Uživatelský návod
na Mini pokladnu
Pro verze 0.62.0
Copyright: HALBERŠTÁT-servis, s.r.o.

Kopírování a přetiskování jen se souhlasem firmy:
HALBERŠTÁT-servis s.r.o.

Brněnská 306
500 09 Hradec Králové

tel. +420 495 220 494
Mob.: +420 603 51 88 99

firma@halberstat.cz
www.halberstat.cz

Úvod
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili dotykový pokladní terminál CITAQ V8/H10/H14 s pokladní aplikací
CheckoutMAXI. Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze aby, jste
plně porozuměli všem funkcím a vlastnostem. Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte. Pomůže Vám,
pokud se vyskytnou nějaké potíže, nebo si budete chtít do pokladny cokoliv doprogramovat.

Důležité
Umístěte pokladnu na takové místo, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření, neobvyklým změnám
teploty, vysoké vlhkosti nebo stříkající vodě.
Umístění pokladny na takovýchto místech by mohlo způsobit poškození krytu a elektronických součástek
Při čištění pokladny používejte pouze suchou měkkou utěrku. Popřípadě námi doporučený čistič. Nikdy
nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín nebo ředidla.
Povrch display se může zašpinit nebo se na něm může usazovat prach a mastnota. Opatrně očistěte povrch
display měkkou utěrkou, která byla navlhčena slabým čistícím roztokem a pak jej vytřete do sucha
Pokladna se připojuje do standardní elektrické síťové zásuvky (jmenovité napětí) při připojení jiných
elektrických přístrojů (zejména silových) na stejný proudový okruh může dojít k chybné funkci pokladny.
Při poruše pokladny si vyžádejte opravu od autorizovaného prodejce. Nikdy se nepokoušejte opravit pokladnu
sami.
Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku kabelu se zásuvky.
Nikdy neodpojujte od pokladny periferní zařízení, pokud je pokladna připojena k elektrické zásuvce.

Upozornění
Tato pokladna má zabudovaný obvod ochrany paměti, který je napájen akumulátorem. Akumulátory ztrácejí
po čase svojí energii, i když nejsou používány. Abyste zajistili dostatečné počáteční nabití akumulátoru
v ochranném obvodu a zabránili tak možné ztrátě obsahu paměti po instalaci pokladny, doporučuje se nechat
každý přístroj před použitím nabíjet po dobu 24 až 48 hodin.
Pro nabíjení musí být pokladna připojena k elektrické síti a její vypínač musí být zapnut. Dodržením těchto
pokynů se můžete vyhnout případnému zbytečnému volání servisu na začátku práce s pokladnou.
Upozornění: Při použití doplňkové zásuvky na peníze dodržujte následující pokyn: Zásuvka na peníze by měla
být bezpečně připevněna k podkladu, aby byla při otevírání stabilní.
Upozornění: Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována blízko přístroje a měla by být snadno přístupná.

Upozornění: Toto zařízení patří do třídy A. V prostředí domácnosti může způsobovat rádiové rušení. V takovém
případě může být po uživateli požadováno, aby provedl vhodná nápravná opatření.
Autorizovaný zástupce, odpovědný za trh v evropské unii. HALBERŠTÁT-servis, s.r.o.
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Názvy a funkce jednotlivých částí pokladny

Přehled jednotlivých modelů pokladen
SUNMI V1s
SUNMI V2Pro

mobilní terminál s vestavěnou tiskárnou 57 mm
mobilní terminál s vestavěnou tiskárnou 57 mm

SUNMI V1s

OS

Android 6.0

Procesor

1.3GHz, Quadcore

RAM

1 GB

ROM

8 GB

LCD

5,5“, 1280 × 720 bodů

Kamera

5M AF

3G

GSM 900/1800, WCDMA 900/2100

Wi-Fi

802.11 b/g/n

Bluetooth

4.0

Baterie

3.7 V / 5200mAh

Tisk

Thermal printing

Šířka papíru

58 mm

Rychlost tisku

60mm/s

Životnost tiskové hlavy

50 km

Průměr papírového kotouče 40 mm
Rozměry

217 × 89 × 58 mm

Rozměry kolébky

216 × 90 × 29 mm

Provozní teplota

5 – 40 Celsia

SUNMI V2 Pro

OS

Android 7.1

Procesor

1.4GHz, Quadcore

RAM

1 GB

ROM

8 GB

LCD

5,9“ HD+, 1440 × 720 bodů

Kamera

5M AF

3G

GSM 900/1800, WCDMA 900/2100

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n

Bluetooth

4.2

Baterie

7.6 V / 2 580mAh

Tisk

Thermal printing

Šířka papíru

58 mm

Rychlost tisku

60mm/s

Životnost tiskové hlavy

50 km

Průměr papírového kotouče 40 mm
Rozměry

217 × 89 × 58 mm

Rozměry kolébky

216 × 90 × 29 mm

Provozní teplota

5 – 40 Celsia

Součást balení terminálu:
1x ks terminál SUNMI V1S nebo SUNMI V2PRO
1x ks přívodní napájecí USB kabel, 1x ks rolička termo-kotouče
1x ks zdroj

Vstup:

100-240V ~50-60Hz 1.8A

Technické vlastnosti připojení:
Napájení:

Výměna papíru v terminálu :
Použitý termopapír návin max. 57/40/12

Výstup:

24V 2.5A 60W Max

Popis obsluhy a funkcí pokladny

1 Přihlášení obsluhy
Po zapnutí pokladny se automaticky spustí i aplikace Mini/Maxi pokladny do režimu přihlášení
obsluhy.

-

Při spuštění aplikace se na displeji zobrazí
tabulka pro přihlášení obsluhy.
Obsluha vybere ze seznamu své jméno
a zadá číselný XXX kód a stiskne klávesu PŘIHLÁSIT.

