz položky z dokladu  
(kláves Delete) 

Oprava položky na doklade  
(klávesy Ctrl + Enter) 

Výmaz dokladu (kláves Esc) 

Uzatvorenie dokladu bez 
vytlačenia daňového 
dokladu (kláves F10) 

Uzatvorenie dokladu – 
predvolená platba kartou 

(kláves F11)1 

Uzatvorenie dokladu – 
predvolená platba 

v hotovosti.  (klávesy F2, 
F12)1 

Základné funkcie pre FM – 
uzávierky, mincovka, vklad, 
výber, otvorenie zásuvky, 
úhrada faktúry (kláves F9) Informácie o dátume, čase, 

pokladníkovi, zákazníkovi 
a celkovej hodnote predaja 

Klávesy pre zadanie 
zľavových bodov, 

resp. % zľavy  

Klávesy pre zadanie zákazníka, 
resp. zákaz. karty  

Zadávanie položiek cez EAN (kláves F4), PLU 
(kláves F5), Názov (kláves F6), sériové číslo 

(kláves F7), katalógové číslo (kláves F8) 

Numerická časť 
klávesnice 

Načítanie 
dát z váhy 
(kláves F3) 

Načítanie dát z dátového 
terminálu (kláves Alt+T) 



MOŽNOSTI ZADÁVANIA POLOŽIEK NA PREDAJ 

• Predaj cez EAN – v prípade, že zadaný EAN neexistuje, tak program sa ho pokúša nájsť medzi PLU. 

• Predaj cez PLU – v prípade, že zadané PLU neexistuje, tak program sa ho pokúša nájsť medzi EAN kódmi. 

• Predaj cez EAN + priame zadanie množstva – zadanie v tvare „2*1“ a potvrdenie cez kláves PLU = 2ks z EAN 1. 

• Predaj cez PLU + priame zadanie množstva – zadanie v tvare „2*1“ a potvrdenie cez kláves PLU = 2ks z PLU 1. 

• Predaj cez priame klávesy + zadanie množstva – zadanie „2 a priamy kláves Kofola čapovaná“ = 2ks z Čapovanej kofoly. 

• Predaj cez názov položky – cez F6, resp. kláves Názov, sa zobrazí okno s Alfanumerickou klávesnicou, kde je možné napísať názov položky, resp. názov položky je 

možné zadať priamo cez klávesnicu, ktorá je pripojená k PC, a potvrdiť cez Enter. 

• Predaj cez katalógové číslo - cez F8, resp. kláves Katal., sa zobrazí okno s Alfanumerickou klávesnicou, kde je možné napísať katalógové číslo položky, resp. 

katalógové číslo položky je možné zadať priamo cez klávesnicu, ktorá je pripojená k PC, a potvrdiť cez Enter. 

• Storno predaja – zadanie v tvare „ – 5 “ a potvrdenie cez kláves PLU = storno 1ks z PLU 5. 

• Storno predaja + priame zadanie množstva – zadanie v tvare „ –2*5 “ a potvrdenie cez kláves PLU = storno 2ks z PLU 5. 

• Storno predaja cez priame klávesy – zadanie v tvare „ – a priamy kláves Kofola čapovaná“ = storno 1ks z Čapovanej kofoly. 

• Storno predaja cez priame klávesy + zadanie množstva – zadanie v tvare „ –2 a priamy kláves Kofola čapovaná“ = storno 2ks z Čapovanej kofoly. 

 

 

 

 

 



Zvolením tlačidla     sa zobrazí okno Fiskálna tlačiareň:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada faktúry -možnosť úhrady faktúry v hotovosti. Je potrebné zadať variabilný symbol a čiastku. 

Zoznam dodacích listov – možnosť vytvorenia dodatočného pokladničného dokladu k dodaciemu listu bez daňového dokladu (kláves Alt U), vytlačiť opis dodacieho listu 
(kláves Ctrl V) a výmaz dodacieho listu (kláves Delete). 

Mesačná finančná uzávierka (prehľadová X) – intervalová uzávierka. 

Vklad, Výber, Úhrada faktúry, Denná finančná uzávierka – funkcie, ktoré sa zapisujú do fiskálnej tlačiarne a sú nevratné. 

 



ZRÝCHLENÝ PREDAJ CEZ OTVORENÉ ÚČTY 

Po spustení programu sa zobrazí nasledujúce okno „Miestnosť - Zoznam otvorených účtov“ a to v prípade, že na predvolenej operácií nie je zadaná predajný priestor: 

 

 

 

                     
                  

Informácie o dátume, čase, 
pokladníkovi a predajnej miestnosti. 

Zoznam otvorených účtov. 

Zoznam položiek otvoreného 
účtu. 