2 Přehled základní obrazovky a jejich funkce

Základní obrazovka

Skupiny zboží na hlavním panelu

PLU na hlavním panelu

3 Popis kláves a funkcí pokladny

ČÍSELNÍK KLÁVES pro zadávání ceny, množství nebo čísla PLU/EAN

STORNO klávesa pro přímé stornování položky, slouží k opravě chyby v rozmarkovaném nákupu.
Fungování je následující - pokud obsluha bude v rozmakovaném nákupu pouze klikat na tlačítko
STORNO, pokladna začne jednotlivé položky nákupu stornovat vždy od poslední markované položky
směrem k dalším. Pokud je potřeba stornovat jakoukoli položku nákupu (ne poslední markovanou)
obsluha označí tuto položku a jakmile se tato položka v nákupu označí červeným rámečkem stiskne
obsluha klávesu STORNO.

Funkce je aktivní

Funkce je pro danou obsluha zakázána

RF refundace pro refundování ceny nebo PLU/EAN po ukončení nákupu (vrácení zboží, oprava po
ukončení nákupu. Klávesa RF lze pro obsluhu zablokovat v nastavení práv obsluhy.
Klasické zobrazení

Aktivní klávesa

Zakázané použití

VKLAD RA klávesa slouží pro vložení počáteční hotovosti pokladny (ranní limit pokladny)

VÝBĚR PO klávesa slouží pro výběr hotovosti pokladny (drobné vydání, proplacení faktury
v hotovosti, odvod tržby atd.)

POKLADNÍK slouží pro informaci, která obsluha je momentálně do pokladny přihlášena. Pokud tuto
klávesu stisknu dojde k odhlášení obsluhy. Potom se opět musí obsluha přihlásit postupem
uvedeným v sekci přihlášení obsluhy. Pokud je na pokladně nastaveno více pokladníků tyto
pokladníci se vždy formou rozbalovacího boxu:

HOTOVĚ slouží pro ukončení nákupu s platbou v hotovosti. Při použití se ukončí nákup, otevře se
pokladní zásuvka. Při stisku klávesy Hotově bez markování položek nákupu se automaticky vytiskne
kopie posledního nákupu.

STRAVENKY slouží pro ukončení nákupu platbou stravenkami. Při použití se můžou přijímat i
kombinované platby. Část Stravenkami a část Hotově nebo Kreditní kartou. Pokladna pak nejen na
účtence zákazníka, ale i v uzávěrce přesně spočítá tržbu dle použitých platidel.

KREDITNÍ KARTY slouží pro ukončení nákupu platbou kreditními kartami. Při použití se můžou
přijímat i kombinované platby. Část Kreditními kartami a část Hotově nebo Stravenkami. Pokladna
pak nejen na účtence zákazníka, ale i v uzávěrce přesně spočítá tržbu dle použitých platidel.

FAKTURA slouží pro úhradu Faktury v hotovosti. Při použití se můžou přijímat i kombinované platby.
Část Kreditními kartami a část Hotově nebo Stravenkami. Pokladna pak nejen na účtence zákazníka,
ale i v uzávěrce přesně spočítá tržbu dle použitých platidel.

VÝDEJ NA DODACÍ LIST slouží pro úhradu vytištění dodacího nebo předávacího listu. Tato funkce se
netýká EET. Pouze to je doklad k dalšímu zpracování – Fakturaci. Tato funkce pouze odečítá vydanou
zásobu ze skladu a načítá do uzávěrky PLU.

Oprava zadání platidel tato funkce je dostupná pro všechny typy platidel. Pokud obsluha chybně
zadá klávesu platby a pokladna chybně zaúčtuje přijatou platbu. Je možno tuto chybu opravit.
Opravit chybu může pouze pokladník, který má tuto funkci povolenu.
Postup: delším podržením tlačítka chybně zadané platby se na pokladně vyvolá dialog Opravy platby

Obsluha zadá částku, kterou z dané platby chce opravit.

Opravit je možno jak jeden tak i více typů platidel najednou.
K ostatním druhům zadá částky tak jak měli být správně. Pokud se jedná o více druhů platidel je
možno zadat ke každému typu platidlu, který pokladna podporuje částku. Jakmile dojde k zadání
kompletní částky obsluha nakonec stiskne klávesu POTVRDIT.

Tím dojde k přepočítání stavu k jednotlivým typům platidel na uzávěrce pokladny a také
v analýzách. Pokladny nakonec vytiskne doklad o provedené opravě.

PLU tato klávesa slouží pro potvrzení – vyvolání požadovaného kódu PLU nebo EAN. Obsluha zadá
požadovaný kód a potvrdí klávesou PLU. Nebo zadá počet kusů klávesu X a potom číslo
požadovaného PLU.

SKUPINY ZBOŽÍ tyto klávesy slouží pro prodej položek cenou.
Jedná se prodej zboží oborově určení druhu zboží.
Do Skupiny zboží se markuje cenou, na skupině zboží
může být pevně přednastavena prodejní cena,
při nastavení v Adminu se může obsluha přes danou skupinu
pro-kliknout na přímé PLU přiřazené k dané skupině.

SLEVA % klávesa na poskytnutí % slevy. Možnost nastavení na Slevu na položku nebo celý nákup.
Nastavení Slev je popsáno v sekci Slevy

SLEVA KČ klávesa na poskytnutí korunové slevy. Možnost nastavení na Slevu na položku nebo celý
nákup. Nastavení Slev je popsáno v sekci Slevy

4 Markování do skupin zboží
1- Zadávání cenou do skupiny
a. Možnost zadat markovanou částku na 2 desetinná místa
1. Příklad zadám 1450 a stisknu klávesu skupiny zboží Potraviny 15%

b. Možnost zadat markovanou částku bez desetinných míst stejně jako na kalkulačce
1. Příklad zadám 14.5 a stisknu klávesu skupiny zboží Potraviny 15%

c. Možnost automatického opakování stejné položky
1. Opakovaně stisknu klávesu poslední markované skupiny

d. Možnost automatického přepnutí na PLU dané skupiny
1. Na prázdno stisknu požadovanou skupinu zboží a pokladna nás
přesměruje na přímé PLU přiřazené k dané skupině.

5 Markování přes PLU
Při nastavení funkce v Adminu pokladny (PLU přímé) slouží tato klávesa k přepnutí zobrazení do
přímých kláves položek PLU
Možnosti markování přes PLU:
1- zadat číslo položky a potvrdit klávesou PLU

příklad Rohlík makový má PLU číslo 1

obsluha zadá 1 a tlačítko

2- stisknout klávesu PLU „naprázdno“ pokladna Vás přepne do sekce přímých PLU

3- v této sekci se může vyhledávat podle čísla PLU/EAN a názvu

4- další možností je vyhledávat PLU podle skupin zboží

5- Automatické násobení kusů při prodeji PLU

6- Prodej přes přímá PLU na hlavním panelu. Funkce se povoluje v Administraci pokladny. Volba
PLU přímá. PLU se na hlavním panelu řadí podle jejich čísla. Vhodné pro prodeje zmrzliny a
rychlé občerstvení kde se v sortimentu málo položek a požadavek rychlého prodeje.

6 Storna a opravy
STORNO klávesa pro přímé stornování položky. Pokladna stornuje buď poslední markovanou položku
nebo položku v seznamu zboží kterou obsluha označí.

RF refundace pro refundování ceny nebo PLU/EAN po ukončení nákupu (vrácení zboží, oprava po
ukončení nákupu. Klávesa RF lze pro obsluhu zablokovat v nastavení práv obsluhy. Pokud je klávesa
Refundace aktivní klávesa je zelená, pokud je klávesa Refundace oranžová není právě funkce aktivní.
Pokud je klávesa Refundace šedivá nemůže jí aktuálně přihlášená obsluha používat.

Ukázka tisku účtenky při použití REFUNDACE.

Pokud je pokladna v režimu EET a obsluha použije

REFUNDACI tak i tato účtenka se odesílá na EET, ale se zápornou hodnotou.

ADMINISTRACE POKLADNY
slouží pro přepnutí pokladny do sekce manažera. V této sekci je umístěno veškeré programování a
nastavení pokladny včetně sekce uzávěrek a servisního nastavení pokladny .
DALŠÍ FUNKCE tato funkce má možnost schovat funkce, které na pokladně nejsou moc používané a
zbytečně zabírají místo na hlavním panelu. I přes to že jsou funkce schované lze je velice
jednoduchým způsobem použít. Pokud nejsou žádné funkce nastaveny jsou klasicky umístěny na
hlavním panelu pokladny podle stávající funkčnosti. Jakmile se alespoň jedna funkce takto nastaví
objeví se na hlavním panelu klávesa Další Funkce

Takto funkce se aktivuje a nastavuje v Administraci pokladny – Nastav tlačítka pro další funkce na
hlavní obrazovce

Stiskem požadované funkce se tlačítko označí
A tím dojde k aktivaci této funkce.

Nakonec potvrdíte nastavení tlačítkem

Zobrazení na hlavním panelu pokladny:

Výdej zboží na dodací list:
tato funkce umožňuje vydávat zboží přes pokladnu k dalším účetnímu zpracování jako je Dodací list
k fakturaci. Tato funkce nepodléhá EET a slouží pouze k evidenci skladové výdejky a ponížení stavu
skladu pro jednotlivé položky. Použití je stejné jako při klasickém prodeji zboží jen se pro ukončení
vybere klávesa.
Nastavení:

Tato funkce se musí nejprve aktivovat v ADMINU pokladny

Dále je možno nastavit, jestli se mají do uzávěrky PLU načítat pouze vydané kusy, nebo i ceny tohoto
zboží.

Dodací list

Uzávěrka PLU včetně ceny

Uzávěrka PLU bez ceny

Věrnostní a zákaznický systém:
tato funkce umožňuje založit do databáze pokladny zákazníky. Je možno evidovat jak Fyzické tak
Právnické osoby. U zákazníka kromě jeho identifikačních údajů je možno přiřadit i zákaznickou slevu
v % a přiřadit zákazníkovi i zákaznickou kartu s čárovým kódem pro jeho identifikaci přes scanner
čárového kódu. U vyplňování Právnické osoby ( Firmy) je možno po vyplnění IČ načíst kompletní
údaje zákazníka – Firmy jeho data z ARES.
Nastavení :

Tato funkce se musí nejprve aktivovat v ADMINU pokladny

Pak v administraci pokladny stisknout klávesu

Založení nového zákazníka:
Výběr zákazníka FYZICKÁ nebo PRÁVNICKÁ osoba

Zákazník detail:

Seznam zákazníků v databázi

Nastavení prodejních jednotek u Skupin zboží a
prodejních položek PLU
Nově je možno nastavit a Adminu pokladny prodejní jednotky

Vlastní nastavení:

Jednotka může mít pouze 3 znaky tak aby se při tisku jednotek nemuselo přidávat další řádky v tisku.
Tato funkce je nejen pro, tisk v jakých jednotkách zákazník zboží prodává, ale také jak možnost volby
přepočtu při prodeji je možno účtovat v jiné jednotce a pokladna na základě zvoleného koeficientu
přepočte správně jednotku v prodejní.
Příklad použití: zákazník nabízí a obsluha prodává zboží v m2. Pokladna ale při prodeji zboží přepočte
na Tuny.

Je to jen příklad použití. Možností je celá škála.
Nastavení prodejní jednotky u Skupiny zboží. Při nastavení se pak u položek prodaných cenou do
dané skupiny tiskne i název prodejní jednotky

Nastavení prodejní jednotky u položek PLU. Při nastavení se pak u položek prodaných tiskne i název
prodejní jednotky.