Konštantné klávesy na prechod do 
okna zvolenej predajnej miestnosti. 

Konštantný kláves na prechod do 
okna „Zoznam otvorených účtov“. 

Vytvorenie nového 
účtu. 

(kláves Insert) 

Otvorenie 
existujúceho účtu. 

(klávesy Ctrl + Enter) 

FT vytlačí zoznam položiek 
zvoleného otvoreného účtu. 

(klávesy Ctrl + V) 

Základné funkcie pre FM – 
uzávierky, mincovka, vklad, 
výber, otvorenie zásuvky, 
úhrada faktúry (kláves F9) 

Prihlásenie nového užívateľa  
(klávesy Ctrl + L) 

Ukončenie programu. 
(kláves Esc) 

Zadaním konkrétneho kódu 
účtu je možné vytvoriť nový 

účet, resp. otvoriť už 
existujúci účet. 



Kliknutím na kláves Vami predvolenej predajnej miestnosti (napr. Bar) sa zobrazí okno „Miestnosť – názov zvolenej predajnej miestnosti (napr. Bar): 

 

 

 

 

 

Grafické zobrazenie stolov v predajnej miestnosti. Na každom stole je predvolený aj 
kód účtu (napr. B1 – B14). Kliknutím na niektorý stôl sa vytvorí nový otvorený účet. 

Ikonka  informuje, 
že na danom stole už 

existuje otvorený účet. 
Na jednom stole môže 

byť otvorených aj 
viacero účtov. Kliknutím 
na takýto stôl sa otvorí 

už existujúci účet. 
V prípade, že na danom 
stole je viacero účtov, 
tak program ponúkne 
výber z týchto účtov. 

Konštantné klávesy na prechod do 
okna zvolenej predajnej miestnosti. 

Konštantný kláves na prechod do 
okna „Zoznam otvorených účtov“. 

Zadaním konkrétneho kódu účtu je možné vytvoriť 
nový účet, resp. otvoriť už existujúci účet. 

Základné funkcie pre FM – 
uzávierky, mincovka, vklad, 
výber, otvorenie zásuvky, 
úhrada faktúry (kláves F9) 

Prihlásenie nového užívateľa  
(kláves Ctrl + L) 

Ukončenie programu. 
(kláves Esc) 

Informácie o dátume, čase, 
pokladníkovi a predajnej miestnosti. 



Okno pre zadávanie položiek na účet: 

 

 

 

Oprava položky na účte  
(klávesy Ctrl + Enter) 

Výmaz položky z účtu  
(kláves Delete) 

Posun medzi položkami 
nahor (kláves PageUp) 

Posun medzi položkami 
nadol (kláves PageDown) 

Zoznam položiek otvoreného 
účtu 

Informácie o pokladníkovi 
aktuálnom dátume, 

aktuálnom čase 

Priame klávesy 
nadefinované užívateľom 

Krok späť Návrat na hlavnú 
klávesnicu 

Numerická časť klávesnice  

Informácie o účte, dátume 
a čase vytvorenia dokladu 
a celkovej hodnote účtu 

Uzatvorenie dokladu – 
predvolená platba 

v hotovosti  (kláves F12) 

Uzatvorenie dokladu – 
predvolená platba kartou 

(kláves F11) 

Typ výdajky VPH: 
Uzatvorenie dokladu bez 

vytlačenia daňového 
dokladu s možnosťou 

vytlačenia opisu položiek 
účtovaných na danom 

doklade. VYUŽITIE: 
vytváranie zberných 

dokladov.  
Typ výdajky VPF: vystavenie 
a vytlačenie faktúry. Ak má 
firma predvolený spôsob 

úhrady na zber. faktúru, tak 
výdajka VPF ostane modrá, 
t.j. bez daňového dokladu. 

(kláves F10) 

Prihlásenie nového užívateľa  
(klávesy Ctrl + L) 

Základné funkcie pre FM – uzávierky, 
mincovka, vklad, výber, otvorenie 

zásuvky, úhrada faktúry (kláves F9) 

Uloženie rozpracovaného 
účtu  (kláves F2) 

Zrušenie účtu. 

Vytvorenie ďalšie 
účtu na danom stole.  

(klávesy Alt + N) Klávesy pre zadanie 
zákazníka, zľavy a pridanie 

poznámky na účet. 

Rozdelenie účtu na viac 
účtov (klávesy Ctrl + R) 

Spojenie daného účtu s iným 
účtom (klávesy Ctrl + S) 

Zmena kódu účtu. 

Možnosť zmeniť typ dokladu 
napr. na VPF. Je potrebné 
mať povolenú zmenu typov 
dokladov v prístupových 
právach (Sklad –Otvorené 
účty).  