Nastavení prodejní jednotky u položek PLU s přepočtem Prodejní a markovací jednotky. Při nastavení
se pak u položek prodaných makovací jednotkou přepočte do prodejní jednotky. Zvolený příklad je u
prodeje kamenných desek, které se markují v m2, ale kompletní účtování v Tunách.

Funkcionalita hlídání celkové částky nákupu na určitou cenovou hladinu s možností vyvolání
informační hlášky pro obsluhu. Příklad použití při nákupu nad 5 000,- poskytněte slevu 2%, Při
nákupu nad 10 000,- vystavte pouze výdej zboží na dodací list a vystavte fakturu. Nastavení jak
celkové částky, tak hlášky pro obsluhu je volitelné v Adminu pokladny.
Postup nastavení:
V adminu pokladny aktivujte

Pokladna umožní nastavení hodnot:

Zobrazení na pokladně při prodeji:

Uzávěrky a jejich správa
UZÁVĚRKY na pokladnách je možno tisknout několik druhů uzávěrek. Pro uzávěrky je na pokladně
sólo sekce v MANAGERU

1 Finanční uzávěrky
FINANČNÍ UZÁVĚRKY pokladna eviduje a tiskne denní a měsíční finanční uzávěrky. Tyto uzávěrky
slouží k přehledu tržby dle Skupin zboží, celkové tržby, DPH, správa odesílání na EET, správa storen,
správa obsluh a přehledy přijatých platidel ( Hotovost, Stravenky. Kreditní karty), aktuální stav
hotovosti pokladny a přehled poskytnutých Sleva Přirážek.

ZJISTI DEN jedná se o denní náhledovou finanční uzávěrku. Tato uzávěrka slouží pouze k náhledu
tržby během dne. Data dále v pokladně zůstávají k dennímu přehledu a denní nulovací uzávěrce.
Tuto uzávěrku můžete za den udělat třeba 20 x vždy Vám pokladna vy-tiskne aktuální tržbu a stav
pokladny. Přes tuto uzávěrku se pokladna NENULUJE.
NULUJ DEN jedná se o denní nulovací uzávěrku. Každá nulovací uzávěrka má svoje počítadlo a při
této uzávěrce Vám pokladna vy-tiskne denní nulovací uzávěrku a zároveň vymaže denní prodeje.
Tuto uzávěrku lze udělat pouze jednou za den. V případě ztráty je možno tuto uzávěrku kdykoliv ze
seznamu vytisknou znovu. V exportované kontrolní pásce je nově i kompletní denní uzávěrka
Pokud obsluha udělá denní nulovací uzávěrku pokladna provede tyto operace:
Pokladna automaticky kontroluje jestli existují nějaké účtenky které se nepodařilo odeslat na EET.
Pokud se v pokladně nějaké účtenky nacházejí vyzve obsluhu k jejich odeslání tak aby se dodržel
termín 48 hodin k odeslání neevidovaných EET účtenek

Pokud obsluha potvrdí volbu ANO pokladna zobrazí aktuálně neodeslané účtenky k EET a obsluha
dané EET účtenky odešle na Finanční úřad k zaevidování. Účtenky lze odeslat postupně nebo všechny
najednou.

Pokud jsou všechny EET účtenky odeslané pokladna se obsluhy zeptá, jestli opravdu obsluha chce
provést denní nulovací uzávěrku.

Po vytištění denní nulovací uzávěrky pokladna provede kompletní zálohu všech dat na vnější SD
kartu a vyexportuje kontrolní pásku do zálohy TXT.
Popis denní finanční uzávěrky. Všechny Finanční uzávěrky jak denní zjištění, denní nulování, měsíční
zjištění a měsíční nulování mají stejnou strukturu vytištěných dat.

ZJISTI A NULUJ MĚSÍC tento typ uzávěrky byl kompletně změněn. Jedná se o novou funkcionalitu
pokladny. Tento typ uzávěrky je polně v režii obsluhy. Obsluha si může libovolně určit za jaký časový
úsek chce uzávěrku (přehled) vytisknout. Tímto si můžeme tisknout přehledy za jakékoliv období
které nás napadnou ( týden, měsíc, dekádu atd.) Touto funkcí nemusí majitelé nutně tisknout
měsíční uzávěrku na konci měsíce, ale kdykoliv zpětně.
Jedná se pouze o výběr datumů z již vytištěných denních uzávěrek.

ÚLOŽIŠTĚ tato funkce přesměruje obsluhu přímo do složky, kde je exportovaná kontrolní páska v TXT
podobě. Jedná se o novou funkci, která zjednoduší přístup k exportované kontrolní pásce pokladny.

FILTR A ZPĚTNÝ TISK UZÁVĚREK pod tlačítky uzávěrek je filtr na zobrazená již vytištěných uzávěrek.
Použitím tohoto filtru se jednoduchým způsobem zobrazíme typ uzávěrky který v pokladně hledáme
a můžeme si požadovanou uzávěrku znovu vytisknout.

2 Uzávěrky PLU

PLU UZÁVĚRKY pokladna eviduje a tiskne denní a měsíční PLU. Tyto uzávěrky slouží k přehledu tržby
dle prodaného zboží PLU/EAN. Pokladna může evidovat i skladovou zásobu u položek PLU/EAN

ZJISTI PLU jedná se o denní náhledovou PLU uzávěrku. Tato uzávěrka slouží pouze k náhledu tržby
během dne. Data dále v pokladně zůstávají k dennímu přehledu a denní nulovací uzávěrce. Tuto
uzávěrku můžete za den udělat třeba 20 x vždy Vám pokladna vy-tiskne aktuální stav prodaného
zboží PLU/EAN. Přes tuto uzávěrku se tyto prodeje NENULUJÍ.
NULUJ PLU jedná se o denní nulovací PLU uzávěrku. Každá nulovací uzávěrka má svoje počítadlo a při
této uzávěrce Vám pokladna vy-tiskne denní nulovací uzávěrku a zároveň vymaže denní prodeje.

Tuto uzávěrku lze udělat pouze jednou za den. V případě ztráty je možno tuto uzávěrku kdykoliv ze
seznamu vytisknou znovu.
Přehled uzávěrky PLU:

Pokud obsluha udělá denní nulovací PLU uzávěrku pokladna provede tyto operace:
Vytiskne přehled prodejů dle jednotlivých PLU, vytiskne prodeje na více řádcích, pokud se některé
PLU prodávali za jinou cenu ovlivněnou třeba Slevou nebo přeceněním. Pokud tyto data zpracovává
nadřazený systém POHODA nebo FINTA, pokladna odešle data do nadřazeného SW, v Adminu
pokladny lze nastavit, jestli se tato uzávěrka má tisknout na tiskárně.

V případě nulovací uzávěrky PLU se pokladna obsluhy zeptá, jestli si opravdu přeje vynulovat prodeje
PLU:

ZJISTI A NULUJ PLU tento typ uzávěrky byl kompletně změněn. Jedná se o novou funkcionalitu
pokladny. Tento typ uzávěrky je polně v režii obsluhy. Obsluha si může libovolně určit za jaký časový
úsek chce uzávěrku (přehled) vytisknout. Tímto si můžeme tisknout přehledy za jakékoliv období
které nás napadnou ( týden, měsíc, dekádu atd.) Touto funkcí nemusí majitelé nutně tisknout
měsíční uzávěrku PLU na konci měsíce, ale kdykoliv zpětně.
Jedná se pouze o výběr datumů z již vytištěných denních uzávěrek.

3 Export kontrolní pásky
Export a záloha kontrolní pásky probíhá automaticky při vykonání finanční denní nulovací uzávěrky,
Ruční export aktuální kontrolní pásky je možno exportovat v Administraci pokladny.

Programování a nastavení pokladny
SEKCE MANAŽER

1 Nastavení uživatelů a jejich práva
V pokladně se nastavují práva uživatelů, která jsou chráněna jejich HESLEM a nastavením funkcí,
které může aktuální obsluha používat. Všichni naprogramovaní uživatelé jsou zobrazeni v seznamu
dole. Již stávající uživatel nejde editovat musí se nejprve smazat a opět nastavit včetně jména, hesla
a funkcí které může používat.

Funkce pokladny-POLOŽKY
Pokladna používá členění položek do 2 úrovní

SKUPINY – POLOŽKY

1 Nastavení skupin zboží
Pokladna umožňuje takzvané prodejní skupiny zboží. Skupiny slouží k identifikaci položek, k prodeji
přes obory a také k nastavení DPH.
Funkce skupin jsou:
Název skupiny může být až 42 znaků
Cena skupiny skupina může mít nastavenu pevnou prodejní cenu
Nastavení hodnoty DPH 10/15/21/0/ bez DPH tato hodnota se nastavuje u neplátců DPH
Kladná nebo záporná slouží na výkup obalů, lahví nebo záloh
Rozsah PLU slouží na nastavení rozsahu PLU od do
Tlačítka Skupin zboží je možno v programovacím režimu jednoduchým způsobem obarvit tak, aby se
od sebe jednotlivé, tlačítka lišili. Stačí pouze v seznamu Skupin stisknout danou skupinu na více jak 2
vteřiny. Potom se objeví barevná škála, kterou si můžete danou skupinu obarvit.

Nově je možno vybrat neomezené množství barev.

2 Nastavení PLU
Pokladna umožňuje nastavení a prodej PLU položek. Jedná se o prodej konkrétních skladových
položek. Tyto položky mají číselný kód PLU.
Funkce PLU / EAN:
PLU kód

ručně přiřazený obsluhou nebo automaticky generovaný z přiděleného rozsahu

Skupiny zboží, nově možno editovat i číslo PLU
Název PLU

může být až 42 znaků

Cena PLU zadává se aktuální prodejní cena s DPH, pouze pokud je pokladna přepnuta do
velkoobchodního režimu zde se zadávají ceny BEZ DPH
Nastavení hodnoty DPH 10/15/21/0/ bez DPH tato hodnota se nastavuje u neplátců DPH
Nastavení Skupiny zboží nastavení aktuální Skupiny zboží do které je dané PLU přiřazeno
Prodejní jednotka tato funkce slouží k nastavení prodejní jednotky k danému PLU
Markovací jednotka tato funkce slouží k nastavení jiné prodejní a markovací jednotky k danému PLU
Kladná nebo záporná slouží na výkup obalů, lahví nebo záloh

Tlačítka PLU je možno v programovacím režimu jednoduchým způsobem obarvit tak, aby se od sebe
jednotlivé, tlačítka lišili. Stačí pouze v seznamu PLU stisknout dané PLU na více jak 2 vteřiny. Potom
se objeví barevná škála, kterou si můžete dané PLU obarvit.

Vyhledávání položek PLU podle NÁZVU, PLU nebo EAN

Nastavení Loga Firmy nebo obchodu
V pokladně je možno nastavit tištěné Logo a Patička účtenky. Tyto informace se pak tisknou na
každou účtenku, doklady vystavené pokladnou a všechny typy uzávěrek. Do pokladny je možné také
umístit Grafické logo.

GRAFICKÉ LOGO pokud máte verzi pokladny 0.8.5. a vyšší a vlastníte pokladnu CITAQ V8/H10/H14
můžete do adresáře POKLADNA vložit vlastní grafické logo. Formát loga nesmí být širší nežli 500 PCX.
Logo musí být uloženo ve formátu JPG. Název umí být LOGO.JPG Upravte si Vaše firemní logo do
formátu logo.jpg a uložte na pokladně do adresáře POKLADNA

Nastavení zobrazení Skupin a PLU
V pokladně je možné nastavit podle aktuálního počtu Skupin zboží a PLU jejich zobrazení.

Nastavení a správa EET
1 Nastavení EET
Po instalaci SW Mini pokladny se automaticky na disku pokladny vytvoří adresář pokladna EET

Do tohoto adresáře nakopírujete certifikáty dané pokladny

V Manažerské části pokladny stisknete tlačítko EET

Tím se dostanete do sekce nastavení EET
Nejdříve se zobrazí tato varovná hláška. Doporučujeme si jí velice dobře přečíst a řídit se jejím
sdělením.

Vlastní nastavení EET:

Pokud nebudete mít správně umístěný certifikát v adresáři pokladna EET, při zadání hesla se bude
zobrazovat chybová hláška Žádný certifikát. Tato cesta je nastavena na pevno a nelze jí měnit!!
POZOR: v průběhu následujících měsíců bude nasazeno používání nových šifrovacích metod.
Verze: TLSv1.2 a TLSv1.3
Bylo přidáno v nových verzích další nastavení a také nástroje na ověření této funkce včetně její
aktualizace. Týká se hlavně terminálů, které jsou již delší dobu nasazené v provozu.

Další nastavení EET:
Obsluha je při ukončení nákupu informována o odeslání nebo neodeslání dané účtenky na FŘ.

Nastavení výběru odeslání – neodeslání účtenky na FŘ (zboží sebou které nemusí být zatím
evidováno)

Spuštěním této funkce se pak při každé provedené platbě za Hotové, Stravenkami nebo Kreditní
kartou objeví tlačítka EET nebo BEZ EET. Potvrzením dané klávesy se účtenka odešle volba EET nebo
se vytiskne neevidovaná účtenka, která nepodléhá EET volba BEZ EET.

Informace o funkčnosti EET na pokladně:
Na základní obrazovce je ikona zobrazující On-line provoz pokladny k EET
Pokud je ikona
Zelená jste v režimu On-line účtenky se odesílají.
Červená nejste On-line
Účtenky se neodesílají, zkontrolujte Vaše připojení k internetu nebo je výpadek na straně
provozovatele Finančního serveru.
Pokud je ikona Oranžová máte vypnutý režim EET (testovací a přípravné období)
Ukázka jednotlivých účtenek dle nastavení a funkčnosti:
Účtenka je registrovaná na EET (přenos se podařil)

Účtenka je neregistrovaná na EET (přenos se nepodařil)
Účtenka je bez EET (prodej nepodléhá EET)

Neodeslané EET účtenky:
Pokud se během provozu některé účtenky neodešlou z důvodu nefunkčnosti připojení k finančnímu
serveru (nefunkčnost připojení k internetu nebo nefunkčnost serveru FŘ)
Jsou tyto účtenky evidovány v pokladně v sekci EET Odeslat neodeslané účtenky

Zobrazený seznam neodeslaných účtenek.
Účtenky se při opětovném připojení odešlou automaticky během provozu pokladny, nebo je možné
účtenky odeslat postupně nebo všechny najednou.

Pokladna hlídá také stav neodeslaných účtenek při vykonání denní nulovací uzávěrky. Věnujte
tomuto upozornění velkou pozornost. Ze zákona máte povinnost tyto účtenky odeslat nejpozději do
48 od jejich vytištění.

Režim ADMIN a jeho servisní nastavení
Zobrazený seznam funkcí ADMIN

Pokračování:

Základní části servisní sekce:
Stiskem klávesy Admin se pokladna přepne do servisního nastavení pokladny
Sekce servisního režimu je chráněna heslem (standardně je heslo 123)
Heslo lze změnit v servisní části pokladny.
Nastavení Timeout EET: Tato funkce slouží k nastavení Timeout EET komunikace. Při slabém signálu
internetu nebo při používání SIM karty doporučujeme zvednout Timeout na vyšší hodnotu tak aby,
jste dlouho nečekali na odpověď serveru Finanční správy na účtenky. Jedná se o novou funkcionalitu
posílání na EET. Doposud když pokladna navázala komunikaci se serverem FS čekala na odpověď. Tím
mohlo dojít k zásadnímu čekání na odpověď a tisk EET účtenky.

Nastavení změny hesla přihlášení ADMINA

Zapnutí nebo vypnutí DEMO režimu pokladny. Tato funkce slouží k rychlému nahrání demo dat do
pokladny k rychlému předvedení. Pozor, pokud budete mít již pokladnu naprogramovanou daty tato
funkce je smaže.

Schovat navigační lištu ANDROID. Tato funkce schová navigační tlačítka OS ANDROID. Zabezpečíme
tak že obsluha se nedostane dalších funkcí pokladního zařízení a dalších aplikací jako jsou další
aplikace ANDROID, nastavení, internet, email atd…

Spustit aplikaci při startu systému. Tato funkce slouží upřednostnění spuštění aplikace MAXI
pokladna nebo Maxi pokladna Secondary nebo Maxi pokladna Tertiary

EET jedná se o novou funkci pokladny kdy je možno kompletně vypnout režim EET. Tato funkce je
pouze pro zákazníky kteří ještě do EET svojí činností nespadají a pokladnu používají pouze na
obyčejný prodej.

Nastavení Timeout EET: Tato funkce slouží k nastavení Timeout EET komunikace. Při slabém signálu
internetu nebo při používání SIM karty doporučujeme zvednout Timeout na vyšší hodnotu tak aby,
jste dlouho nečekali na odpověď serveru Finanční správy na účtenky. Jedná se o novou funkcionalitu
posílání na EET. Doposud když pokladna navázala komunikaci se serverem FS čekala na odpověď. Tím
mohlo dojít k zásadnímu čekání na odpověď a tisk EET účtenky.

Neodesílat EET při platbě kartou: jedná se o novou funkci pokladny kdy pokladna při platbě Kreditní
kartou neodesílá tuto účtenku na EET. Funkce je platná od 01.03.2018 dle platné legislativy ČR.

Neodesílat EET při platbě E stravenkou: jedná se o novou funkci pokladny kdy pokladna při platbě E
Stravenkou neodesílá tuto účtenku na EET. Funkce je platná od 01.03.2018 dle platné legislativy ČR.

Zapnutí nebo vypnutí režimu zadávání ceny na 2 desetinná místa nebo s použitím desetinné čárky.

Zapnutí nebo vypnutí EET testování. Pokud je EET testování zapnuto neevidují se a ani se neodesílají
účtenky na EET. Tato funkce slouží jen na zaškolení personálu.

Netisknout DIČ na účtenku. Tato funkce je dostupná pouze pro zákazníky Fyzické osoby, kteří nejsou
plátci DPH a mají DIČ své rodné číslo. Funkce je dostupná od 01.03.2018 dle platné legislativy ČR.

Zákazníci. Touto funkcí se aktivuje evidence a zadávání zákaznického systému pro pokladnu.

Výběr Zákazníka ze seznamu. Touto funkcí je možno vybírat ručně Zákazníka ze seznamu.

Poznámky u položek zboží. Touto funkcí je možno vkládat k dané položce poznámku, která se pak
tiskne na účtence

Markovat položky jednotlivě při tisku sloučeně. Touto funkcí se v pokladně spustí možnost že každá
položka markovaná extra se na display obsluhy zobrazí na každém řádku sólo. Jakmile dojde k tisku
účtenky tak se stejné položky sloučí na jeden řádek. Pokud je tato funkce neaktivní pokladna
automaticky při markování stejné položky okamžitě slučuje jak na display obsluhy tak při tisku
účtenky.

Stornovat všechny položky na řádku. Touto funkcí se v pokladně spustí funkce STORNA pokud mám
tuto funkci aktivovánu a mám na jednom řádku namarkováno třeba 5 kusů stejného zboží. Obsluha
tento řádek označí a stiskne klávesu STORNO pokladna automaticky VYSTORNUJE všechny kusy
tohoto zboží. Pokud je tato funkce neaktivní a obsluha použije toto STORNO stejným způsobem
pokladna zobrazí počet kusů stornovaného zboží a obsluha může zadat že nechce stornovat všechny
kusy ale třeba jen nějaký počet kusů.

Nulování čísla účtenky. Touto funkcí si na pokladně můžeme zvolit kdy se má nulovat číslo účtenky.
Varianta při uzávěrce nebo na konci roku.

Exportovat kontrolní pásku do. Touto funkcí si na pokladně můžeme zvolit do jakého formátu se má
exportovat kontrolní páska.

Výdej zboží na dodací list počítat do tržby PLU uzávěrky. Touto funkcí si na pokladně můžeme zvolit,
jestli se má cena za zboží, které pokladna pouze vydá počítat do tržby uzávěrky PLU.

Výdej na dodací list. Touto funkcí si na pokladně můžeme povolit jednoduchý výdej zboží na dodací
list, který slouží jako podklad pro fakturaci a další zpracování. Při této funkci se z dodacího listu
neposílá EET.

Vypnutí a zapnutí kláves Stravenky a Kreditní karty Faktura. Na hlavním panelu pokladny lze touto
funkcí schovat typy plateb, které se na pokladně nepřijímají.

Zakázat částečné platby. Touto funkcí si pokladna hlídá řádek kurzor, tak aby obsluha nemohla
poslední položku namarkovat do celkového součtu. Tato funkce je spíše určena pro zákazníky, kteří
na pokladně markují korunově cenou do skupiny zboží a mají problém s tím, že omylem poslední
markovanou položku již nedají do skupiny zboží, ale přímo do součtu. Pokladna pak vyhodnotí jako
poslední chybně namarkovanou položku a provede výpočet vrácení peněz nikoliv jí nepřičte do
hodnoty nákupu.

Zaokrouhlení částky při platbě (Kromě kreditní karty). Tímto nastavením se vypne zaokrouhlování
celkové částky nákupu na 2 desetinná místa.

Zobrazovat hlášku při celkové částce nákupu. Touto funkcí je možno v pokladně hlídat zadanou
celkovou částku nákupu. Jakmile pokladna dosáhne zadané částky zobrazí obsluze Vámi zadanou
hlášku na display obsluhy. Vhodné pro při nákupu nad 10 000,- vyžádejte fakturační údaje, při
dosažení určité částky nákupu poskytněte zákazníkovi slevu, předejte dárek atd. Použití této funkce
je na každém provozovateli.

Tisk denní PLU uzávěrky. Tímto nastavením se vypne tisk uzávěrky PLU, ale uzávěrka PLU se
provede. Používá se hlavně při napojení pokladního terminálu s napojením na nadřazený systém
POHODA.

Tisk měsíční PLU uzávěrky. Tímto nastavením se vypne tisk uzávěrky PLU, ale uzávěrka PLU se
provede. Používá se hlavně při napojení pokladního terminálu s napojením na nadřazený systém
POHODA.

Tisk denní finanční uzávěrky. Tímto nastavením se vypne tisk uzávěrky finanční, ale uzávěrka
finanční se provede. Používá se hlavně při napojení pokladního terminálu s napojením na nadřazený
systém POHODA.

Tisk měsíční finanční uzávěrky. Tímto nastavením se vypne tisk uzávěrky finanční, ale uzávěrka
finanční se provede. Používá se hlavně při napojení pokladního terminálu s napojením na nadřazený
systém POHODA

Tisk kopie účtenky. Tímto nastavením se aktivuje tisk kopie účtenky vždy za zadaný typ platby.

Tisknout počet položek na účtence. Tímto nastavením se aktivuje / deaktivuje tisk počtu položek na
účtence.

Tisknout počet řádků na účtence. Tímto nastavením se aktivuje / deaktivuje tisk počtu řádků na
účtence.

Tisknout volné řádky nad a pod DPH. Tímto nastavením se aktivuje / deaktivuje tisk volných řádků
nad a pod rozpisem DPH na účtence.

Tiskárna. Tímto nastavením se určuje na jakém terminálu je pokladní aplikace instalována. Jedná se
o podporu a správné fungování tisku účtenek a uzávěrek na pokladním terminálu.
CITAQ

- pokladní terminály CITAQ V8/H10/H14

PARTNER

- pokladní terminály PARTNER-PAT – 110

SUNMI

- pokladní terminály SUNMI V1 starší verze

SUNMI v2

- pokladní terminály SUNMI V1 novější verze

ROCKCHIP

- pokladní terminály DROIDPOS

PARTNER -120 - pokladní terminály PARTNER PAT-120
58mm Bluethoot

- mobilní tiskárna RP02N pro terminály (Dotykačka)

Nově je možno nastavit pro tisk účtenky i vzdáleně připojenou tiskárnu přes LAN. Vhodné použití
třeba pro prodejce Zmrzliny, aby se účtenky tiskly směrem k zákazníkovi

Nastavení prodejních jednotek - Slouží pro nastavení prodejních jednotek položek zboží. Tato
funkce umožňuje také mít jinou prodejní a jinou markovací jednotku ( příklad markování položky
v m2 – výpočet a cena bude uvedena v Tunách) Přepočet mezi jednotkami se provádí pak u každé
položky PLU.

DB EXPORT – DB IMPORT. Slouží i Exportu a Importu dat pokladny. Využívá se při přeprogramování
nebo kopírování stejných dat na více pokladen. POZOR IMPORT a EXPORT není kompatibilní mezi
verzemi 0.10.XX a 0.11.XX.

DB POSTUPNÝ EXPORT – DB POSTUPNÝ IMPORT. Slouží pro potupný export a import rozdělený do
cca 10 částečných exportů a importů. Je to nástroj pokud je velikost databáze moc velká a klasický
export nebo import se neprovede - . POZOR IMPORT a EXPORT není kompatibilní mezi verzemi
0.10.XX a 0.11.

Kontrolní páska. Slouží pro ruční export aktuální kontrolní pásky do TXT. Kontrolní páska je uložena
V sekci Uzávěrek – Úložiště - Nově byla do exportu přidána i Finanční uzávěrka

Ukončení roku/období + Zálohy starších dat. Jedná se o obdobu roční uzávěrky. Zde si můžete nejen
od-zálohovat kompletní databázi třeba celého roku nebo Vámi zvoleného období, ale provede se
automaticky také Datový Master reset. Čili vygeneruje se Vám kompletně nová čistá databáze pouze
s naprogramovanými údaji MAXI pokladny. Pokud si budete chtít naimportovat starší již takto odzálohovaná data. Je potřeba si nejdříve udělat zálohu aktuální databáze. Pak si načíst starší data
potom se opět vrátit zpět do poslední zálohy dat tak aby, jste nepřišli o aktuální databázi. Nově je
přidána funkce Master reset k datumu.

DATOVÝ MASTER RESET + ZÁLOHA

DATOVÝ MASTER RESET DO DATA + ZÁLOHA

Touto funkcí je možno provést zálohu
pokladny a Datový Master reset zpětně
k vybranému datumu.

Zálohování Export a Import databáze
1 Export a Import dat/ Uzavření období /
Zálohování a obnova

DB EXPORT – DB IMPORT. Slouží i Exportu a Importu dat pokladny. Využívá se při přeprogramování
nebo kopírování stejných dat na více pokladen. POZOR IMPORT a EXPORT není kompatibilní mezi
verzemi 0.10.XX a 0.11.XX.

ZÁLOHY STARŠÍCH DAT. Jedná se o obdobu roční uzávěrky. Zde si můžete nejen od-zálohovat
kompletní databázi třeba celého roku nebo Vámi zvoleného období, ale provede se automaticky také
Datový Master reset. Čili vygeneruje se Vám kompletně nová čistá databáze pouze
s naprogramovanými údaji Minipokladny. Pokud si budete chtít naimportovat starší již takto odzálohovaná data. Je potřeba si nejdříve udělat zálohu aktuální databáze. Pak si načíst starší data
potom se opět vrátit zpět do poslední zálohy dat tak aby, jste nepřišli o aktuální databázi.

Kompletní nastavení pokladny se automaticky od zálohují do adresáře
pokladna soubor pokladna-db.json

Import databáze
Soubor pokladna-db.json si překopírujte na USB disk a přeneste na nové zařízení (pokladnu)
Tento soubor nakopírujte na nové pokladně do adresáře pokladna

Volbou PASTE ( uložit ) si
přenesete daný soubor
pokladna-db.json

Dalším krokem v sekci Admin použijte tlačítko DB IMPORT

Od-zálohovaná databáze se Vám nainstaluje do dané pokladny.

Pád aplikace – Nouzový mód. Jedná se o situaci pokud by došlo k přetečení velikosti databáze
pokladní aplikace. Tato situace se může stát pokud si zákazník neudržuje data. Jedná se o situace
pokud se neprování pravidelně uzávěrky pokladny a nebo pokud si zákazník neudělá přechod a
zálohu roku.
Pokud taková situace nastane je potřeba při přihlášení do aplikace pod uživatelem ADMIN přidržet
tlačítko Přihlásit

Jakmile se provede tato operace pokladna nabídne tuto funkční tabulku:

Podle potřeby stisknete volbu, která Vám zajistí vstup do pokladní aplikace, nebo Vám pomůže odzálohovat pokladní aplikaci tak aby, jste nepřišli o data.

Všechny funkce MAXI pokladny uvedené v tomto manuálu jsou pro verzi MAXI pokladny 0.63.0

